
Strâlucital succes al luptătorilor romîni la Yokohama
® V. BULARCA — CAMPION MONDIAL @ D. PiRVCLESCU și I. CERNEA — medalii de argint ® GH. POPOVIC! — medalie de bronz
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Uitlmele înireceri ale campionatelor

cunoaște
se

BULARCA

YOKOHAMA!ROMA
Drumul marilor performanțe

VALERIU BULARCA

seara vom

și locul VI la categoria 
Mihail Șultz. Luptătorii 

au confirmat și chiar au 
performanța de la Jocu-
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TOKIO (Agcrpres). — Cam
pionatele mondiale de lupte cla
sice desfășurate în orașul japo
nez Yokohama s-au încheiat cu o 
strălucită performanță și un rod
nic bilanț pentru reprezentanții cu
lorilor sportive ale R.P. Romîne. 
In pasionanta întrecere la care au 
luat parte 81 de sportivi din 21 
de țări ale lumii, luptătorii romîni 
s-au comportat remarcabil, cuce
rind o medalie de aur și titlul 
de campion mondial la categoria 
semimijlocie prin Valeriu Rularea, 
două medalii de argint : Dumitru 
Pîrvulcscu (muscă) și Ion Cer
nea (cocoș), o medalie de bronz: 
Ghcorghc Popovici (semigrea): lo
cul IV Ia categoria mijlocie: Ion

Țăranu 
pană : 
noștri 
întrecut 
rile Olimpice, dovedind că și în 
această disciplină mișcarea spor
tivă din R.P. Romînă se află
printre primele în lume. După 
numărul de medalii obținute la 
campionatele de la Yokohama e- 
chipa de lupte clasice a R.P.R. 
(prezentă doar la 7 categorii) se 
clasează pe locul doi în urma re
prezentativei U.R.S.S. cîștigătoa- 
rca competiției.

Campionul o'impic Dumitru 
Pîrvuîescu a ocupat locul II la 
categoria muscă, dar, potrivit 
aprecierilor agențiilor de presă, 
ej rămîne marele nedreptățit

ECHIPA
R. P. ROM INE
PE LOCUL DOI

DIN 21
DE ȚARI

Campionatele europene de box

•i
i

i

DUMITRU PIRVULESCU

ION CERNEA

GHEORGI-IE POPOVICI

• -

trecut de miezul nopții. 
Ponte Milvio, perechile 

de îndrăgostiți spuneau .,1a 
revedere**  bătrînului Tibru. La ora, 
aceea, „Villagio**  te întâmpina 
fără nici o licărire în ferestre. 
Poate că în toată Roma, numai 
la Basilica di Masenzio oamenii 
nu simțiseră că au trecut do mult 
hotarul zilei. Tribunele aplaudau 
frenetic pe luptători. Puternicul 
Fabra — speranța „olimpicilor**  
italieni — recunoștea în Dumitru 
Pîrvules-cu pe cel care me
rita cu prisosință medalia de 
aur. Prima din istoria luptelor 
din țara noastră. Și, tot în noap
tea aceea, luptătorii noștri au 
făcut să .se vorbească peste tot, 
în cele mai depărtate colțuri ale 
lumii despre minunatul buchet 
de victorii cules pe podiumurile 
de la Basilica : Cernea — locul 
II, Țăranu - locul III...

Cît a dorit Valeriu Bularca să 
fie și el printre cei care urcau 
în noaptea aceea ne podiumul 
învingătorilor ’ Cîteva lipsuri în 
pregătire si mai ales o greșeală 
tactică îl „împinseseră**  însă de
parte de cei care luptaseră a- 
tunci pentru medalia olimulcă. 
L-am găsit singur, retras, rușinat 
parca, într-un colt al tribunei. 
Avea lacrimi în ochi. ,,Ce-or să 
zică, acasă, în țară ?“... Bularca 
nu ne-a părut însă desnădă.iduit. 
Și ne-am bucurat nespus că în

Vîrsta : 30 ani. 
înălțimea : 1,75 m.
Greutatea : 73 kg. (categoria 

semimijlocie )
Performanțe deosebite : de 

4 ori campion al R.P. Romîne, 
locul 3 la campionatele mon
diale de la Budapesta (1958), 
campion balcanic în 1958. LO
CUL I Șl MEDALIA DE AUR 
LA CAMPIONATELE MON
DI 1 LE DE LA YOKOHAMA 
(1961).

A început să practice spor
tul luptelor în 1952, în cadrul 
echipei Strungul Brașov

Profesiunea :. muncitor meta
lurgist la Steagul roșu Brașov 
(fruntaș în producție la ate
lierul utilaj).

noaptea aceea, Valeriu ne-a vor
bit cu hotărire ; „Am să mun
cesc cum n-am muncit nicio-

Primii finalists ai internaționalelor de tenis:

Dejinătorii titlurilor de cam
pioni internaționali de tenis ai 
R.P. Romîne vor fi cunoscuți 
pînă mîine seară, cînd urmea
ză să ia sfîrșit ultimele întîi- 
niri finale. Este de remarcat că 

simplu masculin au rămas 
întrecere doi reprezentanți 
țării noastre, Gh. Viziru și 
Bosch. Ei au lăsat în urmă 
toți ceilalți concurenți, priti- 
care tenismâni fruntași din 

U.R.S.S., R.P. Polonă, R.D.G 
și R.P. Bulgaria.
G. BOSCH N-A LĂSAT NICI 
UN SET LUI MOZER: 3—0!

Meciul-vedctă al dupâ-amiezii 
de joi a fost fără îndoială cel

Joi după-amiază au părăsit țara 
îndreptîndu-se spre R. S. Ceho
slovacă voleibaliștii de la Rapid 
București, campionii țării, care 
vor susține mîine la Pardubice 
prima lor partidă cu Dukla Kolin 
din cadrul semifinalelor „Cupei 
Campionilor Europeni**.

Dukla Kolin, care a cîștigat 
anul trecut campionatul R.S. Ceho
slovace, a dovedit în ultimul timp 
o puternică revenire în formă. 
Clasați pe locul 6 cu cîlcva săp- 
tXmini ta urmg. îa •SlMțUld eaa- «gț, jEgftgyg,

pionat, voleibaliștii de la Dukla 
sint acum pe locul 2, la egali
tate de puncte cu Slavia Praga, 
prima clasată. In cadrul forma
ției din Kolin activează o serie 
de voleibaliști de recunoscută va
loare, cum sînt Tesar, Paulus, 
Smidl și Mrazek.
„Sextetul" rapidist va fi alcătuit 
de antrenorul Gh. Petrescu din 
următorul lot : II. Nicolau, Plocon, 
Răducanu, Grigorovici, Costinescu, 
Fierarii, Timirgazin, Dragan, Pa-

dată ! Doresc mai mult decît 
orice să răsplătesc încrederea ce 
mi-a fost acordată".

Atunci a fost, credem, momen
tul care a hotărit drumul lui 
Bularca spre podiumul învingă
torilor din îndepărtata Yokoha
ma. Harnicul muncitor metalur
gist - purtat de un fierbinte 
patrioiism — și-a tinut cuvintul: a 
devenit campion al lumii. Poate 
că si acum, nrivind drapelul tării 
inăltat pe catargul cel mai înalt, 
ochii i au fost umeziți de lacrimi.

e 
de 

la 
un
în . . .. _ ______
romînesc a cules un bu-

Uneori 
clipele
Ies că 
numai 
Acolo, 
sportul ____  „ ____  __ ____
chet de victorii mai bogat necit 
cel cu care 
tr-o noapte 
Pîrvulescu 
de argint, 
de bronz.
Șultz

greu să-ți stăpinești 
mare fericire. Mai a- 

Yokohama n-a fost 
succes al lui Bularca. 
îndepărtata Japonie,

luptătorii au părăsit în- 
Basilica di Masenzio : 
și Cernea 
Popovici 
Țăran u - 

locul VI...
Dar, tot aici. Ia loc

se cuvine
celor doi
lor noștri • ion Corneanu si Vas- 
cul Popovici.

Roma — Yokohama ! Drumul 
marilor performanțe continuă !...

DAN G1RLEȘTEANU

să amintim 
antrenori ai

- medalii 
medalie 

locul IV,

de frunte, 
Si numele 
luptători-

al campionatelor, deoarece în- 
îrîfigerea accidentală suferită 
în primul tur la americanul

BELGRAD 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). 
Sîmbătă 
pe noii campioni de box ai 
Europei. Vineri la prînz 
seara 
lele, 
loc 
dîrze îneît spectatorii 
în Sala Expoziției au 
mente dramatice.

Deși pornea ca 
Constantin Gheorghiu 
reușit să treacă de 
englez Taylor și să se califi
ce astfel în finala competiției. 
C.u excepția reprizei 1 cînd 
boxerul nostru a punctat mult 
și s-a deplasat excelent, în 
celelalte două runduri contrele 
sale nu și-au mai atins ținta de
oarece și Taylor a început să 
facă deplasări derutante. Bo
xerul englez a atacat în ma
joritatea timpului în reprizele 
II și III, l-a surprins ue 
Gheorghiu cu multe lovituri, 
fără ca acesta să mai poată ri
posta datorită oboselii. învingă
tor la puncte Taylor (Anglia).

Badea a încrucișat mănușile

în semifinale, deoarece adver
sarul său Bo-dell (Anglia) nu 
a putut urca în ring, fiind oprit 
de medici.

Și 
i s-au disputat semifim- 

Toate partidele au dat 
unor dispute extrem de 

prezenți 
trăit mo-

favorit, 
nu a 

boxerul

Badea a încrucișat 
cu pugilistul Heidl (R.D.G.), 
Cu toate că avea arcada prin
să în copci, sportivul nostru a 
boxat cu o tenacitate Și un cu
raj demne de toată lauda. Fi
nalmente el a fost întrecut la 
puncte de boxerul german care 
este mult mai experimentat. 
Victoria acestuia din urmă , 
fost însă mult ușurată de ac
cidentul suferit de Badea 1j 
arcadă

Semigreul nostru Gheorghe 
Negrea s-a calificat în finala 
competiției fără a mai lupta

★

Aseară, cei 
spectatori au 
în șir împotriva deciziei com
plet anapoda dată de arbitri 
în partida dintre Puiu Nicolae 
și Gutman (Polonia). Lupta 
dintre cei doi pugiliști nu a a- 
tins un 
a fost 
Boxerul 
atacuri 
serii la 
doua 
obținuse 
sar 
însă, 
Puiu.
strucții pentru care este aver
tizat. Arbitrii de la mese nu 
iau însă în considerație aver
tismentul și-î acordă victoria 
la puncte boxerului polonez. 
Iată întîlnirile finale ce vor a- 
vea loc astă-seară, în ordinea ca*  
tegoriilor: Stolnikov (U.R.S.S.)
— Vacca (Italia). Sivko
(ll.R.S.S.) — Gutman (Polo
nia), Zasuhin (U.R.S S.) —
Taylor (Anglia). McTaggart 
(Scoția) — Benedek (Iugosla
via), Tuminș (U.R.S.S.) — Me- 
hovic (Iugoslavia), Tamtilis 
(U.R.S.S.) — Meier (Elveția), 
Lagutin (U.R.S.S.) — Heidl
(R.D.G.), Feofanov (U.R.S.S.) — 
Walasek (Pol.), Negrea (R.P.R.)
— Saraudj (Italia), Abramov 
(U.R.S.S.) — Penna (Italia).

aproape 8.000 de 
protestat minute

nivel prea ridicat, dar' 
extrem de disputată, 
romîn inițiază primele 

și plasează cu succes 
stomac. In repriza a 

ni.c’unul din boxeri nu 
încă avantajul nece- 

victoriei. Ultima repriză 
aparține în întregime lui 
Gutman recurge la ob-

R. CALÂRAȘANU

Avancronica vacanței....

(Continuare în pag. a 8-a)

V

respinge o minge dificilă
Foto

dintre campionul unional Mi
hail Mozer și reprezentantul 
țării noastre, G. Bosch. II cu
noaștem pe Bosch ca un jucă
tor tenace, sobru. apără
cu maximum de energie șansa 
în întîlnirile internaționale. 
Joi, el a confirmat încăodată 
calitățile sale de luptător, obțî- 
nînd o victorie netă asupra

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

£Ceadawg£g ta Pfta , a. 8-qL _

Ora 16,00: Sel. București — R.C. Lourdes
Ora 17,30 : Rapid—Dinamo Bacău.

Ora 14,15: C.C.A.—Știința Cluj

Vacanță ! Cu cîtă dragoste 
este așteptată ea de sutele 
de mii de copii ai patriei. 

Cu cîtă sîrguință și pasiune au în
vățat elevii de-a lungul unui an de 
școală, cu cît zel au ,,cojecțio- 
nat“ ei notele bune pentru ca înso
ritele zile ale verii să fie și mai 
pline de bucurii !

Iată-i plccînd în trenurile vo
ioșiei spre taberele dc munte, 
parcurgînd instructive itinerarii 
punctate de locuri istorice, dc 
mare însemnătate economică și 
culturală, pentru a se recrea ac
tiv prin sport, pentru a sorbi cu 
nesaț aerul curat al dimineții, în 
decorul feeric al brazilor, sau 
avîntîndu-se sub soarele darnic 
pe unda apelor, participînd la 
minunatele seri culturale organi
zate în jurul focurilor de tabără 
și apoi revenind mai puternici, 
mai sănătoși, acasă, gata să ia 
,,startul” cu și mai mult entu
ziasm într-un nou an de învăță-

Direcția educației tinere
tului școlar din Ministerul 
învățământului și Culturii 

domnește în aceste zile o acti
vitate febrilă. Un adevărat dispe
cerat definitivează imensa rețea

MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST" DIN CA- j 
P1TALĂ se va desfășura un foarte interesant program 
sportiv, în cadrul căruia vor avea loc o întîlnire inter- 
națională de rugbi și două partide din campionatul ca- Ț 
tegoriei A la fotbal. Ordinea jocurilor este următoarea: ț

care va asigura bogatul, program 
de acțiuni recreative destinate șco
larilor în vacanța de vară. Din 
cele aflate acolo, nc-am dat seama 
de amploarea acestei munci care 
va da posibilitate unui număr re
cord de elevi și eleve, pionieri și 
ulcmiști, să participe la acest 
program, în cadrul căruia spor
tul se află la loc de cinste. Este 
și motivul pentru care vom începe 
cu taberele centrale de perfec
ționare sportivă ale M.I.C. Ele 
au drept scop însușirea și mai 
temeinică a tehnicii într-o scrie 
de discipline sportive. Bineînțeles, 
într-un regim de efort mai redus, 
compatibil cu... vacanța și com
pletat cu frumoase programe cul- 
tural-artistice. Să le cunoaștem 
adresele... Cîmpulung Muscel și 
Brașov (2—22.VII.) — atletismul 
cu 306 participanți ; la Snagov 
(2.VII.—10.IX.) — canotajul a- 
cademic, caiac-canoe cu 240 : la 
Deva (2 — 22.VII.) — gimnastica, 
cu 105; la Brașov (24.VII. —13. 
VIII.) — baschet, cu 130: la 
Tg. Mureș (2—22.Vil.) — naia- 
ție, cu 150; la Bistrița, rog. Cluj 
(2—22.V11.) — handbal cu 1-10; 
la Cîmpulung Musce\ (24.Vil.— 
13.VIII.) — volei, cu 
Caransebeș (2—22.VII.) 
bal, cu 70 ; la Cîmpina 
Vil.) — scrimă, cu 60,
24 și ciclism, cu 15 participau ți. 
In total vor fi cuprinși în aceste 
tabere un număr de aproape 1.400 
de elevi și eleve. Paralel, „vîrfu- 
rilc“ sportive școlare își vor desă- 
vîrșî pregătirea în diferite tabere 
ale loturilor de tineret și juniori 
organizate de U.G.F.S. prin fe*

135: la 
— fot- 
(2-22. 
box, cu

N. MARDAN 
T. STAMA

(Continuata iu pag. a 3-aJi



Asociația sportivă Pacea din co
muna Tițești (raionul Pitești) este 
cunoscută nu numai în acest raion, 
ci și în întreaga regiune Argeș. Și 
nici nu-i de mirare acest lucru, dacă 
ținem seama de faptul că în ultimii 
trei ani consiliul acestei asociații, 
desfășurînd o bună muncă organiza
torică, a reușit să asigure celor a- 
proape 250 de membri U.G.F.S. o bo
gată activitate competițională.

Printre cele mai frumoase realizări 
ale acestei asociații sportive sătești 
vom menționa în primul rînd dezvol
tarea permanentă a bazei materiale 
(folosind din plin resursele locale 
consiliul asociației a amenajat o po- 
picărie, un teren de volei și unui de 
oină), precum și întărirea secțiilor pe 
ramură de sport, care desfășoară o 
intensă activitate competițională. In 
această ultimă privință vom semnala

Rusu și Ion

străduiește să 
și sportul de

nsenrâăirf

Bogatei activitate 
cultural-sportiv a 

la Țîbucani

Tg. 
îndrăgit in ultimii ani 
cultural-sportivă. Astfel, 
întorc de pe

5-ar putea ca primele întreceri să fi avut loc în Valea Nucarilor, despre care 
mai. toți tulcenii îți spun că este de o frumusețe fără seamăn. Dar, se 
pare că tot atît de îndreptățiți ar fi și harnicii muncitori de la Ancora 

sau colectiviștii din Ostrov să „revendice99,,. întîietatea. Căci, intr-adevăr, așa 
a fost: primăvara sportivă dobrogeană a „debutat" cu zeci și zeci de entuziaste 
întreceri în cadrul Concursului cultural-sportiv al tineretului. Iar de-atunci, pe 
scenele sau terenurile de sport s-au desfășurat minunate sărbători cultural-sportive 
Scriind însă âstdzi despre întrecerile sportivilor dobrogeni, să notăm că, de fapt, 
este vorba despre însemnări făcute la sfîrșitul primei... „reprize". Multe alte 
succese vor fi, desigur, obținute pînă la terminarea primei etape a Concursului, 
care este acum în plină desfășurare.

Cînd se muncește cu pasiune..

• Pentru a se asigura condiții cît 
măi'• bune de desfășurare a diferitelor 
cortrpetiții, s-au amenajat numeroase baze 
spbrtive printre care pot fi amintite cele 
de la ■ Congaz și „Ștefan Gheorghiu”, 
precum și terenul dc volei, terenul de 
fotbal și pista de popice pc care tinere
tul sportiv din Filimon Sîrbu le-a ame
najat prin muncă voluntară.

• Muncind cu perseverență pentru cu
prinderea în întreceri a unui 
mai mare de tineri și tinere.

număr cît 
___ asociațiile 

Listele dc participări la di- sportive din raionul Tulcca au reușit să 
înscrie în UCFS încă 745 de colectiviști.

• Tot un rezultat 
pentru desfășurarea în 
comună a Concursului 
este și înființarea a încă 8 asociații spor
tive, la Cataloi, Lascăr Catargiu, Cctal- 
chioi etc.

• O activitate sportivă bogată desfă
șoară acum asociațiile sportive Belșugul 
Somova, Ogorul Nalbant. Răsăritul Su- 
lina.

desfășoară.
feritele întreceri sportive arată că, pînă 
acum, și-au disputat întîietatea 5.693 de 
tineri și tinere. Dacă n-am fi aflat însă 
că anul trecut, numărul acestora era 
de... 10.478, poate că am fi fost tentați

ca asociația sportivă sătească Pacea 
are două secții afiliate la federațiile 
de specialitate, cu un număr de 23 de 
sportivi legitimați, care participă la 
campionate oficiale. Echipa de popice 
a asociației obține rezultate frumoase 
în campionatul orașului Pitești, iar 
alți numeroși sportivi din comuna Ti
țești au cucerit titlul de campioni ai 
raionului. Printre aceștia din urmă 
vom cita pe țăranii întovărășiți loan 
Șerbănoiu, Vasile Ivașcu, Vașile Du
mitrescu, pe muncitorul Vasile Bo- 
teanu, precum și muncitorii forestieri 
Constantin și Gheorghe 
Bucurescu.

Consiliul asociației se 
dezvolte cît mai mult
mase. In această privință tradițional 
pentru această comună este organi
zarea periodică a unor frumoase ,.Du
minici sportive**,  la care iau parte cu 
regularitate tineri sportivi din comu
nele învecinate. Marile competiții de 
mase se bucură de o mare populari
tate în rîndurile oamenilor muncii din 
comună. Astfel, Ia etapa pe comună a 
Spartachiadei tineretului din acest an 
715 tineri au participat la întreceri 
în 8 ramuri sportive, iar la etapa in- 
tercomunală, disputată în comuna Ra- 
covița, reprezentanții asociației spor
tive Pacea au cucerit toate titlurile.

Toate aceste realizări au fost po
sibile numai datorită sprijinului și în
drumării permanente primite de con
siliul asociației din partea comitetului 
comunal de partid (secretar Ion Nițu) 
cît și datorită rodnicei colaborări din
tre consiliul asociației și organizația 
U.T.M. îndrumați de comitetul comu
nal de partid, membrii consiliului a- 
sociației sportive Pacea (președinte 
Mircea Boboc) sînt hotărîți să mun
cească în viitor și mai organizat pen
tru 
lor 
ției 
în 
tuie popularizarea unor noi sporturi 
în rîndurile oamenilor muncii din co
mună. Printre aceste discipline noi, un 
loc de frunte îl ocupă handbalul în 7. 
Membrii asociației Pacea au și efec
tuat primele antrenamente și au și 
început să amenajeze un teren pentru 
disputarea jocurilor de handbal în 7.

Și anul trecut a fost la fel !. Cei din 
raionul Medgidia au muncit cu dragoste 
și pricepere. Mai bine de 10.000 de tineri 
și tinere s-au întrecut Ia atletism, volei, 
ciclism sau handbal. Succesele i-au sti
mulat pe activiștii sportivi din acest 
raion. Dar nu s-au culcat pe lauri, 
ci au căutat să găsească noi mijloace 
dc angrenare a tineretului în întrecerile 
Concursului cultural-sportiv. Așa se face 
că în acest an a fost acordată o atenție 
deosebită tirului — oarecum neglijat 
anul trecut — și rezultatul este cît se 
poate dc convingător : 2497 de partici
pări. Același lucru despre atletism și 
trîntă. Și, cu toate că și în raionul Med
gidia a... plouat destul (dc ce alte ra
ioane îți prezintă invariabil această 
„scuză44 ?) la întrecerile primei etape

Concursul 
cultural-sportiv 

al tineretului

să
lucrurile 
multe dc făcut. Și, după părerea noastră, 
începutul trebuie să fie făcut prin acti
vizarea asociațiilor sportive Ancora Ce
tatea, Progresul Nostra din. Recolta GAS

Cîteva

credem că treaba merge bine, 
nu stau așa. Mai sînt

Dar, 
încîi

al preocupărilor 
fiecare sat și 
cultural-sportiv

probleme de actualitate

Pentru
schimbe ___
discuta și cîteva probleme de actualitate 
privind lipsa de preocupare a unor aso
ciații și consilii raionale UCFS pmtrC, 
buna organizare a primei clape a Con
cursului cultural-sportiv al tineretului.. Să 
nu facem însă acest lucru înainte de 
a aminti ea un fapt din ce’.c mai îmbu
curătoare preocuparea aproape generală 
pentru organizarea a cît mai multe con
cursuri de atletism. Astfel, la Tulcea 
au fost înregistrate 3.379 de participări, 
la Negru Vodă 1.069, la llîrșova 1.959 
etc., ceea ce reflectă orientarea bună a 
asociațiilor sportive spre această impor
tantă ramură de sport. Desigur, alte ci
fre ilustrează, de asemenea, preocuparea 
pentru fotbal, volei sau alte sporturi. 
A crescut considerabil și numărul celor 
care s-au întrecut în competițiile cicliste 
și cei 1159 de participant din raionul 
Negru Vodă subliniază popularitatea de 
care sc bucură sportul cu pedale în satele 
și comunele acestui raion. Sc constată 
însă și o nepermisă inactivitate pentru 
popularizarea altor sporturi. Ce fel de 
muncă au desfășurat pentru răspîndirea 
sportului nostru național, oină, activiștii 
sportivi din raionul Negru Vodă, care 
în toată această perioadă n-au reușit 
să mobilizeze la întreceri dccît... 26 de 
tineri ? Nu este vorba despre... prefe
rința tineretului către alte sporturi (a^j 
cum se mai „justifică” pe ici-colo). £i 
dc o subapreciere a oinei de către aso
ciațiile sportive, de o slabă muncă pe 
această linie a consiliului raional UCFS. 
Asemănătoare este și situația existentă 
în raionul Măcin unde numărul parti- 
eipanților la întrecerile de oină este de... 
76 ! Că așa stau lucrurile o dovedește 
și faptul că și alte sporturi au aceeași 
slabă participare : 70 la handbal în ra
ionul Negru Vodă, 84 la volei în raionul 
Măcin și — cu totul de neînțeles — 
170 la... fotbal în raionul llîrșova.

că mai este încă vreme să se 
linele stări de lucruri, vom

A !!! Oină ! Și eu care

tarlalele
zilele de
iși dis-
de șah,

ei

bucură 
Țîbucani in- 
„duminicilor 

cadrul Con- 
al tineretu- 

căminul cul

Tinerii țărani muncitori din Țîbu
cani, o comună cu oameni harnici și 
buni gospodari din raionul 
Neamț, au 
activitatea 
după ce se
gospodăriei colective, sau în 
sărbătoare, mulți dintre 
pută întîietatea in partide 
joacă volei sau fotbal pe terenurile 
amenajate de ei.

De multă popularitate se 
printre colectiviștii 
trecerile din cadrul 
sportive" său cele din 
cursului cultural-sportiv 
lui. In același timp, la
tural din comună tinerii desfășoară 
și o bogată activitate culturală.

In planurile asociației sportive 
din comuna Țîbucani figurează la un 
loc de frunte problema măririi numă
rului de membri U.C.F.S., precum și 
cea a întăririi necontenite a bazei 
materiale, astfel ca activitatea spor
tivă să se poată desfășura în cele 
mai bune condiții.

continua dezvoltare a asociației 
sportive. Astfel, consiliul asocia- 
și-a întocmit un plan de muncă 

care principalul obiectiv îl consti-

NATALIA COȘOREȚ — coresp.
ALEX. MOMETE. 

coresp. regional
Secretarul asociației: Ce naiba o mai fi și asta ? 

am uitat de ea !
Desen de S. Novac

In regiunea Galați activitatea tu
ristică cunoaște o dezvoltare din ce 
în ce mai mare. Dovadă sint cele 51 
de excursii organizate de la începutul 
anului, la care au luat parte peste 
30.000 de amatori de turism. Astfel 
de excursii au avut loc în diferite 
puncte ale țării, ca Bicaz, București, 
Valea Prahovei, Bacău etc., iar cu 
prilejul aniversării a 40 de ani de 
la înființarea Partidului, aproximativ 
12.000 de turiști din regiune au vi
zitat la București Muzeul de istorie 
a Partidului și Muzeul de la Doftana.

Dar în regiunea noastră sînt posi
bilități și mai mari de dezvoltare

a acestei activități recreative. Pen
tru aceasta, de curînd a luat ființă 
comisia regională de turism sportiv, 
care va coordona întreaga activitate 
turistică din regiune. Cu prilejul 
constituirii, a fost alcătuit un plan 
de muncă privind dezvoltarea ciclo
turismului, a mototurismului etc. Se 
va pune mult accent pe latura com
petițională a turismului, concursurile 
de orientare, care, în anii trecuți a- 
trăgeau foarte mulți oameni ai muncii, 
începutul a fost făcut de curînd, cînd 
s-a organizat un inedit concurs de 
orientare turistică pe Dunăre.

GH. ARSENIE și A. SCHE1\KMAN 
coresp.

au fost înregistrate 14.835 de partici
pări. Cu această cifră, raionul Medgidia 
conduce
regiune. Preocuparea pentru organizarea 

continuare a tot mai multe întreceri 
face să credem că raionul Medgidia 
va păstra locul fruntaș.

detașat în „clasamentul44 pe

în 
ne 
își

poate spune eă în raionul 
Concursul cultural-sportiv al 
este neglijat. Unele succese, 
de exemplu angrenarea în în- 
1.043 de fete, trebuie chiar 
Ne bucură și preocuparea spo-

Nu se 
Adamclisi 
tineretului 
cum ar fi 
treceri a 
subliniate,
rită pentru dezvoltarea atletismului, aso
ciațiile sportive Secera și Ciocanul, Ion 
Corvin, Dunărea Ostrov și altele meritînd 
felicitări pentru activitatea pe care o 
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Lipnița și a 
s-au îngrijit 
lor pc care tinerii sportivi le 
cu nerăbdare...

tuturor celorlalte care nu 
de organizarea concursuri*  

așteaptă

Rezultate.

Este, desigur, importantă buna or
ganizare a unei competiții. Cu atît mai 
mult cînd este vorba dc întreceri spor
tive de mase. Dar, dincolo de rezultatele 
oficiale ale diferitelor probe, se obțin 
multe alte succese dacă asemenea compe
tiții sînt intens folosite pentru dezvolta
rea activității sportive. Așa cum au făcut 
activiștii sportivi din raionul Tulcca...

1956. Costică Ceaușu a venit de la 
București Poartă un costum frumos, 
din gabardină bej și pantofi maron de 
antilopă. Povestește, povestește și. ride 
mereu Așa a fost întotdeauna Ceaușu 
— vesel. Mihai al lui Chiriță nu se mai 
desparte de vâru-su Ceaușu.

— Nea Costică. mă iei și pe mine cu 
matale ?

Unde, mă țîcă ?
— l-a IJncurești. la uzină.
— Fi, nu zău! Frei să schimbi sapa 

pe strung?
— l'reau
— Pine măi, Mihăiță! O să fie încă 

ucenic la „Mao Țze-dun“. Dar să 
mă faci de ocară., că te snînzur 
im bă '

★

mi 
nu
de limbă

La ..mecanică redactoare", munca nu-i 
ușoară dar e pasionantă Cuțitul strun
gului taie în metal ca-n unt. Multe 
meserii se pot învăța la „Mao Țze-dun", 
dar strnngăria e cea a mai acătării

Mihai Chiriță culege o panglicuță ar
gintie de șpan și-și plimbă vîrful dege
telor pe suprafața ei netedă, sclipitoare. 
Ii place și-l emoționează O dată, la 
școală la Scurta, l-a întrebat pe învă
țător „care-i diferența între piatră și 
metal-fier".
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Schiță de portret
— O treaptă în istoria omenirii. Mi

lenii de căutări, i-a răspuns învățătorul, 
l-a fost oarecum să ceară deslușiri. Acum 
înțelege. Își iubește strungul dar și 
bucata de metal pe care o lucrează 
Uneori are impresia că-i vie. Parcă 
mișcă sub mină. Ceaușu și oamenii din 
secție spun că are să iasă din el un 
strungar bun. Nea Costică Ceaușu a ră
mas „modelul" lui. Are. și de ce. De 
ani de zile e în fruntea celor mai buni 
din uzină

In uzină mai sînt și alți oameni pe 
care Mihai îi urmărește eu atenție șt 
admirație: luptătorii. Dumitru Pană. 
Ștefan Stan ciu, Dumitru Crăciun...

Gro zav trebuie să te simți, știind că 
toată secția e mîndră de tine, gîndește 
Mihai Chiriță privindu-l pe Dumitru 
Crăciun. Duminica dimineața, Chiriță 
împreună cu alți băieți din uzină pleacă 
ia Floreasca „să facă galerie" luptăto
rilor. Jar în fiecare luni oamenii vin 
eu cîteva minute mai devreme și discută. 
„ Aufreisser, supleu, dublu Nelson, salt, 
pod ”

★
1958. Pe ușa secției cineva a lipit un 

afiș: „Spartachiada de iarnă a tinere'

tului". La ieșirea din schimb Mihai se 
oprește în fața afișului.

— Ce-i, puștiule ? Vreî să participi 
și tu? Parcă te-am văzut pe la lupte? 
I ino, după ce mănînci, la sală.

Chiriță se întoarce și simte că-i- iau 
foc sfîrcurile urechilor. S-a înroșit ca 
un rac. Dumitru Crăciun' îl bate pe 
umăr prietenește și insistă:

— Vii ? Nu? Le-am spus băieților 
eâ am la mine în secție un viitor cam- 
oion.

Și Dumitru Crăciun pleacă rîsînd.,.

★
1961. Hunedoara. „Chiriță ! Măi Chi- 

Hță. scoate brațul! Nw te lăsa prins! 
Așa! Nul Chiriță! Nti mă auzi, măi? 
Scoate brațul! Nu fă „aufreisser*  că 
te. dezmoștenesc! Așa! Acum treci peste 
el! Bravo! Fii atent, atent!".

Bang! Sunetul gongului răsună ca 
bubuitura unui tun în urechile lui Mihai. 
Gata! Repriza de parter s-a terminat. 
Arbitrul îl invită să reia lupta la mijlo
cul saltelei Aruncă o privire pe locul 
unde se află maistrul Ilie Gheorghe, 
Nicolae Cristea și Ștefan Geantă, colegii 
lui de uzină și de echipă. Cristea și 
Geantă sînt deja campioni republicani.

★

Soarele strălucește puternic peste așe
zările dobrogene. Timpul este deosebit 
de favorabil pentru desfășurarea între
cerilor sportive. Să nu fie săptămină care, 
să nu cuprindă un bogat calendar de 
întreceri în cadrul Concursului cultural- 
sportiv al tineretului. Este cu atît mai 
necesar cu cît, comparînd cifrele înre- 
gistrăte anul trecut cu participările la 
această edifie a Concursului, se constată 
că în unele raioane ca Istria. 
Adamclisi 
cifrele de 
drept ca 

Acum e rîndul lui. E ultimul meci. TÎ"că dar 
Dacă cîștigă, este campion. Ce-o să fiei-mine ! 
în seefie miine dimineafă cînd vor citi 
ziarul? Trebuie să învingă! își adună 
ultimele forte și atacă. Atacă, atacă 
mereu. Adversarul e iute ca un tipar. 
Ii luncă, printre miini. Parcă-i o nălucă. 
Ah! L-am prins. Salt. Tuș? Nu! Nu-i

® Ca urmare a întrecerilor din prima 
etapă au fost înființate noi secții pc ra
mură de sport la gimnastică, tir, oină, 
popice, ciclism și handbal.

Macin, 
sau chiar orașul Constanța 
anul acesta sînt mai mici. E 

prima etapă nu s-a terminat 
să nu așteptăm să... se ter-

DAN GIRLEȘTEANU

încă (I<?. L-a fixată ^d.VFiecare dipă țDIN POȘTA ZILEI 
pare, o veșnicie.

— Hai Chiriță, hai Chiriță! încă ..
încă... țiiie-l binef

Cine strigă oare?
tea?

— Tuș !
Arbitrul îi ridică

tuș Mihai Chiriță,
Campion R.P R. la-
juniori. Simte ceva fierbinte inundîndu-i 
obrajii. Din trei pași a fost în brațele 
maistrului. Tiii, ce-l mai sărută !

CRAIOVA. Membrii asociației spor
tive Munca din Craiova au construit 

Maistrul san Cns-Țprin muncă patriotică un teren de 
baschet și un teren de volei. Constan
tin Munteanu, Constantin Shd, Eu
genia Șoșoi și Marcela Sava s-aumîna: învinge la

Metalul București.^evidențiat în' această acțiune. 
lupte clasice — Y

M. GHERGHINOIU, coresp.

MORENI. Recent, în orașul Moreni 
a fost organizat un curs de arbitri 
de fotbal la care participă 12 foștj 
jucători, printre care Ion și Gh. Bo- 
tescu, Ion Crețu, Petre Gruian ș. a, 
Cursurile sînt predate de arbitri ciț 

mă grăbesc. Merg Za Io bună pregătire, ca Gh. Pescarii, 
Vreau să fie gata costumul YMircea Călărașu, Niță Savu ș. a. și 

sînt urmărite cu viu interes do 
cursanți.

★

— Ce faci duminică, Mihai?
— Mă duc la un „ceai“, la Cristea. 

Pine toată echipa. Poflifi și dumnea
voastră ! Acum 
croitor.
pentru duminică. Gri-petrol, 360. Prima- 
lux! Venifi, vă așteptăm!
î

VALENTIN PÂUNESCU RĂZVAN ȘAVULEȘCU, coresp.



Tineri sportivi!

Cinci finale republicane școlare vă așteaptă 
în acest început de vacantă

Mureș

e-
Și
Și

săptămină,
Begăi va

ăe atletism rezervate
Datorită mobilizării

tot orașul 
găzdui in-

Sfirșitul anului școlar nu însemnea
ză și terminarea activității sportive 
a elevilor noștri. Dimpotrivă, vacanța 
va fi folosită din plin, chiar de la 
începutul ei, pentru desfășurarea 
unui șir întreg de finale ale cam
pionatelor republicane care vor inau
gura. sărbătorește, bogatul program 
sportiv estival destinat tineretului 
studios.

In rândurile de mai jos, vă infor
măm, pe scurt, despre această suită 
a finalelor școlare, care va fi des
chisă de concursul republican de 
handbal in 7 al școlilor medii cu 
program special de educație fizică. 
Acesta va avea loc la Timișoara, 
simbătă și duminică și va întruni 
chipele reprezentative (masculine 
feminine) din Brașov, Tg. 
Timișoara.

La numai o 
de pe malurile 

, trecerile finale 
școlilor medii.
susținute desfășurată de organizațiile 
U.T.M. din școli ca și de profesorii de 
educație fizică, la faza de masă au 
participat aproape 30.000 de tineri 
atleți. De altfel, menționăm că re
zultatele inregistrate pînă acum de
notă o îmbunătățire simțitoare a per
formanțelor. Acest fapt a determinat 
o derogare de la regulamentul inițial 
p-jn introducerea unor noi haremuri 
la faza pe regiune. La acest ultim 
„act11 al competiției ce va avea loc 
in zilele de 17 și 18 iunie, își vor 
măsura forțele peste 650 de elevi și 
eleve.

Păstrînd ordinea cronologică, să ne 
oprim pentru cîteva clipe la finala 
campionatului republican de handbal 
in 7 (băieți și fete) al școlilor medii. 
Loc de desfășurare: Constanța. Data: 
21-25 iunie. Sistem de disputare: tur
neu. Handbalul s-a extins în plus 
față de atletism cu încă o fază, a- 
nume aceea de zonă, care a urmat 
etapelor pe școală, raion (localitate) 
și regiune. La ora actuală, majori-

tatea școlilor finaliste sint cunoscute. 
La băieți: șc. med. nr. 1 Ploiești, șc. 
med; nr. 1 Iași, șc. med. „r *tru  
Groza“-Odorhei, șc. med. „Al. a“- 
Oltenița, șc. med. Bistrița. Urmează 
să se comunice organizatorilor repre
zentantele regiunilor Brașov și Banat. 
In ce privește Bucureștiul, echipa 
școlii medii nr. 29 este virtuală par
ticipantă. In întrecerea handbaliste
lor sint cunoscute pînă acum urmă
toarele finaliste: șc. med. „M. Emi- 
nescu“-Cluj, șc. med. nr. 2 Bacău, 
șc. pedagogică Buzău, șc. pedagogică 
Constanța. Acestora li se vor adăuga 
reprezentativele regiunilor 
doara sau Banat, Oradea sau Mureș- 
Autonomă Maghiară, Brașov, 
medie nr. 21 București, virtuală cîș- 
tigătoare a turneului pe Capitală și 
șc. med. nr. 4 Timișoara, invitată da
torită recunoscutei sale valori (7 din
tre jucătoarele formației concurează 
în prima categorie a țării). Este de 
așteptat ca aceste finale să 
de un frumos succes, să 
dezvoltarea handbalului în
lev*  lor. Faptul că la faza pe regiune 
au participat un număr record de ti
neri handbaliști (Bacău — 1276, Su
ceava — 1046, Mureș-Autonomă Ma
ghiară — 814 etc.) constituie o bună 
garanție a calității și succesului fi
nalei.

In continuare, pe agendă figurează 
o nouă competiție atletică de anver
gură și anume finala școlilor profe
sionale. Ea este programată pentru 
zilele de 1 și 2 iulie la Bacău. Re
comandările de pînă acum sînt și aci 
îmbucurătoare: 20 000 de participant 
în etapa de școală, din rindul cărora 
au fost desemnați cei peste 500 de 
pretendenți la titlurile de campioni.

încheiem această trecere in revistă 
cu finala la fotbal a școlilor profe
sionale. Evenimentul se 
în perioada 30 iunie — 
Arad, 
două 
trecut,

Hune-

școala

se bucure 
confirme 

rîndul e-

va petrece 
2 iulie, la

In prezent cunoaștem doar 
finaliste: campioana de anul 

echipa școlii profesionale

Fotbaliștii de la uzina „Elastic" Sibiu
au mai cîștigat o întrecerea iu

Stadion pe calea Rahovei!

are bucurie printre muncitorii 
în 
e- 
în

uzinei „Elastic11 din Sibiu, 
toamna anului trecut, cînd 

chipa lor dc fotbal a promovat 
campionatul regional. La sfirșitul tu
rului, in luptă acum
de o valoare mai ridicată, echipa 
realizat o performanță frumoasă: 
terminat pe locul doi. Suporterii 
au avut o

de adversari, se socoteau în- 
dinainte. Antrenorul Traian

I.M.U Medgidia și aceea a școlii pro
fesionale Petrol Chimie din Cim- 
pina. Restul competitoarelor în ul
tima etapă le vom afla în curînd, 
la terminarea turneelor zonale. Inte
resant de amintit că aproape 1.600 de 
elevi din școlile noastre profesionale 
care au îndrăgit sportul cu balonul 
rotund au răspuns „prezent!“ 
startul întrecerii lor preferate.

program 
așteaptă 
de va- 

vor răs- 
cu tot elanul tinereții lcr, 

manifestată de organizatori 
în colaborare cu 
și U.C.F.S.) pentru 

de

o stație 
marca cu

de 
ani

„Moșii". In 
in dreapta, pe o parte și pe 
căii Rahova, numai circiumi, 
tarapanele. Vara totul se în- 
totul dogorea — caldarimul, 

oamenii. Nu era pom, nu era

la

Iată, așadar, consistentul 
competițional final care îi 
pe elevi și eleve ta început 
canță. Sîntem convinși că ei 
punde 
grijii 
(M.I.C. 
U.T.M. 
unor condiții optime 
străduindu-se să evolueze 
vel cit mai înalt, îmbunătățindu-și 
performanțele, stabilind 
loroase recorduri.

Le urăm finaliștilor 
pionate școlare, cei mai 
dintre zecile de mii 
startul în toamna trecută, succes de
plin in Întreceri !

C.C. al 
asigurarea 

concurs, 
la un ni-

noi și va-

acestor cam- 
buni sportivi 

care au luat

TIBERIU NEAGOE

...„Spînzuratu", era 
tramvai. Punctul care 
în urmă începutul mahalalei Rahova. 
Pe colțul drept se aflau 
stingă, 
alta a 
bodegi, 
cingea, 
casele,
petec de verdeață. Un negustor abil 
speculase această stare de lucruri și, 
pentru a-și atrage ■
clientela, își bote
zase semnificativ 
circiuma : „La po- 
mu’ verde".

N-am pomenit 
nimic de întreprin
derea horticolă de 
pe partea stingă 
a Rahovei, deoarece aceasta ii apar
ținea in exclusivitate 
ei, singurul care se

Astăzi, 
dicat un 
magazine 
ter. Este 
hovenilor
tru înfrumusețarea cartierului. La ei, 
„duminică dimineață" înseamnă mun
că patriotică. Mai ales de clnd in 
spatele noii școli medii „D. Bolinti-

neanu" — construită in mijlocul gră
dinii de care vorbeam — a început 
să se amenajeze un stadion. Auzit 
pistă de atletism in Rahova !... Cine 
ar fi crezut 2 Dar, dacă 
copiii cartierului învață 
fluorescentă, laboratoare 
proprii, de ce n-ar avea 
de volei și basch et ?

— Cit ne-ar
intrebat cineva la

Carnet
de reporter

proprietarului 
bucura de ea. 

in locul „Moșilor", s-a ri- 
frumos bloc de locuințe cu 
elegante și moderne la par- 
impresionantă pasiunea ra- 
pentru flori și pomi, pen-

INSTANTANEE

La Stupini are să fie
veselie"

școala unde 
are lumină 
și ateliere 
și terenuri

costa devizul? — a 
adunarea generală 

a părinților.
— Hm... 

vreo 160 
lei — a 
deputatul 
Morgoș, 
tele 
de părinți.

Cam. 
de mii 
răspuns 

Dumitru
președin- 

comitetulut

Asta dacă am sta cu mîinile în 
deget — a 
un muncitor

sin și n-am mișca un 
vorbit ca pentru sine 
intre două virste

— Dați-1 pustiului de deviz — a 
intervenit energic un altul — că l-om 
face noi cu puterile noastre...

Acum e aproape gata. A sărit tot 
cartierul. Și cei cu copii la această 
școală și cei fără. Au împrumutat 
un autogfeider și au nivelat terenul. 
Apoi au intrat in acțiune cele 26 
de brigăzi U.T.M. de muncă patrio- 

ale școlii, formate din peste 900 
elevi. Cu 
ajutat un 
lucrat cu

roabe, hirleți și lopefi 
șantier de construcții, 

tragere de inimă, efec- 
și mii de ore de mun-

dimineața erau rezer-
oamenilor din

tică 
de 
i-a 
S-a
tuindu-se mii 
că patriotică.

Duminicile 
vate insă părinților,
cartier și corpului didactic al școlii. 
Mașinile care veneau încărcate cu 
zgură neagră de la depoul C.F.R. 
București — Basarab erau descărcate 
in grabă și expediate celor 
trimiteau,
miri, l-au ajutat indeaproape 
struirea stadionului comitetul 
de partid și sfatul popular 
nin. Peste tot au găsit 
sprijin.

Acum mai au de întins
șie. Tare sint mindri rahovenii 
stadionul lor !... L-au plantat de 
împrejur cu 300 de pomi și vor 
înzestreze cu tribună și K vestiare.
Deschiderea lui oficială se va face, 
însă, luna aceasta. Elevii, sub con
ducerea profesorilor de educație fizi
că Constantin Tudor și Mihai Nedel- 
cu, 
tivă 
tați 
tier.

care le 
mulțu- 

la con- 
raional

V. I. Le- 
înțelegere,

— E aici, in compartiment — îmi 
spune acesta.. Discută cu echipa...

Două minute mai tirziu cunosc 
toată formația școlii de 7 
tot planul lor de bătaie 
bără.

— Ei, ce spuneți ? mă

— Atențiune, atențiune !... Trenul 
de persoane 4001...

— Asta e — imi spun și grăbesc 
pasul. Las in urmă un vagon, două, 
cinci... Cel care mă interesează e 
tocmai lingă locomotivă. In fața grupu
lui acela mare de oameni. E pavoa
zat cu flori la ferestre și lozinci. In 
sfirșit, ajung in dreptul lui. Privesc 
in dreapta, in stingă, Fănel nicăieri. 
Ce-i de făcut? Să-l strig! Degeaba, 
nu m-ar auzi. Ciută elevii școlilor 
din raionul 23 August din tot pieptul! 
Ce vreți: se duc în tabără ! Săptă
mâna aceasta au plecat din Capitală 
aproape 3000 de elevi și vor mai pleca 
încă 22.000.

O notă înaltă și c'mtecul se ter
mină. Acum e momentul să-l strig.

— Fă-nel !...
— La Stu-pini a-re să fie. ta-bă-ră 

de ve-se-lie !...
Totul e pierdut, 

nierii să scandeze 
trebuie să dau de 
stingă al echipei de
da noastră e in stare să creadă că 
țin cu a Vl-a... Că d-aia n-am venit 
la gară, ca să nu-mi spun părerea 
asupra noii formule a echipei lor de 
fotbal pentru tabără.

Elevii au început din nou să cinte. 
întreb pe un pionier unde l-as 
găsi pe Ștefan Dumitriu.

ani nr. 
pentru

50, 
ta-

elîntreabă 
înainte de a-mi prezenta sportivii din 
compartimentul vecin.

— Destul de bogat.
— Nu de plan vorbesc, de băieți. 

Cum vi se pare Paul Pahonțu, 
truț Mincu, Dumitru Jipa ?...

— Inalți, solizi, desghețați...
— Au medii numai de 9 și 10 !
Intrăm 

Aici sint 
robanțu, 
niere cu

Pe-

cu multe, multe,

zgura ro
de 

jur 
să-l

in compartimentul alăturat, 
numai fete : Georgeta Do- 

Virginia Bălan și alte Pio- 
media generală 10. Vorbesc 

toate deodată, sint vesele, fericite 
că vor pleca în tabără la Stupini...

Un șuierat lung și trenul s-a pus 
în mișcare...

— La revedere, tăticule !... strigă 
Viorica.

— Petrecere frumoasă ! — răspunde 
oțelarul Bălan de la 
August".

La ferestre, pionierii 
ticuri roșii. Din toate 
inalță un singur glas:

Mulțumim Partid iubit 
Pentru traiul fericit...

pregătesc o mare serbare 
la care, bineînțeles, sint 

toți iubitorii de sport din 
Va fi zi de sărbătoare !...

spor- 
invi- 
car-

V. TOFAN

Au început pio- 
lozinci. Totuși, 

el, Altfel, interul 
pitici de pe stro

A apărut revista 
SPORT

teamă 
vinși...
Popa a cerut atunci sprijinul orga
nizației de partid.

— Trebuie să facem ceva, tovarăși, 
a spus el, altfel se destramă 
Și e păcat, după un început 
frumos...

Traian 
gere. I 
spiritul
străine de mentalitatea unor tineri de 
tip nou, că aceasta nu dovedește 
ceva decît un slab nivel politic.

ca 
fie 
diferite 
învăț ă- 

?>.

nr. 11uzinele „23

flutură ba- 
vagoanele sa In cuprins :

In plin sezon __
9 Dinamo București 

republicană la handbal în 7 (ima- 
rle la București si Timișoara) 

Antrenorul emerit Oprea Vlase. 
Festivalul tinerilor clujeni. 

Sport universitar la Petroșeni. 
Fotbal : „Duelul**  Metalul Ttr- 

goviște — Dinamo Galați; tineri fot
baliști ; constantin Frățilă ; varietăți; 
Everton (Anglia).

® Maeștrii înălțimilor (fotoreportaj 
de parașutism și micromodele). 

Cupa Păcii la rugbi. 
Reportaj matinal la Galați.

Elevele baschetbaliste. 
Călăreții din Sibiu. 
Mot-oeros, ciclism pe pistă. 
Magazin ; carnet extern ; fotba- 
de renume mondial.

Concursul Primăverii (etapa a

atletic.
campioanăcu adversari

a
a 

ei
nouă satisfacție...
că în sinul echipei inter- 
o

in
schimbare: este promo- 
munca

unul
de pregătire a 
dintre jucători

echipa. 
așa de

VASILE
înțele-Popa a găsit multă 

s-a arătat că indisciplina, 
de neîncredere sint lucruri

ranaiaMMKi 
gURESPOOBfHȚH”

Si iată 
vine

v vat 
echipei chiar
— Traian Popa... 
Deși nou în aceas
tă muncă, antreno
rul Traian Popa 
dovedea frumoase 
cunoștințe (era ab
solvent al cursu
lui de instructori
voluntari organizat de consiliul orășe
nesc U.C.F.S. Sibiu), reușind să se 
facă repede prețuit de toți. Cu o 
excepție: Valentin Costea, tovarăș de 
muncă cu noul antrenor. In loc să-l 
ajute pe Traian Popa în munca sa, 
acesta ii punea bețe în roate, ii știr
bea autoritatea. Rezultatul? Conduce
rea asociației sportive, la
darea organizației U.T.M. a hotărît să 
ia o măsură exemplară — l-a scos pe 
Valentin Costea din lot, locul 
fiind luat de
Popa...

sportului lor 
antrenament 
rite articole

D
recoman-

lui
un junior, Gheorghe

A început returul campionatului 
regional. Echipa uzinei juca 
pe teren propriu cu fotbaliștii 

de la C.F.R. Sibiu. Surprinzător, ei 
au pierdut această întilnire. Și au 
pierdut nu pentru că au fost mai 
slabi, mai prost pregătiți; altul a fost 
motivul: doi dintre jucătorii echipei, 
Mercurean și Bendic, au urmărit mai 
multL. 
puțin 
fotbal, 
astfel 
pendîndu-i pe patru etape și respec
tiv opt.

A început 
regional.

picioarele adversarilor șl mai 
mingea. Comisia regională de 
înțelegînd să pună capăt unor 

de năravuri, i-a pedepsit sus-

într-un interval destul
„Elastic11 a 

In

șadar,
de scurt, echipa
rămas fără trei jucători, 

echipă își făcuse loc neîncrederea.
Pentru antrenor n-a fost prea greu 
să vadă acest lucru. La antrenamen
te, „băieții**  nu mai lucrau cu același 
zel. înaintea meciurilor manifestau

s-a ajuns 
baliștii să 
cadrați în 
forme de 
mint politic 
paralel, pentru o 
mai bună cunoaș
tere a tainelor 

preferat, după fiecare 
au fost studiate dife- 
din regulament.

© Caricaturi d« Matty etc., etc.

e atunci
din
instaurat un spirit nou, jucă- 

au redevenit optimiști. Au rein- 
și Costea și Mercurean. Acum 

oameni.

au trecut multe etape 
campionat. In echipă s-a

torii 
trat 
parcă sînt alți

Mai mult, într-una din secțiile u-
zinei s-a format o brigadă — brigada 
fotbaliștilor. Este condusă de utemis- 
cul Dumitru Motrună, cunoscut ino
vator. Din ea fac parte printre alții, 
Gh. Popa, Ioan Aftenie, Mircea Dră- 
ghici, loan Bendic, Helmuth Binder 
ți Traian Carzol. Drăghici și Mo- 
irună sînt în același timp elevi la 
Cursul seral. Vor termina anul a- 
eesta clasa a X-a și, respectiv, a 
IX-a. Stoperul echipei, Gheorghe To- 
pirceanu este lăcătuș fruntaș și pro
pagandist la învățămîntul de partid, 
iar Gheorghe Avrigeanu și Lazăr 
Pîrvulescu sînt și ei tineri care mun
cesc cu sîrg pe locurile lor de pro
ducție.

...Aceștia sint fotbaliștii uzinei „E- 
lastic11. Un mănunchi de tineri vred
nici în producție, gata în același timp 
să-și dea ultima picătură de ener
gie pentru succesul sportiv al fabricii 
pe care o reprezintă. Si aceasta de 
cînd tinerii fotbaliști de Ia „Elastic11 
au mai cîștigat o întrecere — aceea 
cu disciplina...

1L1E 1ONEȘCU

Flori, baticuri roșii, veselie...
„Garnitura" pentru tabăra de la 

Stupini s-a pus in mișcare. Petre
cere frumoasă, dragi copii !...

AVANCRONICA VACANȚEI
(Urmare din pag. 1)

derațiile de specialitate. In același timp, 
în fiecare regiune, prin grija Sfaturilor 
populare, vor ființa tabere sportive pînă 
la 500 de elevi. O comparație grăitoare : 
de la 1.500 de elevi cuprinși anul trecut 
în acest gen de tabere cifra a crescut 
acum la 5.000 !

O formă foarte atractivă de practicare 
a turismului dc către elevi o constituie 
tabăra turistică, inițiată cu un an în 
urmă. Ce înseamnă ea ? Este vorba de 
organizarea unor excursii pe circuit larg 
(termen ' de' parcurgere : circa două săp- 
tămîni — cu trenuri speciale), la care vor 
lua parte mari grupuri dc elevi din școli 
dc toate gradele, 
cuite vor 
an, dînd 
15.000 de școlari (față dc 11.750 în 
I960) să 
să viziteze

60 de asemenea cir- 
împînzi țara în vara acestui 
posibilitate unui număr de

cunoască frumusețile patriei, 
locuri istorice, cu tradiții de 

luptă ale clasei muncitoare, obiective in
dustriale, să vizioneze spectacole și să

întîlniri sportive la 
cu echipele școlilor 
Impresionante sînt și 
alcătuirea armonioasă 
din Capitală vor porni 

1355, 
300. șc. meserii — 

200), iar din Cluj 1140 
280, 

35,

susțină numeroase 
diverse discipline 
care îi găzduiesc, 
aici cifrele ca și 
a grupelor. Numai 
la drum 2115 elevi (șc. medii 
șc. pedagogice 
260, șc. prof. - 
(șc. med. — 560. șc. pedag. 
șc. meserii — 155, șc. agricole •— 
șc. prof. — 110), regiunea Oltenia va 
trimite 950 elevi. Brașov — 990, Banat 
— 950, Galați — 850, Argeș — 820, 
Ploiești —• 860, Bacău —■ 745 etc/Inte
resant de amintit că și școlile de artă 
vor avea 500 de reprezentanți la taberele 
turistice, oferind astfel o practică spor
tivă mai îndelungată micilor artiști.

„Dispeceratul11 ne-a dat prilej să con
semnăm și existența altor forme orga
nizatorice pentru odihna activă a elevilor 
noștri și angrenarea lor într-o activitate 
cotidiană de cultură fizică și sport. Cea 
mai vastă, desigur, o reprezintă taberele 
de pionieri și școlari care vor chema la

■ ■ ■

joacă și întreceri sportive peste 100.000 
de ..cravate roșii11. Și, să nu uităm, co
loniile destinate preșcolarilor, sau eclu 
speciale, rezervate elevilor de la școlile 
profesionale, care vor face ca aproape 
150;000 de școlari să-și petreacă vacanța 
în admirabile condiții.

¥or fi zile de sărbătoare pentru ti- 
- neretul studios din patria noas
tră. Vom asista ia tinerești dispute

sportive, la înflăcărate discuții pe teme 
culturale, la închegarea unor trainice 
prietenii. Și desigur, „eroii11 minunate
lor zile înscrise pe calendarul vacanței 
nu vor uita că această copilărie fericită 
o datorează dragostei părintești a par
tidului, grijii permanente cu care statul 
democrat-popular îi înconjoară pe fiii 
oamenilor muncii din republica noastră, 
mereu mai înfloritoare. Partidului să-i 
mulțumim, dragi copii, pentru toato 
aceste minunate daruri !

SPORTUL POPULAR
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A VI-a ediție a „Cupei UCECOM”
• Participă aproape 60 de cicliști romîni și străini @ Formațiile 

echipelor Start (R.P.P.) și Spartakus (R.P.U.) ® Competiția mă
soară peste 600 km împărțiți în 5 etape

Cicliștii noștri fac ultimele pregă
tiri în vederea tradiționalei întreceri 
de lung kilometraj „Cupa UCECOM". 
Ajunsă la cea de a Vl-a ediție, 
„Cupa UCECOM‘ care începe 
miercuri stîrnește un mare interes, 
deoarece de anul acesta ea devine 
internațională. Astfel, alături de cei 
mai buni alergători romîni, vor con
cura rutieri din R.P. Polonă, R.P. Bul
garia și R.P. Ungară. Conducerile a- 
sociațiilor sportive START (R.P.P.) 
și SPARTAKUS (R.P.U.) au selecțio
nat următorii cicliști în echipele care le 
vor reprezenta de-a lungul celor peste 
600 km : Start : I. Chitej, R. Cnitej, 
K. Gazda, Z. Glowaty, M. Malkiewicz, 
K. Machczynski. Spartakus: J. Devai, 
A. Devai, A. Kozma, L. Maho, A. 
Matis. Alergătorii polonezi au sosit 
ieri, iar cei maghiari și bulgari sînt 
așteptați în cursul zilei de luni.

In afara acestor trei echipe și-au 
mai anunțat participarea formațiile 
cluburilor Dinamo, C.C.A., Voința, 
Victoria, Olimpia Brașov, echipa 
C.P.B. și lotul de tineret al R.P.R.

D U
Exact cu un an în urmă, ne aflam 

în plină activitate de pregătire în ve
derea. întrecerilor olimpice din capitala 
Italiei. Acum un an, nc găseam Ia o 
săptămînă după desfășurarea ediției a 
XH.a a Campionatelor noastre inter
naționale. In 1960, pînă la această 
dată, unii dintre atleții noștri fruntași 
înregistraseră o serie . de rezultate 
bune și cîteva recorduri republicane. 
(Șercetînd cu atenție rezultatele atle- 
ților noștri fruntași și transpunîndu-

Patru dintre „speranțele" atletismu
lui nostru: Gabriela Rădulescu, Petre 
Astafei, Mihai Calnicov, Ecaterina

Potoroacă

le pe. plan internațional, am constatat 
atunci că doar foarte puține își gă
seau locul .pe listele celor mai buni 
performeri din Europa sau din tume. 
In ceea ce privește activitatea junio
rilor, prea puține cifre rețineau în 
mod special atenția.

După un an, situația generală a 
atletismului nostru apare într-o lumină 
nouă 1 Cele aproape 200 de concursuri 
organizate în acest sezon (un adevă
rat, record!) au prilejuit afirmarea 
unui mare număr de juniori și juni
oare care prin rezultatele lor au și 
început să dea asaltul pozițiilor frun
tașe. In același timp se poate constata 
că o serie dintre atleții noștri de frun
te se situează printre cei mai buni 
performeri mondiali. Astfel, loianda 
Balaș continuă să fie de departe cea 
mai bună săritoare a lumii, cu recor
dul său mondial de 1,87 m, dar și cu 
impresionanta serie a celorlalte rezul
tate : 1,77 m, 1,86 m (în sală), 1,87 
m, 1,84 m, 1,85 m și 1,8* *6  m (în aer 
liber). Lia Manoliu este a treia arun
cătoare de disc din lume (Nina Pono
mareva 54,41 și Doris Miiller 53,03) 
cu o ,,serie" de rezultate remarca
bile : 52,46 m, 52,45 m, 52,00 m ; 
51,74 m ; 51,18 m ; 52,23 m. Alexan
dru Bizim cu 78,46 m la suliță se află 
pe locul 4 în hune. Și Gheorghe Po
pescu cu 74,38 m își găsește loc prin
tre cei mai buni. Ana Roth cu noul 
ci record de 15,82 m se clasează prin
tre fruntașele mondiale la aruncarea 
greutății. Demn de remarcat este fap
tul că în acest an Ana Roth a parti
cipat la 9 concursuri, în care n-a „cobo
rî!" sub 15 metri: 15,57 m, 15,54 m, 

De cîteva zile se află in Capitală, 
doi antrenori sovietici A. Falamaev 
și B. Matveev, specialiști binecunos- 
cuți la haltere și, respectiv la atle
tism (aruncări).

Acești doi renumiți specialiști con
duc cursuri de specializare la hal
tere și atletism, la care participă cei 
mai buni antrenori romîni și un mare 
număr de sportivi fruntași. In cadrul 
lecțiilor teoretice și practice tova
rășii Falamaev si Matveev împăr
tășesc tehnicienilor și sportivilor 
noștri din bogata experiență a spor
tului sovietic.

torie a feroviarilor; 1K-1. Astă sea
ră, tot la bazinul Floreasca, sînt pro
gramate întîlnirile Progresul — Di
namo (ora 19,30) și Școala sportivă 
de elevi nr. 2 — Știința (ora 20,15). 
Miine dimineață, la ora 9, se va des
fășura jocul dintre Clubul sportiv 
școlar și C.C.A.

★
Astăzi începe în Capitală și în 

celelalte centre de natație ale țării 
etapa I a tradiționalului concurs de 
înot și sărituri „Cupa Orașelor", 
competiție cu care se inaugurează ofi
cial activitatea în aer liber. In Ca
pitală întrecerile sînt programate 
astăzi (ora 18) și mîine (ora 10) 
la ștrandul Tineretului, după urmă
torul program; ASTAZI : 1.500 m
liber (m), 400 m liber (f), 1C0 m bras 
(m), 100 m bras (f), 100 m spate (m), 
100 m spate (f), 4x200 m fluture (m), 
4x100 m fluture (f), 50 m liber (m), 
50 m bras (f), 50 m fluture (m), 50 
m spate (f), 10x100 m liber (m). MII
NE : 800 m liber (f), 400 m liber (m), 
200 m bras (f), 200 m bras (m), 200 
m spate (f), 200 m spate (m), 4x200 
m liber (m), 50 m liber (f), 50 m 
liber (m), 50 m fluture (f), 50 m spate 
(m), 10x100 m liber (f) și sărituri de 
la trambulină.

Cercetînd listele, de înscriere am 
constatat că la startul acestei ediții 
vor fi prezența printre alții cunoscu- 
ții noștri rutieri Gabriel Moiceanu, 
Aurel Șelaru, Gh. Rădulescu, Ion 
Stoica, Ion Braharu, Ion Vasile, 
Constantin Moiceanu. Vasile Do- 
brescu, Simion Ariton, Petre Gane, 
Silviu Duță precum și o serie de ti
neri care s-au remarcat în ultimele 
concursuri de verificare. Participarea 
cicliștilor străini și faptul că vor luă 
startul în această cursă fruntași ai 
ciclismului nostru, ne îndreptățesc să 
sperăm că vom urmări o întrecere 
rapidă, pasionantă.

Și acum iată programul etapelor: 
miercuri 14 iunie, etapa I: Bucu
rești—Pitești (113 km); joi 15 iunie, 
etapa a ll-a, împărțită în două semi- 
etape ambele cu plecare în bloc: 
Pitești—Rm. Vîlcea (74 km) ; vineri 
16 iunie, etapa a 111-a : Govora— 
Sibiu (116 km) ; sîmbătă 17 iunie, 
etapa a IV-a : Sibiu—Brașov (140 
km) ; duminică 18 iunie, etapa a V-a: 
Brașov—București (174 km).

PA UN
15,53 m, 15,16 m. 15,04 m, 15,66 m; 
15,27 m, 15,29 m, 15,82 m.

In sfîrșit, Florica Grecescu (800 m), 
Sanda Grosu (lungime), Olimpia Ca
taramă (disc) etc. se clasează pe 
locuri fruntașe, iar Eugen Ducu, Petre 
Astafei și Afanasie Savin sînt printre 
cei mai buni juniori din Europa.

In altă ordine de idei se cuvine să 
subliniem faptul că mediile rezultate
lor celor mai buni 10 performeri din 
acest an sînt la multe probe superi, 
oare celor înregistrate în anii tre- 
cuți. In numărul nostru de astăzi pu
blicăm rezultatele înregistrate în acest 
sezon la cîteva probe.

BARBAȚI
100 METRI

10,8 A. Stamatescu (Met. 23 August)
10,8 E. Kineses (Știința Buc.)
10,8 C. Nedelea (Știința Timiș.)
10.8 Al. Tudorașcu (Met. 23 August)
10.9 P. Mănescu (Prog. Buc.)
11,0 D. Drăgan (Corvinul Huned.)
11.1 Ad. Lupaș (Știința Timiș.) 
11,1*  D. Comșa (CSS Brașov) 
11,1*  M. Mureșan (CSM Mediaș) 
11.1*  M. Tothpall (CSS Tg. Mureș)

ÎNĂLȚIME
2,00*  E. Ducu (Prog. Buc.)
1,95 C. Porumb (Știința Cluj)
1.94 C. Dumitrescu (Știința Buc.)
1,93*  Al. Spiridon (S. Sp. UCFS Giurgiu) 
1,91 Gr. Marinescu (Știința Buc.) 
1,90*  V. Păltineanu (CCA)
1.90 Al. Meri că (CSMS Iași)
1,87 C. Popovici (Știința Timiș.) 
1,85**  C. Szasz (CS Oradea) 
1,85*  C. Semen (CSS Buc.)
1.85 A. Arvay (St. roșu Brașov)

PRĂJINĂ
4,30 D. Gîrleanu (Prog. Buc.) 
4,20 Z. Szabo (Știința Buc.) 
4,20*  P. Astafei (CSS Buc.) 
4,10*  Af. Savin (CSS Buc.) 
4,05 Gh. Constantin (Met. 23 August) 
4,00*  E. Simionescu (CSS Buc.)
3.95 V. Cincă (Știința Buc.)
3,80 S. Cristescu (Știința Buc.)
3,80 P. Ioan (CCA)
3,80 Z. Schnabel (Știința Buc.)
3,80 V. Muțiu (Știința Cluj) 
3.72*  Gh. Fodoreanu (CSS Buc.)

LUNGIME
7,10 S. loan (CCA) 
7,06*  M. Calnicov (Dinamo Buc.) 
7,03 A. Samungi (CCA) 
7,03 I. Leu (Știința Buc.) 
7,01 R. Licker (ITB)
6.96 N. Popovschi (Știința Buc.)
6,95 D. Drăgan (Corvinul'
6.90 W. Keller (CSM Reșița)
6.86 O. Visconoleanu (Rapid Buc.) 
6.84*  M. Axente (Dinamo Buc.)

SULIȚA

78.46 Al. Bizim (Știința Euc.)
74,38 Gh. Popescu (Știința Buc.)
66.90 I. Cristea (Rapid Buc.) 
60,83 A. Crăciunescu (ITB) 
59,21 Gh. Pikulski (CSM Sibiu) 
57,90*  W. Sokol (CSS Tg. Mureș) 
57,05 K. Sokol (Știința Cluj)
56.47 I. Sabău (Știința Buc.) 
55,83*  R. Dop (CSM Sibiu) 
55,80*  D. Marian (CSS Timiș.)

FEMEI
100 METRI

11.9 I. Petrescu (Rapid Buc.)
12.2 Cr. Maksay (ITB)
12.4 G. Luță (Rapid Euc.) 
12,4**  A. Beșuan (Știința Cluj) 
12,6*  M. Mihai (Progr. Buc.)
12.6 S. Grosu (Met. 23 August) 
12,7**  L. Veselinovici (CSS Timiș.) 
12,8 W. Klimen. (Dinamo Brașov) 
12,f*  R. Gabel (Voința Sibiu)
12.8 G. Palade (Știința Buc.)

400 METRI

57.7 Fl. Grecescu (Dinamo Buc.) 
59,1 M. Cuțui (Știința Cluj)
60.5 A. Weiss (Dinamo Buc.) 
60,8*  M. Starcz (CSM B. Mare) 
€1,0*  E. Potoroacă (SSE Ploiești) 
61,2**  M. Giurgiu (Ind. Sîrmei C. Turzii) 
61,8**  A. Horincar (Ind. Sîrmei C, Turzii)
61.9 L. Păuleț (IMS Roman)

Ce părere aveți, tovarăși profesori?
Jubitorii sportului din țara noastră urmăresc cu mult interes evoluția pe 

terenuri și in săli a tinerilor care poartă culorile Clubului sportiv școlar 
„Banatul" din Timișoara. Acest interes este pe deplin justificat finind 

seama de faptul că tinerii elevi timișoreni participă cu mult succes la tntreceiile 
diferitelor campionate de juniori și chiar de seniori (echipa feminină de handbal 
în 7 activează în prima categorie a țării), că mulți dintre sportivii acestui club 
fac parte din loturile republicane și că performanțele lor ating, din zi în zi, o 
valoare tot mai ridicată, ca rezultat al unei temeinice și serioase munci de 
instruire și antrenament, ca rod al condițiilor materiale create de regimul 
nostru democrat-popular.

Clubul școlarilor timișoreni angrenează 
în activitatea sportivă pe cei mai buni 
elevi ai școlilor medii din localitate. 
Clubul are mai multe secții pe ramură 
de sport (atletism, handbal, volei, bas
chet, rugbi, fotbal, natație, sporturi 
nautice, haltere etc.) ce sînt încadrate 
cu o seric dintre cei mai valoroși pro
fesori de educație fizică și antrenori din 
Timișoara.

Despre activitatea secției de atletism 
a acestui club și despre preocuparea a- 
cestei secții pentru creșterea ș-i pregăti
rea „schimbului de mîîne*  ani vorbit 
recent cu unul din antrenorii ci, profe-

A NI
62,1*  Ec. Cheșu (Speranța Galați) 
62,7**  L. Frunză (Rapid Buc.)

ÎNĂLȚIME

1,87 I. Balaș (CCA)
1,64*  R. Voroneanu (CCA)
1,58*  M. Popescu (CSS Buc.)
1,55 E. Mayer (UT Arad)
1,54*  S. Dăscălcscu (CSS Buc.) 
1,54*  U. Popescu (CSM Mediaș) 
1,51**  M. Mărgineanu (CSS Buc.) 
1,50*  L. Anca (CSS Timiș.)
1.50 E. Knall (Știința Buc.)
1,48*  C. Voinea (CCA)
1,48**  A. Ionescu (CSS Buc.)
1,48**  I. Tomescu (SSE Craiova)

LUNGIME
5,96 S. Grosu (Met. 23 August)
5,82 M. Pândele (ITB)
5,61 V. Belmega (Victoria Buc.)
5,53 A. Sîrbu (Met. 23 August)
5.51 FI. stancu (CCA)
5,48**  G. Rădulescu (CSS Buc.) 
5,47*  F. Davidovici (CSS Cluj) 
5,43*  Ec. Potoroacă (SSE Ploiești) 
5,43 L. Neța (Știința Cluj)
5,39 M. Budan (Știința Buc.)
5,39*  U. Popescu (CSM Mediaș)

GREUTATE
15,82 A. Roth (Dinamo Brașov)
13,74 E. Scherer (Voința Brașov) 
13,65* A. Gurău (Progr. Buc.)

.4. NA ROTI:

12.40 M. Wittgenstein (Progr. Buc.) 
12,31 M. SiLaghi (Voința Buc.) 
12,28*  II. Szabo (SSE Oradea) 
12,22*  A. Macovei (iDinamo Bacău) 
12,07 M. Szabo (Știința Timiș.) 
11,98 A. Bugnariu (Știința Cluj) 
11.67 A. Nylas (Dinamo Buc.)

DISC
52,46 L. Manoliu (Met. 23 August) 
50.84 O. Cataramă (Șc. Sp. UCFS C-lung) 
45,20 N. Barbu (Rapid Buc.)
43.55 A. Roth (Dinamo Brașov)
41.55 El. Cosac (Știința Buc.) 
41,10*  A. Gurău (Progr. Buc.) 
40,63*  II. Szabo (SSE Oradea) 
39,60*  A. Macovei (Dinamo Bacău) 
39,54 A. Nylas (Dinamo Buc.)
38.41 U. Firlinger (Știința Timiș.)

* = juniori categ. I (17-19 ani) 
*♦ “ juniori categ. a Il-a (15-16 ani)

După cum se poate vedea, munca 
desfășurată în acest an pentru ridi
carea atletismului din țara noastră 
a și început să-și arate primele roade. 
Ea. va trebui continuată însă cu și 
mai multă seriozitate, cu mai mull 
simț de răspundere, mai ales la acele 
probe la care stăm slab. Abia atunci 
cînd atletismul va fi într-adevăr un 
sport al maselor de tineret, atunci 
cînd atleții noștri fruntași vor fi co
tați, în număr cît mai mare, printre 
cei mai buni din Europa sau chiar 
din lume, vom putea, spune că ne-am 
făcut cu toții datoria. Pînă atunci, 
spor ia muncă 1

R. VILARA 

sorul emerit Cornel lovănescu, care ne-a 
spus:

,,Secția de atletism a clubului școlar 
numără 94 de membri, dintre care 20 
sînt copii, iar restul juniori. Este o sec
ție foarte tînără și cu rezultate frumoase. 
Cei mai buni — pînă la ora actuala — 
sînt desigur Liliana Veselinovici (năs
cută în 1945) 100 m — 12,7 sec și 
200 m — 26,1 sec; Elena Vasi (năs
cută în 1945) înălțime — 1,46 m și 
80 mg — 12,5 sec; Rodica Bucea 
(1944) suliță — 40,42 m; Dumitru Ma
rian (1943) suliță — 55,80 m etc. Mari 
speranțe îmi pun în foarte tînăra Lia 
Moțiu. Aceasta n-a împlinit încă 15 ani, 
dar are o constituție fizică excepțională. 
In primul ei an de atletism, Motiu a și 
aruncat discul la 34,17 m.

Activitatea secției se desfășoară în 
condițiuni destul de bune. Avem mate
riale și echipament îndestulător, avem o 
bază a noastră care, fără să fie excep
țională, ne este totuși de un real folos. 
Păcat însă că îngrijirea acestei baze cam 
lasă de dorit. In legătură cu această bază 
noi antrenorii clubului avem o nedume
rire : pentru construcția ei au fost alo
cate fonduri serioase, dar de întreținerea 
ei nu se mai ocupă nimeni. Se spune cu 
în viitor pe locul acestei baze va fi con
struit un parc. Dar pînă atunci ?

In legătură cu activitatea secției aș 
vrea să mă opresc mai mult asupra pro
blemei recrutării și selecției cadrelor. 
Clubul nostru își recrutează cadrele din 
rîndurile elevilor școlilor medii și în 
special de la școala medie nr. 4 (cu 
program special de educație fizică).

Munca merge însă destul de greu, 
deoarece ne vin foarte mulți începători 
complet neformați din punct de vedere 
sportiv. După părerea mea lucrul acesta 
ar trebui să se facă astfel : Școala spor
tivă de elevi să fie organismul care să 
se ocupe de depistarea, selecționarea și 
pregătirea celor mai buni tineri, iar la 
club să vină într-adevăr numai cei mai 
buni de la S.S.E. Neexistînd această 
,,filieră1*,  munca antrenorilor de la club 
nu se poate desfășura în cele mai bune 
condițiuni.

In altă ordine de idei, dar la același 
subiect, țin să relev o situație care nu 
este cîtuși de puțin de neglijat. Profe
sorii de educație fizică de la școlile

C. s. Oradai - BIhro iiUGuresil. derbiul 
etapei (a Ull-a) in eainpionaiul le polo 

începe concursul dotat cu „Cupa Orașelor'4
Mîine se dispută în Capitală și în 

provincie meciurile celei de a Vil-a 
etape a campionatului republican. 
Derbiul etapei este programat la Ora
dea, unde echipa locală C.S. Oradea 
\a primi replica puternicei formații 
bucureștene, Dinamo. Jn vederea a- 
cestui joc, campionii s-au pregătit 
cu seriozitate și vor deplasa intreg 
lotul lor, din care nu vor lipsi Za- 
han, Bădiță, Blajec, Kroner, Al. Po
pescu. O partidă interesantă se a- 
nunță a fi și aceea dintre echipele 
I.C. Arad și C.S. Mureșul Tg. Mureș. 
In sfîrșit, la ștrandul Tineretului din 
Capitală spectatorii bucureșteni vor 
putea viziona următorul cuplaj : Ști
ința București—Știința Cluj (ora 11) și 
C.C.A.-Progresul (ora 12). In prima 
partidă, studenții clujeni au prima 
șansă în fața colegilor lor din Bucu
rești, deoarece se prezintă cu o fru
moasă carte de vizită : 10 puncte din 
tot atîtea posibile. Meciul vedetă o- 
pune două formații — C.C.A. și Pro
gresul — care s-au prezentat în vă
dit progres duminica trecută.

Jocul de polo dintre echipele Ra
pid și Școala sportivă de elevi nr. 
1, disputat joi seara la bazinul Flo- 
reasca, în cadrul campionatului re
publican de juniori — faza orășe
nească, s-a soldat cu categorica vic-

din localitate nu contribuie deeît într-o 
măsură mult prea mică la mobilizarea și 
la selecționarea celor mai bune elemente 
care să activeze în cadrul clubului „Ba
natul". Și aceasta pentru simplul motiv 
că în marea lor majoritate acești pro
fesori nu se ocupă de atletism ! Ce alt 
exemplu mai semnificativ pot da deeît 
acela că la întrecerile fazei orășenești 
a campionatelor școlare au fost prezenți 
numai 117 concurenți din cei peste 5.0G0 
de elevi care învață în Timișoara, și din 
aceștia aproape jumătate erau de la 
școala medie nr. 4 ! ? Cum altfel deeît 
ca dezinteres poate fi calificată activi
tatea profesorilor respectivi (Maria Crin- 
tea și Henriette Secoșan de la S.M.
nr. 3; Ana Lache de la S.M. nr 2; 
Delia Marienuț, Maria Tunea de la S.M.
nr. 7 etc). Tineretul studios din Timi
șoara iubește atletismul, vrea să-l prac
tice, vrea să realizeze rezultate de va
loare. Dar cum? Fără ajutorul direct 
al profesorilor de educație fizică nu se 
poate face mare lucru... Dar să nu se 
creadă că este vorba numai de atletism 
și că eu pledez pentru acest sport fiind 
interesat direct I Uite și gimnastica : 
la campionatele școlare (faza pe oraș) 
a participat, la băieți, numai o singură 
echipă (de la S.M. nr. 4). Concluziile 
le poate trage oricine In

★

Atletismul școlar timișorean este în- 
tr-adevăr in impas. Lucrul acesta a 
reieșit cît sc poate de limpede și din 
discuțiile purtate la recenta conferință 
a comisiei regionale de atletism din Ba
nat. In această situație sîntem nerăbdă
tori să aflăm care este părerea profeso
rilor dc educație fizică din acest oraș 
și ce crede despre aceasta tov. D. Tata*  
lovici, metodistul dc educație fizică al 
secțiunii dc învățămînt și cultură a 
Sfatului popular din Timișoara.

REP.

Ajutor prețios —g



MWFSTiwrrHli —
Cum so alcătuiește 

un clasament ?
Multi cititori ne-au întrebat la tele

fon, după etapa de duminică a catego
riei A, de ce echipele U.T.A. și Știința 
Ciut au fost' situate pe locurile 6 și res
pectiv 7 în clasamentul general, după 
ce criterii au fost departajate aceste 
două echipe aflate, cum se știe, la ega
litate de puncte, de golaveraj si de 
număr total de victorii : i

3 10 41:38 25
3 9 41:38 25 
se întîmDlă

6. U.T.A. 24 11
7. știința 23 11

Este unul din cazurile care .
rar mai ales spre sfîrsitul unui campio
nat, dar care . sînt cuprinse în preve
derile regulamentului de desfășurare a 
competiției.

Ce criterii pentru alcătuirea unui cla
sament, stabilește acest regulament ?

Mal lntll numărul punctelor acumu
late de echipe. în caz de egalitate de 
puncte intre două sau mai multe echipe, 
se ia în considerare golaverajul : se 
împarte numărul golurilor date la nu
mărul golurilor primite și în funcție 
de coeficientul rezultat se stabilește or
dinea echipelor (de exemplu • 1,20 este 
mai bun decît 1,19, 0,85 este mai bun 
decit 0,80 etc.). Dacă și în acest caz 
-re menține egalitatea, adică echipele 

■u același golaveraj, atunci ordinea lor 
în clasament va fi stabilită 
mărul de victorii.

Dar dacă echipele sînt egale 
toril, cum s-a întîmplat cu 
știința Cluj 7 Contează oare 
una din ele a jucat un meci ___  ____
sau mal puțin sau că una are o înfrin- 
gere mal puțin sau mai mult ? Nu. In 
-rest caz, pentru departajarea echipelor 
se va tine seamă de rezultatele înregis
trate între ele în campionat; în baza lor 
re alcătuiește un clasament special cu 
. «spectarea acelorași criterii de mai sus 
tpuncte. golaveraj, număr de victorii), 
iar ordinea echipelor în acest clasa
ment special va fi ordinea în clasamen- 
ui general.
Cum rezultatele dintre U.T.A. și 

,nța Cluj au fost următoarele :
la Arad : U.T.A.-Știința 3-1 si 
la Cluj : Știință—U.T.A. 3-2

-ezultă următorul clasament special : 
l. U.T.A. 2 1 0 1 5:4
~ Știința 2 1 0 1 4:5

U.T.A. ocupă primul loc avînd un 
;olaveraj (1,25) mal bun decît al Ști- 
nței (0,80). în această ordine sînt tre- 
:ute cele două echipe în clasamentul 
(eneral.

Ce s-ar întîmpla dacă echipele ar fi 
a egalitate perfectă și în acest clasa- 
nenț special ? S-ar juca meciuri de 
:araj intre ele. dar numai dacă ar fi 
■orba de desemnarea campionului, de 
iromovare sau retrogradare. în rest, 
chlpele in cauză ar ocupa același loc

după nu-

și la vic- 
U.T.A. și 
faptul că 
mai mult

Sti-

2
2

Penultimul act al unui campionat 
aprig disputat

® Mîine jocurile etapei a XXV-a în categoria A © C.C.A. - 
Știința Cluj, Farul - Progresul și C.S.M.S. - Știința Timișoara în 

centrul atenției

Mîine se desfășoară a XXV-a eta
pă a campionatului categoriei A. Am 
ajuns, așadar, la penultimul act al 
acestei pasionante întreceri și încă 
nu este cunoscută echipa campioană 
(nici nu va fi pînă cînd Dinamo 
București nu-și va juca meciurile 
restante sau măcar pe cel cu C.C.A.) 
și nu se știe cine vor fi tovarășii 
de drum ai hunedorenilor spre cate
goria B. Actuala ediție a campiona
tului este considerată — Și pe drept 
cuvînt — drept una din cele m>ai 
aprig disputate, datorită unui sensi
bil echilibru de forțe între cele mai 
multe dintre echipe, i 
ca finalul competiției 
neprevăzut

Din etapa de mîine, 
portante și atractive 
partidele C.C.A. 
C.S.M.S. Iași — 
Farul Constanța 
rești. Rezultatele 
să aducă sau să 
etapă, eventual,

ceea ce a făcut 
i să fie plin de

deosebit de im- 
se arată a fi 

Știința Cluj, 
Știința Timișoara și 

— Progresul Bucu- 
acestor întilniri pot 

amine pentru ultima 
clarificarea situației 

mai ales din coada clasamentului, 
celelalte întilniri. fără „miză" sau 
una mai mică, joacă St. roșu 
U.T.A., Rapid cu Dinamo Bacău 
Corvinul cu Minerul. Partidele de 
București au loc pe stadionul 
August", în 
cui de rugbi 
Lourdes.

program comun cu 
Sel. București — R.

echipelor în vederea

In
cu 
cu 
Și 
la 

„23 
jo- 
C.

e-
a-

Pregătirile 
tapei de mîine au continuat zilele 
cestea cu multă atenție. Iată cîteva 
amănunte.

C.C.A. va 
sa cea mai 
II, Apolzan, 
Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, 
Raksi, Tătaru. Joi, liderii campiona
tului s-au antrenat în compania echi-

alinia duminică echipa 
bună : Voinescu-Zavoda 

Ivănescu-Jenei, Bone-

Speranțele „speranțelor"...
® începe turneul final al campionatului republican de juniori 
® Programul jocurilor din cele patru zone • Cum se va des- 

® Din istoricul campionatuluifușura întrecerea

întrecerea celor mai bune echipe de juniori din țară începe 
mîine, o da*ă  cu prima etapă a turneului final el campionatului 
rețlbJican — această competiție de bază a juniorilor, care le asigură 
o activitate organizată și continuă de instruire și joc. Tinerii 
fotbaliști ai celor 16 echipe, „speranțe" ale fotbalului din orașele 
lor și — poate — <..................; ‘ ’
«cest prim examen, de care-șî leagă speranțele unuj 
din toamnă, ’ ........................... ...
titlului republican. 1 _
București ne va arăta. Pînă atunci, toți se vor 
porte cît mai bine, să joace cît mai frumos și 
a-și netezi drumul spre finală.

Succes, tineri fotbaliști 1

de
„speranțe" . __ __ ...

ale fotbalului nostru, așteaptă cu firească emoție 
' . ■ ' j __ i succes visat

de la primele jocuri de campionat local: cucerirea 
----- Cine-șî va vedea visul împlinit? Finala de la 

strădui să se com- 
mai eficace pentru

Dinamo
Foresta

1956 pe țară, 
pe 6, 8 și 
final). Și intr-un caz și în altul 
întrecerea juniorilor s-a bucurat 
de mult succes, furnizînd partide fru
moase și dînd prilej de afirmare mul
tor elemente talentate.

după sistem divizionar 
10 serii cu un turneu 

caz și 
s-a

pei orășenești T.U.G., antrenată de... 
Voinescu.

PARTICIPAREA LUI PETRU EMIL 
Ia jocul cu C.C.A. este problematică, 
deoarece mijlocașul clujean este bol
nav. Dacă va juca totuși, i 
Știința Cluj va folosi formația 
nuită. (A. Dumitriu, coresp.).

5.000 SPECTATORI au fost 
zenți joi, în Giulești, Ia meciul 
cal Rapid — CFR Roșiori. 1 
reștenii au ciștigat cu 3—1 (0—0). Au 
marcat: C. Ionescu (2) și Georgescu, 
respectiv Istrate. In partida cu Di
namo Bacău, Rapid va prezenta pro
babil echipa: Dungu — Greavu (Te- 
ciu), Motroc, Maeri — Neacșu, Kosz- 
ka — Copil, Ozon, I. Ionescu, Geor
gescu, C. Ionescu.

LA ANTRENAMENTUL DE JOI, 
Dinamo Bacău a insistat asupra jo
cului liniei de atac, care a manifes
tat o bună dispoziție de joc și efi
cacitate: a marcat 10 goluri (Gram 
5, Nemeș 2, Ciripoi 2 și Rădulescu) 
în partida de antrenament cu Parti
zanul Bacău. La București va juca 
formația de duminica trecută, proba
bil insă cu Ghiță portar. (Ilie Iancu
— coresp. reg.).

U.T.A. a jucat joi cu formația Me
talurgistul. Rezultat final: 4—4 (3—2). 
Au marcat: Țîrlea (3) și Floruț pen
tru U.T.A., 
Dumitru 
prima repriză, 
adevărată demonstrație, 
aplaudați. U.T.A. 
Casier — Sziics,
— Tusz (Capaș), 
Mețcas, Țîrlea, 
Vilceanu — coresp.).

NICI O MODIFICARE în formația 
de duminica trecută a Științei Timi
șoara, care joi s-a antrenat în com
pania rezervelor. La antrenament n-a 
participat Tănase, care este ușor lo
vit. Dacă totuși nu va juca, atunci 
va fi înlocuit cu Neacșu sau Gîrlea- 
nu. (Al. Gross — coresp. reg.).

MARE INTERES LA CONSTANȚA 
pentru jocul Farul — Progresul. Fa
rul a jucat joi cu Ancora și a invins 
cu 8—1 (4—1) prin punctele marcate 
de Ciosescu (3), Vasilescu (3) și Mo- 
roianu (2). Formația probabilă: Ghi- 
bănescu — Straton, Brînzei, Buzea
— Stancu, Bibere — Moroianu, Sever. 
Olaru, Ciosescu, Vasilescu. (P. Eno
chs — coresp. reg.).

STEAGUL ROȘU s-a antrenat joi 
în compania unei formații orășenești. 
Cauciucul, de care a dispus cu 12 -1 
(Proca 4, Seredai 3, David 3 și Fu- 
sulan 2). Duminică, echipa din Bra
șov va juca în formația folosită în 
etapa trecută. (C. Gruia — coresp 
reg.).

PROGRESUL a jucat alaltăieri o 
repriză „în familie" și o a doua cu 
Timpuri Noi. Antrenorii nu 
fixat încă asupra echipei care 
juca la Constanța.

atunci
obiș-

: pre- 
l ami- 
Bucu-

Voinescu (2), Burtea și 
pentru Metalurgistul. In 

arădenii au făcut o 
fiind mult 

a aliniat formația : 
Băcuț II, Neamțu 

Petschowski — Pop, 
Floruț, Czako. (M.

s-au
va

★

Cel mai bun prinzător in margine: Crancee. lată-l cule gin d balonul 
Foto: Miroir Sprint — PARIS

★

LOURDES la București
Corespondență specială din Paris de ROBERT BARRAN

Este aproape inutil să vă mai facem 
prezentare a echipei R. C. Lourdes, 

sîntem con- 
sportivii romîni au făcut

mult cunoștință cu această 
care a cucerit după război 
titlul de campioană a Fran- 
participat Ia 10 finale de

o
în detaliu, deoarece 
vinși — 
mai de 
formație.
de 7 ori 
ței și a
campionat. Pentru mulți, Lourdes ră
mîne și astăzi cea mai bună echipă 
franceză, formația care practică — 
în orice caz — rugbiul cel mai spec
taculos și care numără cei mai mulți 
jucători de clasă internațională. Lour
des a pierdut titlul său în acest se
zon. ca urmare a unor răniri cărora 
le-au căzut victimă cîțiva dintre cei 
mai buni echipieri De asemenea, a 
existat o serioasă dispută în ceea ce 
privește mijlocașul la deschidere 
Antoine Labazuy, transformer faimos, 
dar care a fost înlocuit deoarece se 
considera că nu-și lansează la atac, 
în măsura așteptată, liniile dinapoi 
Ofensiva este preocuparea de seamă 
a jucătorilor de la Lourdes și a an
trenorului lor, celebrul Jean Prat — 
recordmanul selecțiilor în naționala 
Franței.

lecționerilor F.F.R. Ca urmare el, ca și 
Crancee, Domec, Martine, Marquesuzca, 
Gachassin, care sînt cel puțin egalii 
celor mai buni internaționali vor pus 
tea să se deplaseze în Romînia.

Valoarea echipei din Lourdes sa! 
afirmă în toate compartimentele, 
printr-un vîrf de grămadă robust — 
Manteroia, printr-un mare specialist 
al tușei — Crancee, și prin șarjele 
hotărîte ale liniei a IlI-a, condusă de 
Domec

MARTINE „CREIERUL*  
LINIILOR DINAPOI

pasă lungă 
pe Martine, 
de fapt să 
din turneul

la grămadă, po- 
care îl lansează 
-~ela care ar fi 

fie vice-căpitanul 
neo-zeelandez. Și 

internaționalul 
cunoscut.

Vallee, mijlocașul 
seda o 
prefect 
trebuit 
echipei
dacă la București 
centru Marquesuzaa este 
alți trei jucători, alături de el, fac 

la 
în 
Și 
a 

Și

treisferturi de 
sare poate juca 
apoi Gâchar'" 

G.’chassin 
Scoții

BUCURIA LUI DOMEC

Cum se va desfășura turneul final ? 
Echipele campioane, desemnate fie 
urma unor competiții regionale, fie 

ișenești (București), au fost împăr- 
î în patru zone în cadrul cărora, 
ine, vor avea loc următoarele par- 
e :
ZONA I: C.S.M.S. lași • 
cău și Dinamo Galați ■ 
lticeni.
ZONA II: Rapid Oradea — C.S.M. 
ij și C.S.M. Baia Mare — Metalul 
îlul Roșu.
ZONA III: Petrolul Ploiești — 
ictorul Brașov și Mureșul Tg. Mu.

— Minerul Lupeni.
ÎONA IV : Dinamo București — 
mpia Giurgiu și Farul Constanța 
Dunărea Tr. Severin. în această 

ia s-a disputat un meci prelimi- 
: Dinamo București — Metalul 

iști 8-0.
Ichipele învingătoare în cele două 
liuri din iiecare zonă vor disputa 
finală zonală, pentru a desemna 
națiile semifinaliste ale campio- 
ilui. Finala competiției va avea 
la București, conform regulamen- 

i. De altfel, toate finalele s-au des. 
irat în capitala țării.
i ceea ce privește meciurile tur- 
lui final, ele vor fi simple, elimi- 
orii. De aceea, in caz de egali- 

după 90 de minute echipele vor 
două reprize suplimentare de 

15 minute. Dacă și după prelun- 
rezultătul va fi egal, atunci se 

califica în etapa următoare echipa 
tinără (virsta se va calcula în 
luni și zile).

Pînă acum, titlul de campion repu
blican a fost cucerit de următoarele 
orașej București 5 ori, Arad și Cluj 
de cîte 2 ori, Timișoara, Oradea și 
Tîrgoviște cîte o dată. In semifinale 
au jucat echipe din; 
iești, Arad și Cluj 
Timișoara, lacobeni, 
și Constanta cîte o i

: Ploiești, Bucu
rie cîte 2 ori, 
Cîmpia Turzii 

data.

Iată rezultatele finalelor din 1947 
astăzi :

pînă

•Ir

1947-48 : RIPENSIA TIMIȘOARA - 
Concordia Ploiești

1943-19 • PETROLUL BUCUREȘTI - 
I.T. Arad

1950 : METALUL ORADEA - Me
talul lacobeni

1951 : LOCOMOTIVA C.F.R. BUCU
REȘTI - Metalul Cluj

1952 : FLACARA BUCUREȘTI - 
comotiva Cluj

1953 • METALUL TÎRGOVIȘTE - ! 
ința Timișoara

1954 : PROGRESUL BUCUREȘTI 
Metalul C. Turzii

1955 ; ȘTIINȚA CLUJ
București

1956 : ȘTIINȚA CLUJ
Flacăra Ploiești

1957- 58 : U. T. ARAD
București

1958- 59 : U. T. ARAD - Farul Con
stanta

1959- 60 : RAPID
U. T. Arad

Lo-

Ști-

Dinamo

Energia

Dinamo

BUCUREȘTI

5-2

2-0

6-0

1-0

3-2

1-0

1-0

1-0

2-1

1-0

5-2

4-0

impionatul republican s-a desfă. 
t pînă acum după două formule: 

perioadele 1947-1933 și 1957-1961 
:tape (întîi prin campionate oră- 
șfi, raionale și regionale și apoi 
turneu final) ; 2) în anii 1954—

¥

Capitală, Dinamo 
se va 

la ora

Intîlnirea din
București — Olimpia Giurgiu, 
disputa duminică dimineață, 
10.30, pe stadionul Dinamo,

ȘTIRI
® Mîine, la Oradea, ccl mai important 

joc al etapei categoriei B: C.S. Oradea— 
O.S.M. Baia Mare, una din întîlnirile deci
sive pentru primul Ioc în seria a HI-a.

© In Capitala, azi au loc două partide 
de categorie B: pe terenul Gloria, ia ora 
16, Metalul 23 August—C .S.M. Mediaș; pe 
stadionul Dinamo, Ia ora 17.30, Academia 
Militarii — Dinamo Pitești (în deschidere 
Ia ora 15,45: Dinamo I — Tehnometal, 
în campionatul Capitalei).

@ Jocul CSMS Iași — Știința Timișoara 
va începe la ora 17. Repriza a doua a 
acestei întilniri va fi transmisă la radio, 
în jurul orei 17.55, pc programul I. In 
continuare, ascultătorii posturilor noastre 
de radio vor avea ocazia să urmărească 
ultima parte a meciului Rapid — Dinamo 
Bacău.

De îndată ce a luat cunoștință des
pre deplasarea în Romînia, Henri 
Domec, care a fost și rămîne unul 
din cei mai buni jucători de-ai noștri 
de linia a Ifl-a, ne-a transmis bucuria 
pe care i-o provoacă voiajul în Ro
mînia și cît de mulți sînt rugbiștii 
din Lourdes care țin să facă parte 
din delegația ce va veni în Romînia. 
Deci, la 
completă.

La 11 
un trial
jucători ce urmează să plece în Noua 
Zeelandă. Numai doi din echipierii 
lui Lourdes au fost reținuți pentru 
jocul de selecție.
Crauste — 
Lacaze — 
deschidere, 
că va face
ținînd să fie prezent la întllnirea de 
la București, a cerut o derogare se-

București, o echipă aproape

iunie va avea loc la Paris 
la care iau parte 30 de

Este vorba de 
a IlI-a și Claude 
sau mijlocaș la 

este îndoielnic

din linia
fundaș
Ultimul
deplasarea. I>ar, Crauste,

că Lour- 
adevărata

faima liniei de 
Lourdes : Calvo, 
toate posturile, 
Arnaudet. La 19 ani.
fost internațional contra 
Irlandei.

Grafie lor, sîntem siguri 
des va arăta în Romînia
față a rugbiului ofensiv francez, do
vedind. în același timo, că rămîne 
clubul care domină de 15 ani rugbiul 
din țara noastră.

★
I

După antrenamentul susținut joi pe 
stadionul „23 August", antrenorii Se
lecționatei orașului București s-au fi
xat asupra următoarei echipe : Pen-ciu 
—- Țîbuleac. Irimescu, Wusek. Sava 
— Chiriac, C. Stănescu — Moraru, 
M. Rusu, Demian — Marinache. Pre
da — Al. Ionescu, Căptișan. Teofilo
vich Rezerve : Ciobănel. 
Iordăchescu și Iliescu.

fntrucît arbitrul italian 
a comunicat că nu 
sarea la București, 
condusă de arbitrul 
ajutat la margine 
V. Georgescu.

Oblcmenco,

Silvio Pozzi
face depla-poate 

întîinTea va fi
Cornel Munteanu, 
de 1. Oncescu și

Participați la concursul Pronosport de mîine
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Mîine se disputa penultima etapă din 
campionatul categoriei A și 
din campionatul categoriei

PARTICIPAȚI DECI 
CURSUL PRONOSPORT 
Azi, ultima zi în care mai 
buletinele pentru acest concurs.

antepenultima
B

LA CON
DE MÎINE. 

puteți depune

12 MILIOANE PREMII

Rupă cum s-a anunfat în întreaga 
țară s-au pus in vînzare biletele penuu 
..Marele concurs popular Pronoexpres", 
la care se atribuie în numerar 72.000 
premii în valoare totală de 12.000.000 lei

Prețul unui bilet este
Jucați cît mai multe 

mare concurs popular.
Tragerea va avea loc

2 Ici
1:1 acest

la 2

Rubrică redactată de 
. Pronosport

!. S Loto



SPORTURI NAUTICE

Cu pînzele 
în vînt...

Echipeie Voința conduc

CONSTANTA 8 (prin telefon). - Timp 
ele trei zile s-au desfășurat pe mare în 
fața Cazinoului, regatele „Cupei Victo- . 
rlei“ (faza internă) organizate de 
F.K.S.N. prin comisia orășenească. La 
startul celor trei regate, eare au luat 
sfirșit miercuri, s-au prezentat 67 de ve- 
liști. Iată ordinea primilor clasați : 
STAR : 1. Gh. Lungu - I. Zamfir (lotul 
republican) 3012 p; 2. N. Calcan - A. 
Bunga (Marina C-tâ) 1808 n; 3. I. Naum 
— P. Romosan (lot. rep.) 1581 t> (8 echi
paje). SNAlP : 1. D. Ciocoiu - St. Ivașeu 
(Metalul 23 August) 2253 p: 2-3. Andrei 
Romilă
N.
15 echipaje. La
regulamentului, 
toriei". FIN : 1. 
23 August) 1828 
(lot. rep.) 1652 p; 
Purcea (lot. i 
puternic și a 
concurs, s-au 
gate la care 
catii. CLASA 
M. Carapancea (lot. 
Alexandru 
3. Millio 
rep.) 854 p.

Concursul a constituit un bun prilej 
verificare a gradului de pregătire 
care-1 dețin veliștii noștri fruntași 
totodată un temeinic antrenament 

lotului republican de iahting înaintea 
„Cupei Victoriei" 

13 iunie.

Partida Progresul București-Trac- 
torul Brașov, disputată joi după a- 
miază în Capitală, a început cu... „o 
lovitură de teatru11. Nu se scurseseră 
decit 8 minute de la semnalul de în
cepere a meciului și foaia de arbi
traj consemna un scor aproape de 
necrezut : 6-0 pentru Tractorul ! !

Venite la București pentru a avea 
o comportare onorabilă, tinerele hand
baliste din Brașov s-au avintat în

1. Anghel si Gh. Cblrită — 
Călin (Dinamo C-ta). Au participat 

această clasă, conform 
s-a atribuit „Cu-pa Vic- 
petre Svoboda (Metalul 
p; 2. Mircea Dumitrlu 

3-4. Pulu Mânu si Ion 
rep.). Din cauza vintului 

i hulei din ultima zi de 
disputat numai două re- 
au participat 13 ambar- 
FD ; 1. V. Costescu —

rep.) 1406 p; 2. L
- Z. Nicblae (lot. rep.) 1331; 
Tașcu — Gh. Petrescu (lot.

Apărarea Tractorului
El. Mureșanu încearcă <să treacă prin 
dribling de Utta Bugel, dar nu va reuși

! nici de data această. Imagine din me
ciul Progresul — Tractorul.

întrecere cu un elan excepțional. A- 
tacurile lor s-au succedat ca un to
rent la poarta Progresului, punind 
echipa bucureșteană în mare dificul
tate. Pasele au mers în cea mai mare 
viteză și cu o precizie matematică la 
jucătoarea aflată in cea mai bună 
poziție de șut, iar aruncările la poar
tă nu i-au lăsat nici o speranță Ilenei 
Cazacu, nevoită să scoată de fiecare 
dată, cu resemnare, mingea din poar
tă. La 6-0, Progresul marchează pri
mul gol iar Doina Aron o înlocuiește 
pe Cazacu. In zadar insă. Apărarea, 
complet dezorientată, nu poate face 
față unui atac in mare vervă. Dez
lănțuite, atacantele Tractorului smulg 
ropote de aplauze și golurile curg 
continuu... La pauză 10-1, în min. 26 
chiar 11-1 (!). In minutele care au 
urmat, Antoaneta Vasile și-a adus pro
babil aminte de vremea cind — prin 
șutul el — era una 
temute atacante din 
din handicap. Meciul 
de mult, iar la sfirșit
registrat scorul de 14-5 (10-1) !

întreaga formație a Tractorului 
merită felicitări pentru jocul — ca
tegoric cel mai bun din acest cam
pionat — prestat joi. O revedere plă
cută — Mora Wiridt, care și-a condus 
cu brio partenerele în acest meci. In 
ceea ce privește Progresul... o șe
dință de analiză a activității echipei 
feminine se impune cit mai grabnic.

Cele 
Neako 
dorfer 
sile 3, 
greșul, 
avut o 
chitat

în campionatul Capitalei

de
Pe

al
fazei internaționale a
care va începe la

GOLDENBERG - COlStSp.C.

Col(ul specialistului

La început de drum...
Concursul de gimnastică între e. 

chipeie reprezentative feminine de ti
neret ale țării noastre și ale R.P.F. 
Iugoslavia s-a soldat cu o frumoasă 
victorie a gimnastelor noastre. Rezul
tatul este cu atît mai valoros cu cît 
el a fost realizat la primul concurs 
internațional al echipei noastre de 
tineret.

După terminarea concursului pre
ședintele Federației iugoslave de gim
nastică. Ivița Gretici, și-a exprimat 
părerea că : „în această întâlnire gim
nastele iugoslave și antrenorii lor au 
avut posibilitatea să constate că tra
diția gimnasticii feminine romînești 
a creat urmașe demne11.

Competiția a scos în evidență 
serie de lipsuri în pregătirea 
nastelor noastre, 
țață vom _____  . _
curentelor în ordinea probelor 
cursului.

Sărituri, 
toate concurentele 
muncit pentru realizarea unor exer
ciții valoroase, 
telor iugoslave 
prin sprijin plutitor, cu picioarele a. 
propiate. Primul zbor al săriturilor a 
fost mai mic iar cel de al doilea, din 
cauza întirzierii mîinilor pe aparat, 
a fost minim. Totuși, ținuta bună 
le-a adus un avantaj substanțial. Gim
nastele noastre au prezentat sărituri 
mai variate și mai dinamice. Spriji
nul mîinilor pe cal a fost mai scurt și 
al doilea zbor mai bun. Din cauza 
ținutei slabe (genunchii îndoiți) și a 
instabilității la aterizare s-au pierdut 
.puncte prețioase. S-au evidențiat 
Rozsa Kosanyi și Ljub’ca Veljikovici 
de la gazde, Suzana Bodor și Cris
tina Andrița din echipa noastră. Me
rită felicitări și gimnastele Ana Mol. 
doyeanti și Iulia Podoreantt care au 
executat sărituri prin stînd pe mîini. 
Aceste exerciții cu toate că nu le-au 
adus satisfacția unui loc fruntaș, ne 
fac totuși să privim cu încredere e- 
voluția lor viitoare la acest aparat. 
Pentru creșterea nivelului la sărituri 
va trebui să insistăm asupra îmbună
tățirii ținutei și a însușirii tehnicii 
corecte a primului și a celui de al 
dodea zbor. De asemenea, va trebui 
îmbogățit bagajul de cunoștințe, tin- 
zînd către săriturile prin stînd pe 
mîini

Paralele. Aparatul Ta care s-a con
curat a fost vechi și instabil și nu 
corespundea cerințelor exercițiilor. In 
aceste condițiuni majoritatea concu. 
rentelor noastre au ratat exercițiile. 
In general, echipa noastră a prezentat 
exerciții cu 2—3 elemente de mare 
dificultate, cit început și sfirșit va
loros, alcătuite armonios. Pentru a 
preîntîmpina asemenea surprize pe 
viitor va trebui să întrebuințăm me
tode diferite care să asigure o însu
șire temeinică a exercițiilor în orice 
împrejurare. Va trebui să îmbunătă
țim compoziția exercițiilor în așa fel 
îneît ele să devină din ce în ce mai 
dinamice. Echipa Iugoslaviei a obți-

In materialul 
analiza comportarea

ți o 
gim- 

de
co n- 
COII-

Prima probă a arătat că 
mai au mult de

Majoritatea gimnas- 
au executat sărituri

nut note mai mari datorită faptului 
că nu a avut elemente riscante. La 
acest aparat s-au evidențiat Mariana 
IHe șt Suzana Bodor, 
curente din echipa 
au ratat exercițiul, 
Molnar și Ljubica 
chipa gazdelor.

Bîrnă. „Cheia" 
gimnastică nu și-a 
data aceasta renumele. Prima concu
rentă roinînă, Ana Moldoveana s-a 
dovedit a fi o „deschizătoare" bună: 
ea a executat exercițiul cu siguranță, 
dînd parcă aripi echipei noastre. Ce
lelalte componente ale formației au 
executat exerciții grele alcătuite din 
sărituri artistice și elemente acroba
tice, făcînd o bună impresie. Gazdele 
au prezentat exerciții 
multe ezitări. Două 
echipei iugoslave, 
Rozsa Kosanyi care 
atunci în clasamentul individual, 
căzut de pe aparat. Comportarea bună 
a gimnastelor noastre la bîrnă a a. 
dus o 
echipe 
avantaj 
stră pe , — -- 
bunătătirea combinațiilor, a ținutei, a 
expresivității și a stabilității pe acest 
aparat.

Sol. Gazdele au executat exerciții 
mai ușoare, lipsite de torente acro
batice grele. Numai Rozsa Kosa yi și 
Maria Molnar au prezentat exerciții 
complete în conformitate cil cerințele 
internaționale. Gimnastele noastre au 
inclus în exerciții elemente mai grele 
și mai variate. S-au evidențiat Suza
na Bodor, îndelung aplaudată de 
spectatori, Mariana Iile și Ana Mol- 
doveanu. La sol continua perfecționa
re a torentelor acrobatice și îmbina
rea lor cu elemente artistice specta
culoase va trebui să stea în perma
nență în atenția sportivelor și a an
trenorilor noștri.

La acest aparat echipa noastră a 
mai adăugat 0,75 puncte la avansul 
anterior terminînd intîlnirea victorioa
să la o diferență de 1,85 pct.

Pe lingă primele două cl 
Suzana Bodor șl Mariana Ilie, 
comportat bine Cristina Andrița 
Iulia Podoreanu care au adus un a. 
port prețios echipei. Un cuvînt de 
laudă se cuvine și sportivei Elisabeta 
Nagy care, deși accidentată, s-a com
portat bine, constituind un exemplu 
de voință și dîrzenie. Ana Moldovea- 
nu, cea mai tinără concurentă din e- 
chipă, mai are mult de muncit pen
tru lichidarea lipsurilor reliefate și în 
acest concurs, în special în ceea ce 
privește însușirea elementelor de bază 
și dezvoltarea calităților fizice. Cor
nelia Savu, rezerva echipei noastre, a 
concurat sub posibilitățile ei. Pe vii
tor ea 
asupra 
gățirii 
grele.

singurele con. 
noastră care nu 
precum și Maria 

Veljikovici din e-

concursurilor de 
dezmințit nici de

mai ușoare, cu 
componente ale 
printre care și 
conducea pînă 

au

schimbare in clasamentul pe 
Am luat conducerea cu un 
de 1,10 puncte. Sarcina noa- 

viitor, la bîrnă, constă in im- 
a ținutei, a

clasate, 
, s-au 

cî v*

trebuie să-și îndrepte atentia 
îmbunătățirii ținutei și îmbo- 
exercițiilor cu noi elemente
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FRANCISC LOVI
secretar general al F.R.G.

GEORGE CHIOSE
antrenorul selecționatei de tinerel

din cele mai 
țară, reducînd 
era însă jucat 
arbitrii au în-

19 goluri au fost marcate de : 
5. Melinte 5, Bugel 2, Brcn- 
2 pentru Tractorul și A. Va- 
V. Dumitrescu 2 pentru Pro- 
Arbilrul M. Petrescu (Buc) a 
sarcină ușoară de care s-a a- 
bine. (A.V.).

★

Celelalte întilniri ale ultimei etape 
au loc după 
C.S.O.-Rapid 
dea), Știința 
Mureș (mîine
Giuleșți) ; Știința
Mediaș și C.S.S. Banatul-C.S.M. Sibiu.

următorul program : 
București (azi la Ora- 

București-Mureșul Tg. 
de la ora 11 pe terenul 

Timișoara-C.S.M.

O dată cu desfășurarea celor 23 de 
întîlniri interechipe masculine și femi
nine, prima paric a campionatului dc 
tenis de masă al Capitalei a luat sfîr- 
șit. Pe primul loc, atît1 la fete cît și 
la băieți, s-au clasat reprezentanții 
clubului Voința, care au avut o com
portare bună și constantă de-a lun
gul tuturor partidelor.

Disputarea ultimelor etape în sala 
Giuleșți a prezentat citeva defecțiuni 
dc ordin organizatoric (lumina în sală 
a fost insuficientă, întîrzieri în pro. 
gramare). E de dorit să se acorde 
mai multă atenție bunei desfășurări 
a acestei competiții la care participă toți 
fruntașii tenisului de masă bticureș- 
tean. După cum se știe, de anul tre
cut, organizarea acestor întreceri a 
trecut de la comisia orășenească de 
specialitate la comisia de competiții 
și clasificări a F.R.T.M. tocmai pen
tru a se asigura condiții mai 
bile de joc. Or, pînă acum, 
observă nici o îmbunătățire.

favora-
nu se

în ulti-

O săptămîna „plină“
Activitatea baschetbalistică se află 

în plină desfășurare. Cu excepția for
mațiilor de categoria A, care și-au 
terminat de curind întrecerea, iar 
acum se pregătesc în vederea viito
rului sezon, celelalte echipe de seniori, 
senioare, juniori și junioare își dispută 
întîietatea in campionatele de califi
care și in campionatele republicane 
de juniori; Săptămîna viitoare, în 
deosebi, baschetul va „trăi" din plin; 
meciul C.C.A.—Ț.S.K.A. Moscova la 
București, turneul echipei profesio
niste Harlem Globetrotters, finalele 
campionatelor de juniori și junioare 
și consfătuirea anuală a antrenorilor. 
Adăugind că tot în această perioadă 
F. R. Baschet studiază posibilitatea 
desfășurării campionatelor republi
cane după o nouă formulă, vedem 
că baschetul cunoaște într-adevăr 
o activitate deosebit de vie. Iată 
de altfel citeva amănunte în legătură 
cu aceste evenimente.

MECIUL C.C.A.—Ț.S.K.A. MOS
COVA, una din semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni11, se va desfă
șura duminică dimineață, în aer liber 
sau în sala Dinamo, în funcție de 
condițiile atmosferice. Arbitrii acestui 
al doilea meci (primul are loc azi la 
Moscova) vor 
(R. P. Polonă) 
(Finlanda).

FINALELE 
REPUBLICANE 
fost date spre 
de baschet a

fi Czeslaw Raczinski 
și Johan Salmankula

CAMP ION AȚELOR 
DE JUNIORI au 

organizare comisiei 
orașului București.

•

I

„CUPA VICTORIA”

Competiția pugilistică dotată cu 
„Cupa Victoria11 se apropie de sfirșit. 
Joi seara, in grădina „9 Mai“, au 
avut loc în fața unui public numeros 
intilnirile semifinale. Cea mai fru
moasă comportare în această reuniu
ne au avut-o boxerii dinamoviști, 
care cu 6 participanți au obținut tot 
atitea victorii. Iată rezultatele tehni
ce: L. Duță (Dinamo) b. p. R. Șerban 
(Grivița Roșie); M. Mihai (Victoria) 
b. ko. I Gh. Gheorghe (I.T.B.); M. 
Ghencea (Victoria) b. p. C. Balaban 
(Unirea Sport); M. Pîrvu (I.T.B.) b. 
ko. II L. Fereșteanu 
(Dinamo) b. 
Sport); D. 
D. Gheorghe 
na mo) b. p.

(Met.); S. Birsu 
Băloiu (Unirea 
(Dinamo) b. p.
P. Vizitiu (Di-

p. M.
Roman
(I.T.B.);
I. Ioniță (Pasteur); Gh.

Ciurea (Dinamo) b. p. A. Mocioacă 
(Victoria); Gh. Hie (Dinamo) b. p. 
Șt. Pavel (Victoria); Șt. Comaroni 
(I.T.B.) b. ab. III Gh. Tudor (Gr. 
C. Nicu (I.T.B.) b. ab. II Gh. 
sile (Gr. Roșie).

Marți seara incepînd de la 
19,30, tot în grădina „9 Mai“ 
strada Brezoianu nr. 31, va avea 
finala acestei competiții.

PROGRESUL - RAPID

R.); 
Va-

ora 
din 
loc

Mîine dimineață, la ora 10, în gră
dina cinematografului Progresul din 
strada Ion Vidu nr. 9, va avea loc 
intîlnirea amicală de box dintre clu
burile bucureștene Rapid și Pro
gresul. Spicuim din program: A. Mo- 
răruș — I. Stoica, C. Zamfirescu — 
D. Fieraru; C. Moise — C. Rusu; I. 
Pătruț — N. Diamandescu; Gh. Tă- 
nase — I. Marin; L. Gavrilă — M. 
Balași

Fără îndoială, o inițiativă frumoasă 
a federației, pe care membrii comi
siei orășenești sperăm că o vor răs
plăti prin asigurarea celor mai bune 
condiții de disputare tinerilor bas- 
chetba'liști. Jocurile vor avea loc săp
tămîna viitoare, mai precis vineri, 
sîmbătă (dimineață și după amiază) 
și duminică (dimineață) în plăcutul 
cadru 
strada 
cunosc 
sportiv 
Clubul 
sportiv 
ceafărul Brașov, Clubul sportiv șco
lar Harghita Tg. Mureș, Clubul spor
tiv școlar București, (fete). A patra 
echipă și la băieți și la fele, va fi 
cunoscută după jocurile din campio
natul Capitalei care se încheie miine.

CONSFĂTUIREA ANTRENORI
LOR va avea în acest an o amploare 
deosebită, deoarece pe lîngă proble
mele întilnite în mod obișnuit vor fi 
prezentate și discutate referate pri
vind propuneri pentru realizarea unei 
concepții unitare de joc și de pre
gătire. F. R. Baschet s-a îngrijit să 
trimită din vreme propunerile, avi-
zînd antrenorii să le studieze și să 
pregătească critici și sugestii. Iată
de altfel ordinea de zi a consfătuirii 
care se va ține între 19—22 iunie: 
„Concluzii după campionatul euro
pean- de la iTelgrad", „Comunicări 
asupra primei conferințe a antrenori
lor", „Analiza campionatelor catego
riei A“, „Interpretarea justă a noului 
regulament de joc", 
tară de pregătire 
plificări practice 
pregătirii pe baza 
joc".

al terenurilor Știința din 
Vasile Pîrvan. Pînă acum se 

cite trei finaliste: Clubul 
școlar Luceafărul Brașov, 

sportiv școlar Cluj, Clubul 
școlar București (băieți), Lu-

„Concepția uni
și de joc", „Exem- 
privind metodica 
noii concepții de

D STANCULESCU

Iată acum rezultatele obținute 
mele jocuri : echipe bărbați : Progresul 
I - E.F.A.
5-2, Voința 
Orizontul —
— Dinamo
5-0, Voința
I.T.B. H
(Bottner

5-0. Progresul II — E.F.A. 
II — Progresul I 5-3,

Progresul I 5-3, Voința I 
5-1, Dinamo — E.F.Ar-

i rt - M.T.T.C. 5-1, 
Progresul TI 5-3. Voința I

v.. Angelescu 2 v., Nazar- 
- I.T.B. I (Peseh 2 v..

v., Iscovlci) 5-4, Voința I —
M.T.T.C.

— I.T.B. II 5-2, Dinamo — 
5-0, Dinamo — M.T.T.C.
— Voința n 5-1 ; echipe

Gantner

2 
begtiian 1 v.)

2
Progresul l 5-1, Progresul I —
5-3, Orizontul 
Progresul
5-1, Orizontul 
femei : Spartac — Sănătatea 3-0, Progre
sul — Spartan 3-0, Progresul — Sănăta
tea 3-0, Progresul — Confecția 3-0, Vo
ința — Progresul 3-0 : Constantin eseu — 
M. Jandrescu 2-0. ErcLreich — V. Jan- 
drescu 2-1, Constan tlnescu. Erdceich — 
Alexandru, M. Jandrescu 2-0 ; Voința — 
I.T.B. I 
Slăveseu
- veliu,

3-0 : Erdreich — Crlnteanu 2-0, 
— Veliu 2-0, Erdreich. Slăveseu 
Crlnteanu 2-0; I.T.B. II Să-

nătatea 3-0. 
toarele :

Clasamentele

BARBATI

sînt urmă-

1. Voința I 17 p.
2. I.T.B. I 16 p. (43-16)
3. Orizontul 16 p. (37-21)
4. Voința H 15 p.
5. Dinamo 14 p. (34-29)
6. I.T.B. IC 14 p. (35’5)-
7. Progresul I 13 p.
8. M.T.T.C. 10 p. (18-42)
9. Progresul II 10 p. (13-42)

10. E.F.A. 10 p. (10-44)
FEMEI

1. Voința 12 p.
2. I.T.B. I 11 p.
3. Progresul 10 p.
4. I.T.B. II 8 p. (9-10)
5. Spartac 8 p. (6-18)
6. Confecția 7 P.
7. Sănătatea 6 p.

Cifrele din paranteze indică meciave-
rajul.

IN CAPITALĂ
sîmbătă

ATLETISM : stadionul Tineretului, 
de la ora 16,30: faza pe Capitală a 
campionatelor școlilor medii.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, 
de la ora 18: concurs de înot și 
sărituri „Cupa orașelor" ; bazinul Flo- 
reasca, de la ora 19,30: Progresul— 
Dinamo și S.S.E. II—Știința (cam
pionatul republican de polo juniori, 
faza orășenească).

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 
17,30: Academia Militară—Dinamo 
Pitești ; teren Gloria, ora 16: Meta
lul 23 August—C.S.M. Mediaș (ca- 
teg. B).

TENIS: baza sportivă Progresul,
de la ora 8.30 și de la ora 15.30: 
Campionatele internaționale ale R. P. 
Romine.

duminică
ATLETISM : stadionul Tineretului, 

de la ora 8,30: faza pe Capitală a 
campionatelor școlilor medii ; Șos. 
București—Pitești (capătul tramvaiu
lui 10), ora 9: concurs de maraton 
redus (30 km) organizat de Rapid.

NATAȚ1E : ștrandul Tineretului, de 
la ora 10: concurs de înot și sări
turi „Cupa orașelor “ ; ora 11 : Știin
ța Buc.—Știința Cluj și C.C.A.— 
Progresul (campionatul republican

de polo) ; bazinul Horească, ora 9: 
C.S.S. C.C.A. (campionatul republi
can de juniori).

FOTBAL : stadionul Dinamo, 
10,30 : Dinamo Buc.—Olimpia 
giu j 
niori) ;
14,15 :
17,30. 1 
leg. A).

CICLOTURISM : stadionul Dinamo, 
ora 6: adunarea parlicipanților la 
excursia la Ploiești.

CICLISM : șos. București—Alexan
dria (km. 
(100 km.) 
toria.

RUGBI :
10 : sel. București—R. C. Lourdes.

HANDBAL: teren Giuleșți, ora 11: 
Știința—Mureșul Tg. Mureș (campio
natul republican feminin în „7"),

TENIS : baza sportivă Progresul 
de la ora 8.30 și de la ora 15.30 : ui 
timele meciuri în cadrul 
lor internaționale ale R.

ora
Giur- 

(campionatul republican de ju- 
stadionuî 23 August, ora 

C.C.A. —Știința Cluj ; ora 
Rapid — Dinamo Bacău (ca

8) ora 9 : 
organizata

staulonul

Cursă de fond 
de clubul Vie

23 August, or»

Campionate 
P. Romine.

IN ȚARA

în cadru 
„7“ : Ora 
(sîmbătă)

HANDBAL: meciuri
campionatului feminin în 
dea : C.S.O.—Rapid Buc. 
Timișoara : Știința—C.S.M. Mediaș ș 
C.S.S, Banatul-C.S.M. Sibiu,



Debutul Larisei Latînina

că arbitrul

1476 de goluri
42-0 la...baschet!

STEAUA FĂRĂ NUME NĂPASTA MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE

8.ANCA
REZERVELOR

riiare
Bill

Desene de 
S. Novac

MOARTEA UNUI COMIS VOIAJOR

matematică, . 
o schimbare

(din „Sport es tudomăny)

cătorii au

Babiasch, 
pugilistul 
acum la 
în cadrul 

îl chea- 
O dife- 
. dar... 
perfor-

e aproape 
în ambele 
vorba de 
cehoslovac

din urmă

IN CĂUTAREA EXTRAORDINARULUI

I. CHIVU

. TIMI- 
i. în me- 
pe care 
Varșovia 

R. P.
2 pentru 
t '• urmă- 
Todor — 

Macri ,(Soa- 
Mihăilescu I 

III) - Oaidă, 
Dride^, Sere- 
Celc 3 goluri 
au fost mar-

Parașutistului 
Iancu, 
dial absolut 
riturilor : 0

tași din 
această 
ciorului 
fenteze ;

trebîndu-1 ce 
plat. O clipă 
spectatorii 
să asiste 
tre

€e caw£ă ei

DINUT FLOBEA, COMU- 
A BAS ARABI. - 1) Pele 
avut 17 ani si jumătate 

jucat în echipa 
Ia campionatul 
fotbal din Sue- 
2) în meciul 
1957, Ia Bucu- 

preliminarii’e 
în

se numește A. 
în vreme ce pe 
care evoluează 
„europene**, tot 
categoriei muscă, 
mă... o. Babiasch. 
rență de o literă, 
esențială ! Oricum, 
manța lui Dumitrașcu este 
valoroasă. Alfred Babiasch 
fiind si el un . boxer des
tui de bun.

Tătaru. 
noastre 

de Dridea.

în grațioasele evoluții ale 
Larisei un 
El o sfătui 
la un concurs, 
amuzată decît 
Larisa îl ascultă, 
tigă 
mai 
nată 
R.S.S. 
venea 
nioare 
tunci,

...cunoscutul industriaș 
american, Cyrus Eaton, 
a scris un articol în „New 
York Times", în care se 
ocupă, printre altele, și 
de excepționalele perfor
mante ale atletului so
vietic Valerii Brumei?

care a 
consecu- 

1950 - 
fotbal al 

retrogradat 
a ll-a ? 

nu s-a oprit 
Portsmouth 

acum 
IlI-a ! Noroc

...in decursul 
tații sale șahiste, 
a participat la 87 
nee, ocupind de 
ori primul loc ?

astfel, Larisa Latînina, 
care adeseori refuzase să 
participe la concursurile 
sportive școlare, spunînd 
că nu are nimic comun 
cu sportul, trebui să în
vețe să meargă pe bîrnă, 
să se balanseze la inele, 
să lucreze la bara fixă. 
Profesorul de gimnastică 
al școlii de balet „ghici"

BORDEI, BUCU-
— 1) Cacoveann

de ani. înainte de 
la C.C.A. — în 1955 
jucat la Progresul

- 2) Emilian Ava- 
de la C.S.M.S. 

ani. La ce echi- 
jucat ? Ne cereți 
efort de memo- 

rubrica de

a tării 
, totodată 
de mij- 

echipa de 
clubului Dukla 

Praga, campioană a 
Cehoslovace la ultima 

; a întrecerii tineri-

reprezentanții 
celui mai „sta- 
cîte există, sînt 

subiect de ironie 
partea colegilor lor 

mobili, fotbaliștii de 
lată de ce, proba- 

jucătorîi de sah sînt 
dispuși să ofere 

„în replică**, pre- 
cazuri de mari 
care s-au afirmat 

în sporturi pretinzînd 
primul rînd forță si

NELU BREAZU. 
ȘOARA. - în 1959, 
ciul de fotbal i 
l-am susținut Ia 
cu reprezentativa 
Polone (scor : 3-2
noi), am aliniat 
toarea formație 
Popa, Caricaș. 
re) — Jenei. 
(Nunweiller 
Constantin, 
dai, 
ale 
cate

...Portsmouth, 
cucerit doi ani 
tiv — 1949 și
campionatul de 
Angliei, 
in 1959 in liga 
$i declinul 
aici : Portsmouth a re
trogradat acum in liga 
a... lll-a ! Noroc că nu 
există și ligd a IV-a !

GH. VASILE. BUCU
REȘTI. - 1) F.C. Gremio, 
pe care Real Madrid a 
învins-o cu 4-1 la Stras
bourg este Gremio... Porto 
Alegrense, care a jucat la 
noi în primăvară. — 2)
Care este cel mai bun loc 
pe care l-a ocupat Pro
gresul in campionatul ca
tegoriei A la fotbal ? în 
nici un caz cel de acum ! 
Cea mai bună performan
ță a Progresului a fost 
în 1955 : Io-cui III. după 
Dinamo București si Fla
căra Ploiești. Bine s-a cla
sat Progresul și în ediția 
1957-1958 : pe locul IV.

nar din 
iembrie 
ani. 
în. 
Ilie Savel mai 
concursuri, dar. 
ani !

I. SAVULESCU, BRĂI
LA. — 1) Romînia s-a în- 
tllnit o singură dată la 
fotbal, cu Anglia : în 1939. 
Fotbaliștii englezi, care 
erau socotiți atunci cei 
mai buni din lume, ne-au 
întrecut cu 2-0. — 2) Li
mita categoriei muscă la 
amatori este 51 de kilo
grame. La profesioniști : 
50,802 kg.

zilienii, ocupă locul 4, 
cu 66 de goluri marcate 
în 23 de întîlniri, me
dia 2,87.

La individual conduce 
jucătorul francez Fon
taine, care participînd 
numai la turneul din 
1958 de la Stockholm, a 
reușit să introducă ba
lonul în poarta adver
sarilor de 13 ori !

mc pe pr
Garrincha

Cu... jumătate de

,Poșta 
și aceea 

cu golurile 
arbitri. Cei 

au putut

lovitură 
trasă de un

de la Erlangen, 
s-a lovit de

arbitrului și a 
in poartă !

născut 
ce alți

întrebările la 
cerut răspuns 

magazin" a 
in legă- 
marcate 
care nu 
afla că, 
oare core

Curios, desigur, dar 
adevărat : mulți dintre 
marii campioni ai zile
lor noastre nici nu se 
gîndeau într-o vreme să 
îmbrățișeze sportul de 
performanță. Un exem
plu în această privință 
este, fără îndoială, renu
mita gimnastă sovietică 
Larisa Latînina, campioa-

a 
cînd a 
Braziliei, 
mondial de 
dia (1958). 
susținut în 
rești, în _________
campionatului mondial, 
compania iugoslaviei (scor : 
1-1). golul nostru a fost 
înscris de Ene I, după ce 
arbitrul austriac Grill anu
lase un alt gol marcat de 
Ozon.

M. DUMITRESCU. BUCU
REȘTI. - Pionul ajuns pe 
ultima coloană nu m xi 
poate figura pe tablă ca 
pion. El poate fi transfor
mat In ORICE PIESA, în 
afară de rege. în majori
tatea jazurilor, bineînțeles, 
este transformat în cea 
mai puternică piesă : da
ma. în ce privește numă
rul damelor care pot fi 
prezente în același timp 
pe tablă, nu există nici 
o... restricție. în turneul 
candidaților din 1959, Fis
cher și Petroșian au a- 
vut, la un moment dat, 
cîte două dame pe tablă ! 
în ciuda acestui potential 
sporit de luptă, nici unul 
din cei doi șahiști n-a 
reușit să obțină victoria, 
partida terminîndu-se la 
egalitate.

A. POPESCU. CRAIOVA. 
- Boxerul pe care l-a în
vins concetățeanul dv., 
C. Dumitrașcu, cu prilejui 
meciului dintre Dinamo 
Craiova si Dinamo Berlin,

unul 
tlul 
rele 
Keres. a 
de tenis 
șui ui ’ 
are Ia 
meciuri 
zenie 
campion 
Petrosian, 
de șah, 
tenis. Alt 
sovietic. E. 
jucător de 
de baschet 
din Odesa. 
cean, 
tru 
bardy pare 
puțin tot atît 
6e conduce 
de curse, p< 
în mînuirea ...cailor 
lemn.

Dar iată că avem la 
poziție si cazuri de 
hiști-fotbaliști... Recent, s-a 
anunțat că marele maestru

Gheorghe 
recordman mon- 

(media sâ
ni)

cursul meciului
- Monaco, antre- 

două echipe 
la titlul de 

i Franței la 
slăbit cu 700 

respectiv 875 de 
Arbitrul, Le- 
. transpirat și 
la propriu și 

pierzi nd

Eu mă aștept (e și normal!/ 
Ca excelenta-ți performantă 
(Deși nu-i discul... muzical) 
Să aibă mare... rezonanță 1

Atitea goluri s-au 
marcat în cele 354 de 
meciuri disputate în ca
drul celor șase ediții de 
pînă acum ale campio
natului mondial de fot
bal (în preliminarii și 
în turneele finale). In 
cele 218 meciuri preli
minare s-au marcat 898 
iar in cele 136 de partide 
din „finale“ înaintașii 
au înscris 578 de goluri. 
Media de meci : 4,25.

In turneele finale cele 
mai multe goluri le-a 
marcat echipa Ungariei: 
54 în 15 meciuri (media 
3,60). Pe locul doi se a- 
flă Uruguay (46-13-3,54). 
Campionii mondiali, bra-

Șahiștii, 
sportului 
tic“ din 
adesea 
din 
mai.., 
pildă, 
bil, 
foarte 
exemple 
zentînd 
maeștri 
și 
în 
curaj.

putut afla astfel că 
din candidații la ti- 

mondial de sah, ma- 
maestru sovietic Paul 

fost si campion 
de cîmo al ora*- 

Tallin. Tot Keres 
activ nenumărate 

i disputate cu dir- 
împotriva actualului 

unional Tigran 
dar nu la masa 

ci la cea de...
mare maestru

I. Gheller. a fost 
; bază în echipa 

a Universității 
Dincolo

tânărul
american

...m 
Racing 
norii celor 
pretendente 
campioană 
fotbal, au... 
Și 
grame ? 
quesne, a. 
mai mult, 
la... figurat, 
1,150 kg !

numărat printre cei mai 
buni în echipele în care 
a jucat.

P. COSULEANU, BOTO
ȘANI. — î) Rugbistul Ale
xandru Penciu este origi- 

București. La 4 rio- 
împlinește 29 de 

A jucat de 21 de ori 
echipa națională. — 2) 
Savel mai participă Ia 

are 34 de

iugoslav Svetozar Gligorici 
a absentat de la o rundă 
a meciului cu echipa 
U.R.S.S., fiind accidentat în 
urma unei violente partide 
de fotbal ! Poate că Gli
gorici joacă fotbal numai 
ocazional. Un alt sahist de 
valoare este însă fotbalist 
„legitimat**, și 
tot atît de bun 
discipline. Este 
tînărui maestru
B. Janza, campion al ora
șului Praga si membru - al 
echipei olimpice 
sale*- Janza este 
titularul postului 
locaș dreapta în 
juniori 
din . 1
R.S. <
ediție 
lor fotbaliști.

Să mai spună cineva că 
Șahiștii sînt „lipiți de 
scaun** !...de balet 

această 
Larisa 
ventă a... 
Cultură Fizică 
își desfășoară 
ne activitatea 
gog tocmai în 
pe care 
considera fără 
țe cu ea !

După cum 
uneori așa se 
ria... sportivă !

i-a schimbat 
părere. Astăzi, 
Latînina, absol- 

. Institutului de 
din Kiev, 
cu pasiu- 
de peda- 
domeniul 

înainte vreme îl 
contingen-

pare 
petrece; 
media...

zero 
se cuvine nota... zece !

de o- 
maes- 
Lom- 

să știe cel 
de bine cum 

un automobil 
cît se pricepe 

de i ramă și nu 
conduce rne-

nă olimpică absolută.
Cu ani în urmă, La

risa era eleva unei școli 
medii din orașul Kerson. 
Socotită cea mai bună 
matematiciană din clasă, 
ea avea preocupări și în
clinații mai mult științi
fice. Intr-o zi, Larisa 
asistă la un spectacol de 
balet la Palatul Pionie
rilor din oraș. Fermecată 
de grația și suplețea dan
satoarelor, Larisa își pro
puse să se înscrie la 
școala de coregrafie. 
Timp de un an, ea urmă 
cu multă tragere de ini
mă cursurile, străduin- 
du-se să devină balerină.

Cursurile pregătitoare 
cuprindeau însă și multe 
ore de gimnastică. Și

... Deodată, fără să se 
fi produs pe teren nici 
o infracțiune, arbitrul a 
fluierat, oprind jocul. 
Fotbaliștii, nedumeriți, 
s-au apropiat de el, în-

REȘTI. 
are 26 
a veni 
— el a . 
București, 
silichioaie 
are 37 de 
pe a mai 
un mare 
rie ! Și-apoi, 
față are un spațiu limitat! 
Să vă spun numai cîteva: 
C.F.R. București. Petrolul 
Ploiești, C.F.R. Timișoara, 
Farul Constanța. Cu tot 
handicapul fizicului, s-a

n-a mai avut 
nici o scuză dacă n-a... 
văzut ofsaidurile și faul
turile care au urmat...

s-a intim- 
mai . tirziu» 

care veniseră 
la meciul din- 

cunoscutele formații 
A Eindhoven și A- 

jax Amsterdam, din pri
ma divizie olandeză, i-au 
putut vedea pe jucători 
aplecați și căutînd ceva 
în gazonul crescut des
tul de înalt...

Ce se intîmplase ? Ar
bitrul meciului, care 
purta ochelari, pierduse 
o lentilă din 
mai putea < 
ciul.

Scena a < 
înțeles, o m 
în tribune.

tn 
per- 

arbitrul 
că nu

gen, cînd la 
liberă 
înaintaș 
mingea 
piciorul 
...ricoșat

mare talent, 
să se înscrie 

Mai mult 
convinsă, 

Ea cîș- 
concursul. Un an 

tîrziu era selecțio- 
în reprezentativa 
Ucraineană și de- 
campioană de ju- 
a U.R.S.S. De a- 

în palmaresul La
risei s-au adunat multe 
performanțe de seamă : 
campioană olimpică, cam
pioană mondială, cîștigă- 
toare a „Cupei Europei", 
campioană unională.

Odinioară, Larisa Latî
nina socotea că nu are 
nimic comun cu sportul. 
Sfatul profesorului de 
gimnastică de la școala

Valcriu Bular 
cc rit medalia < 
titlul de camp 
dial la lupte 
categoria semi:

O fi el sertiimijlc 
Ca greutate, ca s 
Dar în concursuri

Printre 
care 
la , 
fost 
tură 
de... 
știau 
dacă la o fază 
dintr-un meci de fotbal, 
mingea se izbește de ar
bitru și... nimerește 
poartă, punctul 
fect valabil, < 
fiind considerat 
„există" pe teren.

Bineînțeles insă că 
n-am vrea să fim in pie
lea unui arbitru la o 
astfel de fază ! Spunînd 
aceasta, ne gindim la 
un meci de juniori, des
fășurat recent in R.F.G., 
între echipele Buchen
bach și A.T.S.V. Erlan-

posth mhcrzih» posta magazin * postm mhcrzin



Ultimele întreceri ale campionatelor PE SCURT
(Urmare din pag. 1)

Wilson (descalificat apoi pentru lup
tă nereglementară) l-a lipsit de po
sibilitatea de a se întîlni direct cu 
actualul campion mondial Saiadov. In 
turneul final, Pîrvulescu l-a învins de 
o manieră spectaculoasă pe campionul 
turc Bozkurt și pe iugoslavul Vukov.

întrecerea la categoria
® reeditare aproape identică 
de Ia Jocurile Olimpice. Ca

cocoș a fost 
a turneului 

și la Roma,

In comentariile consacrate încheierii 
campionatelor mondiale de lupte cla. 
sice, agențiile internaționale de pre
să subliniază succesul deosebit al 
luptătorilor romîni. „Cîștigînd titlul 
mondial la „semimijlocie" prin Vale
ria Bularca, două medalii de argint și 
una de bronz — transmite corespon
dentul France Presse — echipa lup
tătorilor romîni a produs o agreabilă 
surpriză".

Agenția Associated Press mențin-

Sesiunea C. I. O, la ordinea zileiZ
4-4-4- FOTBAL :
J meci al turneului în U.R.S.S.,„Sînt pentru creșterea

n
iam
amploarei Jocurilor Olimpice

general 
de bas-

Străne polii

Gruia Novac : flăcăi.! M-ați reprezentat cu cinste!Bravo

Intrebîndu-1 pe secretarul 
al Federației Internaționale 
diet amator — W. Jones, cum con
sideră propunerea unor personalități 
ale mișcării olimpice internaționale 
de a nu se mai permite campionilor 
olimpici să concureze la edițiile ur
mătoare ale J. O., am 
torul răspuns :

— Campionii olimpici 
două căi; de a trece la 
sau de a rămîne pe 
amatori. Trecerea la 
aduce de la sine interdicția partici
pării la J. O. In 
motivul 
amatori 
trecerile 
sportivi 
următoare ale Jocurilor Olimpice con
stituie în sine un argument împotri-

primit urmă-

au de ales 
profesionism, 
mai departe 
profesionism

schimb, nu văd 
pentru care acei care rămîn 
să nu mai concureze la în- 
olimpice. Dorința acestor 
de a concura și la edițiile

Pentru partîciperei campionilor olimpici

locul I a fost ocupat de sovieticul Olcg 
Karavaev, iar locul II a revenit sporti
vului romîn lori Cernea. De remarcat că 
Ion Cernea putea să c.îștîge titlul în ca
zul că l-ar fi învins pe ultimul său ad
versar Rajabi (Iran) prin tuș. așa cum 
îl învinsese cu cîteva ore înainte pe po
lonezul Knitter. Intr-o companie foarte 
puternică semigreul nostru Gheorghe Po- 
povici a izbutit să cucerească medalia de 
bronz, ceea ce constituie un rezultat mai 
mult decît onorabil.

In ansamblu campionatele de lupte 
-clasice de la Yokohama. situate la un 
înalt nivel tehnic, au fost dominare de 
sportivii sovietici : cîștigători a cinci me
dalii de aur. Luptătorii turci, care ob
ținuseră la Olimpiadă 3 medalii de aur, 
n-au mai reușit de data aceasia să cîști
ge nici un titlu mondial.

Clasamentele finale la cele 8 categorii 
•<ăe greutate: categoria muscă: 1. — Armatz 
Saiadov (U.R.S.S.) campion mondial ; 
2. — D. Pîrvulescu (R P. Romînă): 3. — 
Bozkurt (Turcia): categoria cocoș: 1.— 
Oleg Karavaev (U.R.S.S.) campion mon- 

(R.P.R ): 3. Svec 
categoria pană : 

(R.A.U.) campion 
(Turcia): 3 Ghe-

faptul că „Romînia cucereștenează
pentru prima oară un titlu mondial 
ia lupte". Corespondentul special al 
ziarului parizian „L’Equipe" scrie: 
„La recentele campionate de la Yo
kohama" 
slovacia 
semnate 
rește în 
care luptătorii acestor țări le au cu 
excelenții campioni sovietici".

Romînia, Ungaria și Ceho- 
au demonstrat cele mai în- 
progrese Aceasta se dato- 

mare parte și contactelor pe

Refermdu-se la declarația președin
telui C.I.O., Avery Brundage, cum 
că el va cere ca la întrecerile olim
pice să nu mai participe acei spor
tivi care au, cucerit medalia de aur 
în cadrul J. O., dl. colonel B, S1LAH- 
CILAR, director general al Direcției 
Generale a Educației Fizice și preșe
dinte al Comitetului Olimpic din Tur
cia, a declarat următoarele unui re
dactor al ziarului nostru :

„Nu văd mei o rațiune în această 
propunere. Dacă am accepta-o 
semna să... pensionăm sportivi 
în plină glorie, care ar mai 
realiza performanțe 
dială. Părerea mea 
tiv campion-olimpic 
ticipe la J. O. de 
istoria olimpiadelor 
tîtea exemple de sportivi care au cu
cerit medalia de aur de 2—3 ori con
secutiv ! Pe de altă parte, mai exis
tă încă un aspect: socotesc că adop
tarea unei măsuri de genul acesteia

de valoare 
este că 
trebuie 

cite ori 
moderne

ar în- 
af lăți 
putea 
mon.
spor- 
par

iu

un
să
vrea.
avem a-

Turneul internațional de fotbal de la New York

dial; 2. — I. Cernea 
(R.S. Cehoslovacă) : 
1. — Mustafa Hamid 
mondial; 2. — Ylmaz 
ligkhani (Iran)... 6. — M. Șullz (II P.R.) 
categoria ușoară: 1. — Aviandil Koridze 
(U.R.S.S.) campion mondial ; 2. — Pol
yak (R.P. Ungară); 3. — Martinovici 
(Iugoslavia); categoria semimijlocie : 
1. i— Valeriu Bularca (R.P. Romînă) 
campion mondial; 2. — Horvath (Iugo
slavia); 3. — Dogan (Turcia); catego
ria mijlocie : 1. — Vasili Zenin (U.R.S.S.) 
campion mondial; 2. — Nystrom (Sue
dia) ; 3. — Selekman (Turcia); 4. — 
Țăranii (R.P.R.); categoria semigrea: 
1. — Gyorgy Gurics (R.P. Ungară) cam
pion mondial ; 2. — Tkacev (U.R.S.S.) : 
3. — G. Popovici (R.P.R.) ; categoria 
grea s 1. — Ivan Bogdan (U.R.S.S.) 
campion mondial; 2. — Kaplan (Turcia); 
3. Kozma (R.P. Ungară).

4--------------------------------

NEW YORK 9 (de la trimisul nos
tru). Miercuri noapte, Dinanjo a ce
dat cu 4-0 (1-0) în fața echipei en
gleze Everton, clasată pe locul 5 în 
campionatul Angliei și favorita tur
neului de aici (a cîștigat toate me
ciurile disputate pînă acum). Ever
ton s-a impus în fața lui Dinamo 
prin două calități : superioritate atle
tică și o mare simplitate în joc. Deși 
au pierdut la scor (prea sever față 
de aspectul jocului), dinamoviștii au 
jucat bine în cîmp. Atacul însă, 
care n-a contat decît pe Ene și Se- 
limesi, continuă să fie comparti
mentul deficitar. Golurile au fost 
marcate de Collins, Bingham (2) și 
Wignal. In min. 42, arbitrul i-a eli
minat pe Collins (pentru loviri repe
tate) și pe Ivan (in compensație... 
Ivan nici nu fusese la faza care a 
dus la eliminare), 
echipa : Uțu-Popa, 
Ivan (Dragomir)-V. 
weiller IV-Selimesi,
gomir, David. In deschidere : 
sruhe-New York Americans 4-1 (1-1).

Viitoarele meciuri ale dinamoviști-

lor: la 11 iunie cu Karlsruhe (în 
deschidere la Bangu-Everton), la 14 
iunie cu Killmarnock și la 18 iunie 
cu Beșiktaș.

RADU URZICEANU

r 5

Dinamo a aliniat 
Nunweiller III, 

Alexandru, Nun- 
Varga, Ene, Dra- 

Karl-

în cel de al doilea
, echi- 

4 pa Black Star din Ghana a întîlnit 
Ț la Leningrad pe Zenit.
4- sovietici au terminat

va celor care doresc să-i treacă pur ♦ cu 4—1.
și simplu în rîndul profesioniștilor.X La Montevideo s-a

Sînteți pentru reducerea sau dez- ț meci contînd pentru —_ _
voltarea importanței Jocurilor O- campionilor Americii de Sud' 
limpice? ... ^echipele Penarol și

Ca iubitor al sportului și ca omȚpaujO) Penarol a obținut victoria cu 
care a urmărit cu vie pasiune des-4i_Q Returul acestei partide va avea 
fașurarea Jocurilor Olimpice, nu pottloc mîine ]a Sao Paulo> 
decît să mă declar pentru creșterea 4.
amploarei J. O. și deci împotriva re- f VOLEI : Intrecînd cu 3-0 (11, 13, 
ducerii numărului de sporturi inclusei 10) în meci retur pe AZS varșovia, 
m aceasta maie întrecere internațio-4echipa feminină Dinamo Moscova a 
nala Șa nu uitam ca sint unele+j tj t ima ediție a 
sporturi care nu au campionate mon-Ipionilor europeni".
diale și deci J. O. constituie singu-4;
rul prilej de a desemna pe cei mail Intre 12-18 iunie va 
, . . , . . TPraga un mare turneubum in ierarhia mondiala. Cit pn-1 de volei la care vor participa echi. 
vește motivele financiare invocate, Ypele masculine și feminine ale clu- 
ele cad în fața numeroaselor cereri îburilor Dinamo Moscova, Dinamo 
de găzduire a Jocurilor Olimpice. f București, Spartak Sofia, Dozsa Buda-

* pesta, Gwardia Varșovia, Dynamo
— r Berlin și Ruda Hvezda Praga. Rea-

* mințim că această tradițională
4 petiție a fost cîștigată anul
4. de echipele clubului Dinamo 
■4 cova.134

O. * CICLISM : Turul Italiei se 
cam-Țpie de sfîrșit. Mîine la Milano 

. ne-Țcunoscut învingătorul

Fotbaliștii 
învingători

disputat primul 
finala „Cupei 

1“ între 
Palmeiras (Sao

„Cupei cam-

avea loc la 
internațional

com- 
trecut
Mos-

de către sesiunea G.I.O., ar duce 
descurajarea participanților la J. 
O dată titlul olimpic cucerit, i 
pionul se vede pus în situația... ne-Țcunoscut învingătorul competiției, 
participării lui la viitoarele ediții ale + Cea de a 18 etapă (Triest-Vittorio 
acestor grandioase întreceri ale spor- 4Veneto, 161 km) a revenit ciclistuVdi 
tivilor amatorii Iată de ce socotesc că 4 italian Renato Giusti, iar penultima 
propunerea cu privire la interzicerea ^.etapă disputată ieri pe traseul Vit- 
camplonljor olimpici de a-și apăra ti-Jtorio Veneto—Trento (249 km) a fost 
tlurile nu este rațională, că nu răs-^cîștigată de Schroeders (Belgia) în 
punde aspirațiilor milioanelor de spor- 46 h 50:36,0. Tricoul roz continuă să 
tivi din întreaga lume". 4-fie purtat de italianul Panbianco.

apro- 
va fi

îmilnirlle iniernalionaie ale sportivilor noștri 
pe luna iulie

ATLETISM : Este prevăzută parti, 
ciparea la Memorialul „Frații Zna- 
menski", la Moscova, la 1-2 iulie, la 
concursul internațional de la Budapesta 
(8-9) ; Jocurile mondiale atletice de 
la Helsinki (5-6) ; întîlnirea R.P. Bul
garia — R.P. Romînă (seniori și se
nioare) Ia Russe (15-16), precum și 
Dinamoviada de la Berlin

BOX : Jocurile Balcanice, 
rești, între 10-16 iulie.

CANOTAJ ACADEMIC: 
Snagov 
din R.P.U:, R.P.P. 
și regata Bled (1-2).

(29-30). 
la Bucu-

Regata
(cu participarea canotorilor

------ și R.D.G. 15-16)

Floretistele R. P. Romîne
învingătoare la Varșovia

La băieți (floretă și sabie) victoria a revenit trăgătorilor polonezi
VARȘOVIA 8 (priit telefon). Joi a 

avut loc în sala Gwardia întîlnirea de 
scrimă dintre echipele R P. Polone și 
R. P. Romîne încheiată cu victoria la 
limită (2—1) a trăgătorilor țării gazdă. 
Rezultatul este firesc, scrima poloneză 
fiind cotată printre cele mai valoroase 
din lume. Aceasta nu scuză însă com
portarea sub așteptări a trăgătorilor 
noștri, care au apărut deseori pe planșă

Campionatele internaționale de tenis ale R. P. Romîne
(Urinare din pag. 1)

primului jucător sovietic, la capătul 
unei partide în care n-a slăbit nici un 
moment ritmul. Decizia în meci a 
fost obținută de fapt în setul doi, 
cînd Mozer, după ce a făcut adevăra
tă risipă 
și-a dat seama că nu poate trece de 
un adversar excelent în apărare și 
care contraatacă hotărîtoc. Victoria 
a revenit lui Bosch cu 6—3, 10—8, 
6-0.

Al doilea succes romînesc în sfer
turile de finală la simplu bărbați 
a fost obținut cu siguranță și dezin
voltură de campionul nostru I. Tiriac, 
care n-a fost pus decît rareori în 
dificultate de reprezentantul 
"-------- W. Rautetiberg.

6-0.
do«ă sferturi de

6—2,

r, după ce a făcu. ---------
de efort, atacînd în serie.

conducă în al doilea cu 1—0, jucă
torul polonez a abandonat din cau
za unor dureri

Nici cealaltă 
Tiriac n-a avut 
mal. Condus cu 4—6. 
6—3, 4—2, Tiriac n-a mai putut să 
cotitinue lupta, fiind complet epui
zat. Învinsul a fost de nerecunoscut, 
după partida bună făcută în ajun, 
opunînd o rezistentă din ce în ce mai 
mică în fata jocului dîrz și bine 
orientat al lui Bosch.

stomacale.
semifinală Bosch — 
un deznodămînt nor- 

7—5, 5—7,

SPECTACULOASE INTILNIRI 
DE DUBLU

R D. 
Scor :«xermane, 

fi—2, 8—6.
Celelalte

(Radzio—Potanin 6—3, 
G. Viziru—Rakosj 2—6. 6—2, 
6—2) au avut o desfășurare mai cu- 
rînd liniștită.

finală
7—5;
6—3,

DOUA ABANDONURI..,

După 15 minute, suficiente pentru 
G. Viziru ca să cîștige în fața lui 
Ițadzlo primul set cu 6—1 și să

RIAZANOVA (U.R.S.S.) și JOHAN
NES --------- —----- ------------(R.D.G.) ÎȘI VOR DISPUTA 

FINALA FEMININA

Tot
Ia simplu femei. Cu un joc lent, 
dar foarte sigur. Eva Johannes a 
dispus în două seturi de Julieta Na- 
mian : 6—3, 6—1. Învinsa a încercat 
să-și pună în valoare forța și viteza 
loviturilor, dar imprecizia acestora 
i-a fost fatală. A doua semifinală 
ne-a dat mai multe speranțe, dar 
Mina Ilina a infirmat așteptările în 
ultimul set al partidei cu puternica 
jucătoare sovietică Irina Riazanova, 
învingătoare cu 6—1. 3—6, 6—0.

joi s-au disputat semifinalele 
Cu un j 
Eva Johannes

Au început , să se arate primele du
rificări pe tablourile celor trej probe 
de dublu. In primul tur la dublu 
femei ș-au obținut următoarele rezul
tate : Namian, Mina Ilina — Pustay, 
Verone 6—3. 6—1 ; Brenner, Avram 
— Johannes, Rilska 4—6. 7—5,
6— 4: Doboșiu, Roșianu — Ceakîro- 
va, Banyai 3—6, 9—7, 6—3; Riaza
nova, Kull — M. Ciogolea, Lazâride
7— 5, 6-2

Se apropie faza hotărîtoare și la 
dublu mixt. Iată ultimele trej rezul
tate din turul întîi: Manevski, Rils
ka — Boaghe, S. Ciogolea 6—3, 
7—5; Năstase. Mina Ilina — Dron, 
C. Klahre 6—3. 6—0; Făhrmann, 
Johannes — Rakosi, Roșianu 1—6, 
6-1, 6—3.

Ierj s-au disputat semifinalele la 
dublu femei: Namian. Mina Ilina — 
Brenner. Avram 6—3. 6—4; Riaza
nova, Kull — Doboșiu Roșianu 6—3. 
6—1.

Azi (8,30 și 15,30) și mîine de la 
aceleași ore. pe terenurile Progresul, 
au loc ultimele întîlniri printre care 

și cele cinci finale.

timorați și n-au luptat cu suficientă 
dîrzenie.

Întîlnirea a fost deschisă dc Opreliște. 
La început, trăgătoarele noastre surprinse 
de replica viguroasă a polonezelor, evo
luează inegal. Pe parcursul înlîlnirii 
ele își revin însă și fac ca rezultatul 
acestei confruntări să ne fie favorabil : 
9—7. Realizatoare : Szabo 3 v., Lazăr 
3 v., Vicol 2 v. și Sdchelarie 1 v.. res
pectiv JPojtasikova 3 v., Jitii tho 2 v., 
Mi gas 1 v. și Orjehowska l v.

Gazdele egalează prin floretiști. Pro
porțiile rezultatului (12—4) nu repre
zintă însă diferența de valoare dintre 
cele două echipe. Explicația constă în 
faptul că sportivul nostru nr. 1 Tă- 
nașe Mureșanu a tras nervos și a greșit 
mai ales tactic, în timp ce Zilahi, alt 
om de bază al echipei a fost bolnav. 
Realizatori : Poenaru 2, Mureșanu și 
Drîmbă cîtc o victorie, respectiv Roszizky
3, Franke 3, Skrudlik 3 și Parulsky 3.

Cea dc a doua victorie a polonezilor 
a fost obținută la sabie (13—3), probă 
în care gazdele sînt specialiste. Repre
zentanții noștri ar fi putut realiza însă 
un scor mai strîns, dar, practic vorbind, 
echipa n-a contat decît pe aportul lui 
R.ohoni (2 v.) și Pelmitș (1 v.), ceilalți 
doi trăgători romîni (Mustață și Arus) 
evoluînd nesatisfăcător. Pentru polonezi 
victoriile au fost aduse de Zablowsky
4, Pavlowsky 4, Zub 3 și IFandziock 2.

CAIAC-CANOE : Regata Snagov (cu 
i sportivilor din R.D.G, 

și regata
participarea sportivilor
R.S.C. și R.P.U. 21-23) 
Praga (7-9).

CICLISM : Concursul __________
de pistă de la București (21-23) șl 
Turul Iugoslaviei (27 iulie — 6 au
gust).

HALTERE : întîlnirea bilaterală 
R.P.R. — R.P.P., Ia București.

HANDBAL : Turneul de juniori (e- 
chipa Bucureșțiului) la Burgas (R.P <’ I 
la 28-30.

ÎNOT: Concursul
— R.D.G. la Erfurt 
internațional de înot 
(1-2) și concursul 
turi de la Varșovia

LUPTE: Balcaniada de lupte cla
sice și libere de la Skoplje (R.P.F.I ) 
între 6 și 9 iulie ; concursul interna
țional „Speranțele olimpice-1 la 23 iu- 
iie în R.P.F.I

RUGBI :
București Ia 
și 29 iulie.

SCRIMA : Campionatele mondiale de 
la Torino (25 iulie — 7 august).

ȘAl! : Turneul Asztaloș în R.P.U.

international

de juniori R.P.R. 
(1-2) ; Concursul 
de la Bratislava 

de înot și sări- 
(20-23).

Turneul echipei Dinamo
Gdansk (R.P.P.) între 15

(15-31).
TENIS : Balcaniada 

(10-16) și Cupa Galea 
lava (24-30).

TENIS DE MASA: 
pean de juniori în R.D.G. (5-10).

VOLEI : Știința București — Spar
tak Praga, la Praga.

YAHTING : Campionatele europene 
de Ia Rostok (R.D.G.) 17-23 iulie.

de la Zagreb 
de la Brafis-

Criteriul euro-

Paul Keres conduce 
în turneul international 

de șah de la Ziîrich
Marele maestru sovietic Paul Ke

res continuă să conducă în turneul 
internațional de șah de la Zurich to-: 
talizînd 6‘/2 puncte după 8 runde. 
Campionul unional Tigran Petrosian 
îl urmează la o jumătate de punct, 
în timp ce campionul danez Larssen 
are 5 puncte, iar marele maestru GIi~ 
gorici — 4 puncte și jumătate. If 
runda a 8-a Petrosian l-a învins pc 
Schmidt, Keres a remizat cu Bendt 
iar Ciligorici a pierdut la Matutovici 
(Agerpres).

De pe pistele de atletism
• în cadrul unui concurs interna

țional de atletism, desfășurat 
Saint-Maur, în apropiere 
campionul polonez Foik a cîștigat 
proba de 100 m plat în 
Chardel (Franța) a egalat recordul 
țării sale în proba de 200 m plat cu 
timpul de 24,2 sec. Belgianul Moens 
a terminat pe primul loc în proba

la
de Paris,

10,6 sec.

de 1000 m fiind cronometrat în 
2:22,5, iar Sosogornik (R. P. Polonă) 
a cîștigat proba de aruncarea greu
tății cu 17,68 m. Alte rezultate în
registrate : 400 m : Milkha Singh
(India) 47,4 sec. ; 3000 m : Bogej
(Franța) 8:06,2 ; lungime : Collardol 
(Franța) 7,36 m.

m :
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