
tarele succes al câlărelilor romîni 
a concursul international de la Hiena
> GHEORGHE LANGA a cîștigat primul loc la indî- 
idual în „Cupa Națiunilor”, iar echipa țării noastre 
i ocupat locul li! • Alte locuri fruntașe cucerite de 
portivii romîni, la dresaj și obstacole.
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Sosirea luptătorilor

glob.
apropie

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

obținut re-tem fericiți că am 
zultate bune".

Tovarășul Aurel 
ședințele Uniunii de

S Fotbal pe
> Se apropie sesiunea /
) 0.1.0. de la Atena. i

lomponent de bază al echipei noastre reprezentative de că- 
irie, Gheorghe Langa s-a dovedit și in marile întreceri din 
cest an de la Viena unul dintre cei mai buni călăreți. Exem- 
*lu de conștiinciozitate și disciplină, maestrul sportului 
theorghe Langa confirmă in concursurile interne și in cele 

de peste hotare forma sa excelentă.
mație a Elveției- De remarcat 
faptul că în această probă că
lărețul romîn Gheorghe Langa 
a făcut trei parcursuri fără 
nici o penalizare, performanță 
care l-a desemnat cel mai bun 
concurent al probei. Pretendent 
la acest titlu era și elvețianul 
Weir, unul dintre cei mai va
loroși concurenți. Un baraj în
tre ei doi avea să hotărască 
cîștigătorul la individual. Și a- 
cesta a revenit, după o luptă 
aprigă, reprezentantului țării 
noastre, GHEORGHE LANGA, 
cu Rubin, care a terminat par
cursul cu numai 4 puncte 
nalizare, față de cele 8 ale 
Weir, ocupînd astfel primul

VIENA, 12 (prin telefon). — 
mogenițgtea echipei hipice a 
,P Romîite. di ;:

coinponehților ei de
dîrzenia și votn- 

___  : a re- 
ezenta cu cinste culorile pa- 
iei și-au spus cu prisosință 
ivîntul în întrecerile din acest 
i ale Marelui Concurs Inter. 
ațional de la Viena, unde au 
■st prezenți călăreți cu renti- 
le mondial- Cea de a doua 

concursului i-a consacrat 
drept cei 

vedetă (pe 
gen „Cupa 

o luptă a- 
celor două

săa 
î călăreții romîni 
tai buni în proba 
:hipe) desfășurată 
ațiunilor". După 
■rbă de-a lungul
lanșe, echipa țării noastre al- 
îtuită din Gheorghe Langa — 
i calul Rubin, Dumitru He
ng — cu Retezat, Virgil Bâr- 
uceaitu — cu Bîrsan și Gh. 
anga — cu Rapsod s.a clasat 
5 locul II, după puternica for- (Continuare în pag. a 6-a)

pe- 
lui 
loc

Aeroportul Otopeni cunoaște o 
animație deosebită. Este aștep
tată sosirea luptătorilor romîni 
care, în îndepărtata Yokohama, 
au cules un strălucit buchet de 
victorii, confirmînd valoarea ri-

! dicată a sportului din țara 
1 noastră. Au venit să-i întâmpi

ne tovarăși din conducerea Uni- 
■ unii de Cultură Fizică și Sport, 
' activiști sportivi din cluburi și 
' asociații, sportivi fruntași zia

riști, prieteni, rude. Cu toate că 
pină la sosirea avionului mai 
este încă destulă vreme, multi 
dintre cei prezenți pe aeroport 
își întrerup adesea comentarii
le, scrutine! cerul. Este aproape 
7 seara. Minutele trec greu 
dar. . trec și iată că din avio. 
nul aterizat lin pe covorul de 

j beton coboară cei care, luptând 
] cu fierbinte patriotism, au dus 
în Japonia faima sportului ro- 
mînesc, cucerind o adevărată... 
colecție de medalii la cea mai 
tare ediție a „mondialelor". Sînt 
primiți cu dragoste, cu bucu
rie nestăvilită. Felicitările nu 
mai contenesc.

Oboseala drumului a dispărut 
ca prin farmec în mijlocul a- 
cestei entuziaste întâlniri cu cei 
dragi și luptătorii noștri ne 
fac cunoscute primele impresii : 
„Turneu puternic, valoare ri
dicată, participare record... Sîn-

Duma, pre- 
Cultură

Fizică și Sport, felicită căl
duros pe luptătorii romîni pen
tru succesul deosebit pe care 
l-au obținut campionatele
mondiale.

Și, îată-rae ajunși lingă
VALERIU BULARCA, primul 
luptător romîn care a cucerit 
titlul de campion mondial. Ne 
vorbește cu modestie, încă e- 
moționat de primirea făcută 
lotului de lupte : „N-a fost 
ușor. Fieoare adversar s-a pre
zentat bine pregătit. N-am să

DIN CUPRINS: jj

Instantanee din primă- 
vara atletismului nostru, a

Buletinul categoriei B g 
la fotbal.

Hotăriri 
portantă 
mondial.

de mare lm- 
pentru schiul

uit niciodată cele trei întâlniri 
din ultima zi a „mondialelor", 
cu Tischendorf, Horvath și Do, 
gan. Sînt nespus de fericit e* * 
am reușit să obțin victoria. 
Recunoscător profund partidu
lui și guvernului pentru mi
nunatele condiții create pentru 
pregătire, mă angajez să rnun-

cesc și de-acum înainte cu pa
siune și dîrzenie. Trebuie să vă 
mai spun că la Yokohama toți 
luptătorii romîni s-au bucurat 
de aprecieri din cele mai elo
gioase. Este o victorie care r» 
umple inimile de bucurie".

★
După sosirea luptătorilor, am 

aflat o nouă veste îmbucură
toare. Vineri, reprezentanții 
țării noastre au susținut o în
tâlnire cu echiipa Universității 
Meiji din ~ 
noștri au 
demonstrație, 
aplaudați de miile de specta- 

4. tori aflaiți în sală. Întâlnire* 
luat sfîrșit cu victoria luptă- 

Țtorilor romîni cu storul da 
17—0.
4- . ............................... .

EUROPEAN 
IGOR TER-

Ol, RECORD 
A -LUNGIME :

OVANESIAN 8,17 M!
Cu prilejul unui concurs de 

tletism desfășurat la Harkov, 
moscului atlet sovietic Igor 
er-Ovanesian a stabilit un nou 
cord european în proba de 
iritură în lungime cu o per- 
irmanță de 8,17 m (vechiul 
cord îi aparținea cu 8,04 m). 
vanesian este primul atlet din 
uropa care reușește să depă- 
:ască vechiul record al lumii 
eținut de Owens (8,13 m), 
cord corectat ulterior de Ralph 
oston (8,21 și 8,24 m). După 
incurs Ovanesian a declarat 
i speră să sară anul acesta 
20 m. (Agerpres) 

lEMORIALUL KU8OGINSKI
Pe stadionul „A X-a Ani- 

ersare" din capitala R. P. Po- 
■ne se vor desfășura sîmbătă 

duminică întrecerile marelui 
mcurs internațional de atle- 
sm, tradiționalul memorial 
usocinski.
La întreceri vor lua parte o. 

irie dintre cei mai de seamă: 

atlețl din Europa. Țara noastră 
va fi reprezentată de: lolanda 
Balaș, Ana Roth și Zoltan 
Vamos.

JOI, PE STADIONUL
„23 AUGUST", 6. G. A.- 

HONVBD BUDAPESTA

A
INTERNAȚIONAL

După cum am mai anun
țat, echipa de fotbal Hon- 
ved Budapesta va susține 
în cursul săptămânii un 
joc amical cu formația 
C.C.A. Partida se va dis
puta joi pe stadionul „23 
August" cu începere de Ia 
ora 17,30.
LUAT SFI.RȘ1T TURNEUL 
---------- -------- DE ȘAH 

DE LA MOSCOVA
Turneul internațional de șah 

desfășurat în capitala Uniunii 
Sovietice s-a încheiat cu vic
toria lui Smîslov și Vasiukov 
(U.R.S.S.), care au totalizat cîte 
7'/2 p. fiecare.

Sport, veselie

Interviu de sezon ‘ Litoral sportiv 1961
Soarele scaildă cu dărnicie 

litoralul, modernele-i construc
ții și plajele atit de căutate în 
aceste zile. A început sezonul. 
Primii oaspeți... Oameni ai 
muncii din toate colțurile țării 
și numeroși turiști de peste 
hotare și-au ocupat de-acum 
camerele confortabile de la 
Vasile Roaită, Eforie, Man
galia... Oaspeții litoralului pe
trec zile de neuitat. Plaja, ma
rea. plimbările și excursiile, 
spectacolele ca și activitatea 
sportivă, fac parte din progra
mul cotidian al celor mai mulți 
dintre vizitatori.

Dorind să cunoaștem câteva 
din pregătirile care s-au făcut 
pentni a se asigura celor ve
niți pe litoral posibilitatea de 
a practica sportul, ne-a.m adre
sat tovarășului dr. A. DUMI- 
TRIl 1 — vicepreședinte al Sfatu-

ne răspunde tov.
dr. A. DUMITRII) 

vicepreședintele Sfatului 
popular orășenesc 

Constanța
lui popular orășenesc CON
STANȚA, rugîndu-1 să ne răs
pundă la cîteva întrebări:

— IN CE MĂSURĂ 
problema activității 
SPORTIVE CONSTITUIE 
O PREOCUPARE PENTRU 

SFATUL POPULAR AL 
ORAȘULUI CONSTANȚA?

— înainte de a vorbi despre 
unele măsuri care au fost 
luate pe această linie, trebuie 
subliniat faptul că noi am în
cercat astfel să răspundem do
rinței tot mai des exprimate 
de oamenii muncii veniți M 

■ ■ •

odihnă, care manifestă un in
teres deosebit pentru practica
rea sportului. Aceeași pasiune 
pentru sport o au și turiștii de 
peste hotare. Este deci firesc 
ca Sfatul popular al orașului 
Constanța, care cuprinde in 
raza sa de activitate întreg li
toralul, să se preocupe in mod 
deosebit de această importantă 
problemă.

- CE BAZE. SPORTIVE 
VOR STA LA DISPOZIȚIA 
IUBITORILOR DE SPORT?

Printre construcțiile sportive 
vmenajate prin grija Sfatului 
popular, pot fi amintite tere
nurile de volei și baschet de 
la Eforie, cele 4 terenuri de

D. GIRLEȘTEANU

(Continuare în pa/ș. a 4-a)

(argint), V. Bularca 
și I. Cernea (argint) 
coborirea din avion 
bucuroși pe cei «•-

Foto : B. Cioban»

Cei patru luptători meda- 
liați la Yokohama — Gh. 
Popovici (bronz), D. Pirvu- 
lescu 
(aur) 
după 
salută 
niți in întîmpinarea lor.

LuptătoriiTokio.
făcut o adevărată 

fiind piiternio

Numeroși molocicliști începători s-au prezentai duminică dimi
neața la startul cursei de regularitate și rezistență organizată 
de asociația sportioă Metalosport. Concursul s-a bucurat de un 
real succes. Iată-l la Giurgiu (după prima parte a cursei) pe 
unul dintre concurenți donedindti și îndemînarea în proba de 
departajare. Foto: B. Ciobanii 

După ce ți-ai lăsat bicicleta cu care ai venit la ștrand, dacă 
vrei să pedalezi mai departe ai la îndemină „bicicleta" 
nautică, mai înceată — e adevărat — dar perfect stabilă.

Foto : H. Cristea 

Duminica, cină lacul Floreasca trăiește o animație excesivă, 
pescarul sportiv simte prima încântare dacă descoperă to
tuși un colțișor liniștit, cu vad piscicol. Eroii din fotogra
fie se pare că mai au încă o problemă de rezolvat: mo

meala pentru înduplecarea peștilor.



cadrul asociației sportive 
Ministerul Agriculturii 

de salariați iau parte la

in
colta
1.200
rite întreceri 
ral-sportiv.
loc meciuri de fotbal, volei, șah, te
nis de masă, concursuri de atletism, 
popice, tir și gimnastică. Iată citeva 
din rezultatele înregistrate:

peste 
dife- 

ale Concursului cultu- 
Pină in prezent au avut

Agriculturii

1.200 de participanți 
la asociația sportivă 
„Recolta" Ministerul

VOLEI: I.S.P.A.-Fotogrametria 3—0;
Central-D.G.A.D. 3—0.

FOTBAL: I.S.P.A.-Fotogrametria
1—1; D.G. A. D.-Șc. Veterinară 
-Adminisirativ-SMT .CM.

Pentru buna desfășurare a compe
tițiilor sportive, conducerea asociației 
s-a preocupat in mod intens de ame
najarea unor baze sportive. Astfel, 
prin munca voluntară a membrilor 
asociației au fost amenajate un teren

volei. In prezent 
o sală, unde se 
întreceri de șah

masă.
întreceri participă 

grupe sportive ale
mai bine pregătite se

toa- 
aso-

alcătuit 
pescari, 
sportivă

pentru sport 
practicat, U 
Fetele erau 
Sfiala de a

de fotbal și unul de 
se mai amenajează 
vor putea desfășura 
și tenis de

La aceste
te cele 10
ciației. Cele
dovedesc a fi pină în prezent gru
pele Fotogrametria și Administrativ.

In fotografii, aspecte de ta între
ceri.

str. Ha- 
albastră.

acordăm" cu grijă

Brigada ce
Somova... Un sat așezat în partea 

de nord a Dobrogei, intr-un cot de 
șosea, la 12 km de Tulcea, 
in marea lui majoritate din

Despre sport și activitatea 
in general, se știa puțin.

Cu doi ani in urmă, din inițiativa 
lui Marin Stanciu, învățător din sat 
și acum președinte al asociației spor
tive „Belșugul", s-au pus bazele ac
tivității sportive: a luat ființă o e- 
chipă masculină de volei și o dată 
cu ea au prins dragoste 
toți tinerii din sat. De 
practicau numai băieții, 
doar simple spectatoare, 
apărea in costum de sport in fața 
celor mai virstnici punea stavilă 
dragostei lor pentru această activi-

Anul acesta, la școala din Somova 
a fost repartizată o nouă învățătoare: 
Ioana Popa. Terminase școala medie 
la Tulcea și primise repartizarea 
aici, in Somova. Tinăra învățătoare 
a fost intîmpinată cu dragoste de lo
cuitorii satului și nu după mult timp 
a devenit prietenă cu toate fetele 
din sat. Dragostea ei pentru sport a 
insuflat-o și prietenelor ei. Din dis
cuțiile purtate cu ele, seara, la că
minul cultural sau in zilele de odih
nă la horă, s-a născut ideea formării 
unei echipe feminine de volei. Mai 
intii Vasilica Năstase, Maria Alexe, 
lordana Bumbac și sora ei mai mică

CARNET DE REPORTER

Pasiune...
Numele lor sint cu- 
aceiora care nu se 

în ale... pedalei. Ne
ani, cei doi alergă-

Cine nu a auzit de Nicolae și Tra
ian Chicomban ? 
noscute chiar și 
pricep prea bine 
despărțiți ani și
tori din orașul de sub poalele Timpei 
au lăsat în urma bicicletei zeci și zeci 
de mii de kilometri. Ciți? N-am făcut 
un calcul exact, 
lucru ușor. Cu 
putut înconjura 
dată ! Adunînd
activitate sportivă 
sionanta cifră de... 
5 decenii în care 
ciștigat numeroase 
și internaționale, au îmbrăcat de peste 
20 de ori tricoul național, iar Nae a 

ori la startul

De altfel, nici nu-i 
siguranță insă ar fi 
pământul. Și nu o 

laolaltă anii lor de 
am obținut impre- 
48 de ani. Aproape 
„Chicombanii" au 
competiții interne

ost prezent de 5 
Cursei Păcii".

... Toate acestea 
amintiri. Anii trec 
gostea 
ceeași.

... La
Brașov
urmă o ședință a comisiei orășenești 
de ciclism. Era in preajma zilei de 
1 iunie. Scopul: se puneau la punct 
pregătirile in vederea concursului de 
trotinete, triciclete și biciclete ce 
urma să se desfășoare trei zile mai 
tirziu in cinstea Zilei Copilului. La 
start trebuiau să vină peste 1.400 de 
concurenți. Așadar era necesară e 
organizare bună. Și cine putea oare 
«d realizeze această treabă mai bine 
decit cei care făcuseră ani la rină 
ciclism 7

sint astăzi doar 
repede. Dar dra- 

față de sport le-a rămas a-

consiliul U.C.F.S. al orașului 
a avut loc cu citeva zile in

Ședința a durat aproape două ore. 
„Internaționalii" Nae și Traian Chi
comban vorbeau despre... trotinete și 
triciclete, despre concurenți, dintre 
care cel mai „bătrin" avea doar... 
10 ani. S-a 
pasiune ca 
craților.

— Traian 
la sosire, spuse cineva, iar Nae să 
se ocupe de problemele tehnice pe 
traseu sau în parcul concurenților, 
împreună cu Martie Ștefănescu (și 
el un fost ciclist fruntaș). Propune
rea a fost acceptată in unanimitate.

... Intr-o duminică însorită, in cen
trul orașului Brașov. 1.400 de copii 
participau la concursul 
La linia de 
Traian 
zeci 
albe 
ore. 
rie: 
miine cicliști de frunte 
Cosma, Moiceanu sau Șerban trebuie 
să aibă înlocuitori de nădejde. Iată 
de ce „Chicombanii" nu vor uita 
niciodată pasiunea tinereții. Iși vor 
aduce totdeauna contribuția lor, chiar 
și atunci cind e vorba de micuți de... 
6 ani.

— Aceștia sint viitorul 
Traian.

Are dreptate...

concurenți, 
„bătrin" avea 

discutaț insă cu aceeași 
despre o cursă a conta

să fie arbitru principal 
spuse cineva, iar Nae

de 
și 

La 
ciți

sosire 
Chicomban 
ori cu 
negre, 
sfirșit, 
dintre

de biciclete, 
l-am văzut pe 

semnalizind de 
stegulețul cu patrate 
Timp de aproape 4 

fața ii radia de bucu- 
acești copii nu vor fi 

ai țării ? I

spune

CONSTANTIN ALtXE

Ioana Bumbac au „îndrăznit" să se 
îmbrace în costum de sport și, alătu
ri de băieți, să se avinte in jocul 
cu mingea peste plasă.

Mai tirziu au venit și Maria Cio-

tivă. Angajate nu numai in întrecerea 
sportivă dar și in cea de pe tarlaua 
gospodăriei agricole colective „Dru
mul socialismului" din Somova, bri
gada celor 1 fete este mereu in frun
te. lordana Bumbac, Maria Alexe și 
Maria Ciolacu au fiecare peste 100 
zile muncă in cadrul gospodăriei. 
Dar colectiviste vrednice sint și ce
lelalte. De aceea, președintele GAC, 
comunistul Pavel Giurea, 
dru de „fetele lui".

Recent, in cadrul fazei 
campionatului 
echipa 
ocupat 
ciștige 
pentru
scute ca Progresul Isaccea, Biruința 
Niculițel, Pescărușul Mahmudia și 
altele.

Utemistele din brigada de tineret 
conduse de Vasilica Fiscenco, -căpi- 
tana echipei de 
să muncească și 
celași entuziasm 
in producție !

este mîn-

raionale a 
de volei, 

Somova a
republican 

colectivistelor din 
locul 2 și puțin a lipsit ca să 

chiar campionatul raional, 
că învinseseră echipe cuno-

lacu și Ivana Lefter și Vasilica Fis- 
cenco. Și iată că echipa a fost în
ființată.

Sportul le-a făcut pe aceste 7 fete, 
prietene sincere, nedespărțite in mun
ca de zi cu zi in gospodăria colec-

volei, sînt hotărite 
mai departe cu a- 
atit in sport cit și

V"
E. PETRE, L. BRUCKNER, 

corespondenți

Un tinăr de nădejde: ION PREJBAN

La intrarea în blocul din 
lelor nr. 7 există o firmuliță 
Pe ea sint scrise numele a două din
tre cele mai mari asociații sportive 
bucurcștene : Unirea Sport și înfră
țirea.

l'ntri, urci 
bați o sală 
care joacă 
aci și apoi 
din dreapta 
în care lucrează, „de regulă' 
oameni.
asociații, deși după atmosfera gene
rală a biroului ai putea crede, mai 
degrabă, că te afli la „serviciul plan 
producție" al unei întreprinderi. Bi
rouri. aparate telefonice, o mașină 
de calculat, dosare, cartoteci, grafice 
etc. Nenumăratele fanioane, fotografii, 
cupe, precum și cercetarea mai atentă 
a graficelor îți spun insă că „pianul" 
și „producția" privesc activitatea 
sportivă a celor aproape 5000 de 
membri U.C.F.S. ciți sint cuprinși în 
secțiile celor două asociații.

— Ne găsiți in plină activitate... 
„birocratică" — ne-a întîmpinat zîm- 
bind tov. Petre Epureanu, secretarul 
asociației Unirea Sport. Tocmai sta
bilim ultimele amănunte in legătură 
cu programul întrecerilor din cadrul 
campionatului asociației sportive și al 
Concursului cultural-sportiv. Știți, ca 
și aici, asociațiile noastre au o bază 
sportivă comună: stadionul Voința.

vreo 18—20 trepte, stră- 
veșnic ocupată de tineri 
tenis la masa instalată 
deschizînd ușa camerei 
pătrunzi intr-un birou 

i“ cîțiva 
Aci este sediul celor două

Trebuie 
activitatea.

Intr-adevăr, 
se desfășoară 
de mase și 
este dotat cu 
volei, handbal etc., trebuie organizat 
din timp modul de desfășurare a 
competițiilor în care se întrec mem
brii celor două asociații. Prezența tot 
mai numeroasă a membrilor U.C.F.S. 
pe terenurile de sport explică de 
altfel și faptul că toți membrii aso
ciațiilor Unirea Sport și înfrățirea 
sint cu cotizația la zi.

— Există in unitățile cooperative
lor noastre — ne spune tov. Marin 
Ivan, secretar al asociației înfrăți
rea — adevărați animatori ai activi
tății sportive. Alecu Belizarie (Pro
gresul cartonaje), Elena Grancea 
(Mobilă și tapițerie), Dumitru Stă- 
nescu (Tehnica sticlei) și mulți alții, 
nu precupețesc nici o clipă liberă 
atunci cind este vorba de sport. Dis- 
cutind cu fiecare membru U.C.F.S., 
invitindu-l la diferite competiții spor
tive, mai intii ca spectator, apoi ca 
participant, ei au reușit să realizeze 
acea legătură intimă dintre birourile 
secțiilor pe ramură de sport și ti
nerii îndrăgostiți de disciplina res
pectivă, legătură care se concreti
zează in prezența in fiecare concurs 
a tot mai mulți participanți. Membrii 
asociației noastre, luînd parte la di
ferite competiții, folosind materialele 
și echipamentul sportiv puse la dis
poziție, au înțeles că baza materială 
a activității lor poate fi asigurată

în cele două asociații 
o vie activitate sportivă 
deși stadionul Voința 
mai multe terenuri de

prin achitarea la timp a cotizațiilor. 
Rezultatul: nu avem nici un restan- 
țier, nemaivorbind de faptul că la 
deschiderea Concursului cuUural- 
sportiv al tineretului au fost prezenți 
pe stadion circa 7—800 sportivi.

— Dacă vreți să vedeți „mișcin- 
du-se“ cifrele anticipate de noi pe 
aceste formulare — intervine tov. 
Petre Epureanu — veniți peste două 
zile după amiază, pe stadionul Voința. 
O zi de fotbal și volei in cadrul 
Concursului cultural-sportto al tine
retului din asociația Unirea Sport.

Meciurile dintre „Tehnica încălță
mintei" și „Cizmarii progresiști" au 
fost întotdeauna „tari". Chiar din 
zilele acestea ele suscită multe discu
ții în atelierele celor două coopera
tive. La volei, fetele de la „Blănari" 
vor căuta, fără indoială, si rezolve 
in favoarea lor o veche dispută pe 
care o au cu cele de la „încălță
mintea manuală". încă ceva! Nici in 
asociația noastră nu există restan- 
țieri ai cotizațiilor 
U.C.F.S. Avem și noi 
care iubesc sportul și 
cipalele noastre ajutoare in munca 
de atragere a oamenilor muncii pe 
terenul de sport. Din 3.000 de coope
ratori 2.872 sint membri ai U.C.F.S.

Am făgăduit să fim în ziua aceea 
pe stadion, să cunoaștem pe Octavian 
Conciu, Stan Barbu, Ana Păunei și 
alți sportivi de la Unirea Sport și 
să scriem despre ei, despre între
cerile lor.

pen- 
aina- 
Vem

de membru 
oameni inimoși 
constituie prin-

De-ai întreba pe oricare din miile 
de iubitori ai sportului din Hune
doara care-i sînt sportivii preferați, 
vei auzi alături de numele unor spor
tivi consacrați ca Mihai Glieorgliioni, 
Vasile jTătaru sau Daniel Grafenstein 
și pe cel al tînărului lori Prejban.

Cine este acesta și ce a făcut 
trti a intra în centrul atenției 
torilor de sport din Hunedoara ? 
vedea în rîndurile de mai jos.

L-âm găsit „acasă", adică la cămi
nul Școlii profesionale siderurgice din 
Hunedoara, al cărei elev este. Stătea 
la o masă în sala de meditație și 
își pregătea tema la tehnologia lami
nării. L-am privit cu atenție : un tî- 
năr de statură potrivită, bine făcut 
și cu o privire pătrunzătoare.

Ion Prejban are 19 ani. E originar 
din Lunca Cernii, un sat din munții 
Poiana Rusca, la izvoarele Cernii hu- 
nedorene. Taică-său venea doar de 
cîteva ori pe an acasă, restul timpu
lui fiind nevoit să cutreiere țara pe la 
diferitele exploatări miniere pentru 
a duce familiei o bucată de pîine.

Dar vremurile s-au schimbat și o da
tă cu viața nouă și luminoasă care 
răsărea pe tot cuprinsul patriei creș
tea și micul 
Prejban, nu 
treiere țara, 
nari" a pus 
agricole, 
un 
la
tă-1 astăzi în ultimul an al Școlii 
profesionale siderurgice, unul 
fruntașii la învățătură. La 
via intra în producție. Va fi 
njiflorist la lanijjjgiul de 650

Ion. Tatăl său, Romulus 
mai era nevoit să cu- 

Impreună cu alți „stînje- 
bazele unei întovărășiri,

care le asigură azi 
trai îmbelșugat. Ion a plecat 
Hunedoara, la școală. Și ia-

din 
vară 

la- 
mjn,

unul din cele mai mederne din Eu
ropa.

Sportul l-a îndrăgit la un an după 
venirea în Hunedoara. în sat nu-1 
putea trînti nici unul de vîrsta lui, 
iar cînd a asistat la un antrenament 
al echipei de lupte a și îndrăgit acest 
sport. Sub supravegherea atentă a 
antrenorului Ludovic Covaci, tînărul 
Prejban a progresat uimitor. Intr-un 
singur an a devenit campion de 
niori și seniori la categoria 71 kg 
regiunea Hunedoara. Pe 
Oradea, a cucerit locul 
campionatul republican de

Anul acesta, la finalele 
desfășurate la Hunedoara,
pectat nn angajament : a devenit cam. 
pion al țării la categoria 71 kg.

ju
ne 
la 
la

unmă, 
secund 
juniori, 
de juniori 
și-a res-

ALBU VV1CU coreșpj



Spectatori
La în/Unirea cu ,,atleții de 

mîine” ne-a dus un „31u 
i mai aglomerat ca oricînd. Așa

1 le-am făcut, enaintea „startului*, 
i cunoștința. Tineri zgomotoși, 
(' evident . . . emoționați — 
, crezi că bate pe sută ?

trebarea nu capătă răspuns. Mai ales 
că cel întrebat este (și statura ne-o

i confirmă)... aruncător de ciocan !
' Stadionul e același. Familiar, prie- 
1 tenos. Stadionul tinerilor atleți. In 
i tribune, spectatori, suporteri entu- 
i ziaști. Elevi, eleve și... părinți. Și 
'' noi sîntem spectatori. Pe marele ecran 

al gazonului, sulițașii. Pe pistă, sprin
terii și semi-fondiștii. Lume multă la 

i înălțime fete. Sare Voroneanu. A- 
' plan dăm acum 1,642 cu gîndul la 
’ performanțele de mîine. Sdter ne... 
1 ghicește și pare de acord. Sîntem însă 
<, spectatori și la alte imagini. Incor- 
, dare pînu la extrem la triplu. Simio- 

rp*sScu atacă recordul personal. Și reu-

Aspect din cursa de 800 m a junioarelor de categoria I

NE VORBESC TEHNICIENII

3nsemnări
șește. O fată cu codițe aurii nu-și mai 
găsește locul de bucurie. Finalele con
tinuă. Probe multe. E greu șă urmă
rești toate întrecerile tinerilor atleți 
bucureșteni care se gîndeau la... Ti
mișoara. Ne ajută crainicul stadio
nului: ,,Se pregătește scria a 11-a la 
90 m garduri !“....... începe proba de
aruncare a greutății”... Stadionul e 
plin de tinerețe. II îmbrățișăm cu pri
virea ca și „nea" Nic.u Gurău care 
știe poate mai bine ca oricine cum se 
făcea altădată atletism la București.

...Sîntem acum spectatori la un mo
ment dorit de toți participanții la 
finale : festivitatea' de premiere. încă 
ef-'lionați, urcă podiumul învingă
torilor M. llariieț (SM 36), I. Gri- 
gorescu (SM 7), O Baciu (SM 22) 
—■ cei mai buni la greutate. Și n-au 
decît

Cit de mult am dori să fim spec
tatori

%

15—16 ani !

și la viitoarele lor succese...

GHEORGHE ZIMBREȘTEANU — 
antrenor federal : „întrecerile de pe 
stadionul Tineretului au prilejuit a- 
firmarea multor atleți tineri, care 
au realizat rezultate remarcabile. 
Din acest punct de vedere concursul 
mi-a plăcut! In schimb, nu mi-a plă
cut faptul că întrecerile au fost pu
țin „populate", că de la acest concurs 
au lipsit mulți dintre cei care aveau 
dreptul să participe, că n-am văzut 
pe stadion decît foarte puțini 
profesorii de ‘ ”
școli. Este cea mai bună 
ei nu sînt preocupați de 
problemei atletismului, că 
să-și aducă aportul, decît 
Ia popularizarea acestui 
rîndurile elevilor lor. Astăzi, 
mult ca oricînd, se impune din nou 
o discuție — organizată de M.I.C.

din 
dineducație fizică 

dovadă că 
rezolvarea 
nu înțeleg 
prin vorbe, 
sport în 

mai

CRONICA „FINALELOR"
Tabelele cuiprinzînd rezultatele celor 

mai buni atleți ai țării au fost din 
nou corectate! Tinerii elevi partici
pant! la întrecerile fazei pe Capitală 
a campionatelor republicane ale șco
lilor medii au realizat o serie de re
zultate remarcabile. In fruntea lor 
se situează desigur performanțele în
registrate la înălțime și lungime fete. 
Astfel, Rodica Voroneanu și-a egalat 
cea mai bună performanță a sa, tre- 
cînd peste ștacheta înălțată la 1,64 
m. Totodată, Maria Mărgineanu 
(1,56 m) și Elena Vîrlan (1.50 m) 
și-au realizat recorduri personale de 
o bună valoare. In urma acestor per
formanțe media rezultatelor celor 
mai bune zece săritoare din acest 
sezon a fost din nou îmbunătățită: 
1,577 tn. Aceasta este cea mai valo
roasă medie din istoria atletismului 
romînesc: 1946—1,338 m; 1947—1,330 
m; 1948—1,390 m; 1949—1,398 m; 
1950—1,409 m; 1951 — 1,440 m; 1952— 
1,446 m; 1953—1,475 m; 1954—1,489 
m; 1955—1,493 m; 1956—1,486 m; 
1957—1,511 m; 1958—1,549 m; 1959— 
1,565 m; 1960—1,571 m. In același 
timp este de subliniat faptul că pen
tru prima oară în țara noastră a 
zecea săritoare are un rezultat 
1,50 m.

Rezultate promițătoare' au fost 
registrate și în proba feminină 
săritură în lungime. Junioarele 
haela Lupu, Lucreția Stancu și Ele
na Vîrlan au obținut 5,40 
și respectiv, 5,14 m.

Un talent autentic este 
Mircea Pascu, oîștigător a

be de aruncări. La disc (1,5 kg) el 
a cîștigat cu 47,55 m iar la ciocan 
(6 kg) cu 50,99 m a stabilit un nou 
record republican școlar. Cursa de 800 
m a prilejuit o disputa interesantă 
încheiată cu victoria lui Gheorghe 
Țăruș. Gîndirea tactică a acestui 
atlet, ușurința alergării sale ne fac 
să fim convinși că într-o companie 
valoroasă Țăruș va putea cobori cu 
ușurință sub 2:00,0.

Cercetînd listele de rezultate ale 
concursului se cuvine să mai remar
căm performanțele obținute de: Șer- 
ban Altenliu (11,3 sec pe 100 m), 
Cornel Rașca (52,3 sec pe 400 m). 
Eugen Simionescu (13,53 m la triplu 
și 3,91 m la prăjină), Maria MIIkh

(12,7 sec pe 100 m și
200 m), Sabina Stoica 
suliță). Geta Niculescu 
suliță), Gabriela Radulescu (8,1 sec 
pe 60 m și 5,18 m ia lungime; a 
depășit 2 sărituri de peste 5,40 m), 
Sanda Necula (10,1 pe 60 mg). Vic
tor Raica (9.4 sec pe 80 m, la 0.1 sec 
de recordul republican de juniori), 
Paul Tronici (13,8 pe 90 mg) etc.

Cu acest prilej ținem să remarcăm 
și activitatea rodnică desfășurată de 
unii profesori de educație fizică și 
antrenori ?' " ‘ '__ ,
Elrsabeta Stănescu, Angela Filip, Șt. 
Bujor, A. Sebesi, C. Morțun, D. Gtr- 
1 ear mi. C. Spiridon, I. Sdter, Al. Pân
dele, N. Păiș, Al. Stoemescu etc.

27,6 sec 
(36,59 m 
(33,37 m

pe 
la 
la

bucureșteni: N. Visulescii,

— cu profesorii de educație fizică 
din școli, urmată însă de acțiuni 
practice și mai ales foarte concrete".

MARIA MICLEA-SIMION — pro
fesoară la Școala sportivă de 
elevi nr. 2: „In ansamblu, valoarea 
întrecerilor este categoric ridicată 
față de ediția precedentă. S-au re
marcat, prin rezultatele obținute, ju
niorii de categoria I. Un progres 
evident a fost înregistrat la sprint 
și la alte probe, dar semifondul ră- 
mîne pentru noi o problemă încă 
nerezolvată cu toate că și aici s-au 
făcut nași însemnați înainte. In ge
neral, cred că va trebui să punem 
mai mult accent pe probele tehnice 
și să lichidăm decalajul care mai 
există între performanțele băieților 
și cele ale fetelor. Finalele 
București au constituit un 
prilej de învățăminte atît 
participant! cît și pentru cei 
se ocupă de pregătirea lor".

NICOLAE VISULESCU — profesor Ia 
Școala Medie nr. 13 : „După părerea 
mea, în școli există astăzi tineri ex
cepțional de dotați, tineri care supuși 
unui antrenament metodic bine organi
zat ar putea înregistra rezultate foar
te bune Voi da un exemplu. In urmă 
cu numai cîteva luni am început să 
lucrez cu un tinăr (C. Iordan) născut 
în anul 1946, și care s-a și apropiat 
(le 6 metri la săritura în lungime. Sînt 
convins că în școli există elemente cu 
mult mai talentate decît cei mai mulți 
dintre actualii campioni ai Capitalei. Nu
mai că aceste talente nu sini încă des
coperite din cauza dezinteresului cole
gilor mei, al profesorilor de educate 
fizică. Și este mare păcat că nu există 
preocupare și dragoste pentru a scoate 
la lumină cît mai multe talente*..,

o •

de la 
bogat 

pentru 
care

de

m, 5,38 m

și tînărul 
două pro-

Părerea unui oaspete
Tineretului, 

mai pasionați 
de seamă al 

antrenorul
Dar el nu s-a tnulțu-

printre 
se afla 
atletis. 
sovietic

Pe stadionul 
spectatorii cei 
și un oaspete

' inului nostru : 
Boris Matveev.
mit, ca toți ceilalți spectatori, să a- 
plaude din tribună evoluțiile tinerilor 
participanți, ci a coborît pe gazon. A 
trecut pe la fiecare probă. A urmării 
pe fiecare concurent, i-a ,,cîntărit“ 
din ochi, în special pe aruncători

In generai, s-a

din acești tineri 
prima vedere te

Pentru

(explicabil dacă ținem seama că 
Matveev a fost pînă mai ieri un a- 
runcâtor de seamă).
arătat mulțumit...

plac mulți 
atleți. Chiar de la
impresionează calitățile lor. 
a putea atinge însă rezultate de o 
înaltă valoare trebuie să muncească 
mult mai mult, să adune multe „bu
toaie de transpirație".

IN VIRFUL...
• Exemplul probei de aruncare a 

greutății — fete, categoria a Il-a — 
unde au participat numai... 4 concu
rente, nu a fost, din păcate, singu
rul. Participarea a fost destul de 
slabă și la alte probe. Explicația am 
găsit-o în absența multor atleți, în 
special din raioanele „Tudor Vladi- 
mirescu" și „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
care nici măcar nu au organizat faza 
pe raion. Ce părere are secțiunea de 
învățământ și cultură ?

• Ne-ar fi plăcut — și așa era fi
resc — ca o competiție de asemenea 
amploare să înceapă cu o deschidere 
festivă la care să participe toți con- 
curenții, profesorii, arbitrii... Și ne 
este greu să credem că organizatorii 
s-au speriat de cele cîteva... picături 
de ploaie care au căzut în prima zi 
de intreceri.

0 Cu un prilej asemănător am cri
ticat lipsa de la asemenea competiții 
a antrenorilor noștri de atletism. De 
data aceasta, i-am întîlnit la tot pa
iul credem că, n-au avut nimic de

Cunoștință cu cîțiva
SCURT INTERVIU CU UN DUBLU

CAMPION :

— Numele și pronu
mele ?

— Simionescu Eu
gen, elev în clasa a 
X-a la Șc. Medie 32.

— Situația școlară? 
k — Promovat, bine- 

înțeles.
— Rezultatele de

la triplu

fără să-l

salt și 3,91 m

mai întrebăm, 
înseamnă un

la finale ?
- 13,53 m

la prăjină !
Notăm noi,

că prima performanță 
nou record personal.

— Alte cifre din „palmares" ?
— 4 m la prăjină (în urmă cu cîteva 

săptămîni), 1,75 la înălțime, 11,7 pe 
100 m, 54,6 pe 400 m...

— Cum se vede, fiecare probă te 
pasionează ?

— Da. Și acum vă 
scuzați, se dă startul

trebuie să recunoaștem, să sari peste 
6 m la lungime, să te clasezi pe 
locul II Ia 80 m plat, nu sînt per
formanțe la îndemîna oricărui tinăr 
care practică atletismul doar de un 
an. Dar tînărul Dilancea, în afara 
atletismului, mai are o pasiune la fel 
de mare: muzica. Tocmai de aceea 
el este pus deseori în fața unei si
tuații greu de rezolvat, căci antre
namentele și concursurile coincid cu 
concertele Filarmonicii „George E- 
nescu“ sau ale orchestrei Radio-tele- 
viziunii... „Cu puțin efort, ne-a spus 
el, am reușit să împac atletismul eu 
muzica ; și amîndouă cu școala".

campioni
BUCURIA RECORDULUI

— Nici nu vă pu
teți închipui cît sînt 
de fericită! abia 
reuși să spună mi
cuța Maria Mărgi
neanu și a fost oo» 
pleșită de îmbrățișă
rile colegelor ei de 
clasă de la Școala Me- 

22. Intr-adevăr, Maria Măr- 

căci nu este cîtuși de puțin ușor să 
‘ ‘ ’ per- 

ridi- 
care 
ales 
încă

die nr. _
gineanu avea și de ce să fie fericită,

5 centimetri recorduluiadaugi
sonal la săritura în înălțime, 
cîndu-1 la o cifră — 1,55 m — 
începe să spună multe, mai 
atunci cînd autoarea ei nu are 
16 ani 1

Răsfoind foile de concurs

INTRE ATLETISM

rog să mă 
la „garduri"— (SM 15) 3^,68 ; P. Tronici (SM 55) 59,58 j 

ciocan: Gh. Costache (SM 7) 36,00; M. 
Irovcanu (SM 5) 31,08; JUNIOARE CAT Ii 
100 m: M. Mihai (SM 22) 12,7; A. Mecu- 
lescu (SM 35) 13,0; V. Ciulinaru (SM 24) 
13,2; 200 m: M. Mihai (SM 22) 27,6; V. 
Ciulinaru (SM 24) 28,8; D. Bîrsan (SM 12) 
29,4; 800 m: O. Săvescu (SM 10) 2:35,0; RL 
Petrescu (SM t5) 2:38,1; 80 mg: A. Mecu- 
lescu (SM 35) 12,9; E. Vlriaa (SM 13)
15,1; L. Stancu (SM 26) 15,1; lungime: M. 
Lupu (SM 13) 5,40; L. Stancu (SM 26)
5,38; EL Vîrlan (SM 13) 5,14; înălțime
R. Voroneanu (SM 10) 1,642; E. Vîrlan (SM 
13) 1,50; S. Dăscălescu (SM 32) 1,50; greu
tate: C. Gurău (SM 22) 10,20; G. Nicu-

JUNIORI CAT. I : 100 m : Altelniu(SM 
22) 11,3; Precup (SM 36) 11,5; Isiibescu
(SM 36) 11,5; 200 m: M. Isubescu (SM 36) 
24,0; 400 m. C. Rascu (SM 5) 52,5; M. Ță
ruș (SM 32) 55.1; 800 m: M. Țăruș 2:00,7; 
I. Volohopni (SM 13) 2:04,1; 1.500 m: C. 
Tatu (SM 13) 4:25,5; A. Ionescu (SM 13) 
4:33,7; 110 mg: A. Cristca (SM 32) 16,0 ;
M. Mihăilescu (SM 7) 16,0; lungime: C.
Priminescu (SM 35) 6,18; G. Fodoreanu
(SM 32) 6,12; triplu: E. Simionescu (SM 
32) 13,53; M. Mihăilescu (SM 24) 12,87 ;
prăjină: E. Simionescu (SM 32) 5,92; G.
Fodoreanu (SM £2) 3,60; D. Onișor (SM 52) 
3,15; înălțime: II. Mălușcl (SM 13) 1,83;
Ad. Trifu (SM 13) și Al. Ciocan (SM 52) 
1,80; greutate-. C. Stâncii (SM 18) 13,70; E. 
Helciu (SM 22) 12,70; disc: M. Pascu (SM ~ Boca 4088. sllUlă. 
M. Băsoiu (SM 3) 46,28; H. Draconescu

Gh. Fodoreanu (SM 32) 
M. Pascu (SM 32) 50,99; M. 

46,98; N. Bancea (SM 32) 
CAT. A 1I-A: 80 m: V. 

9,4; D. Dilancea (SM 18) 
(SM 18) 9,6; 1.000 m: Gh. 
2:52,6; mg: P. Tronici 

AT. Irod (SM 4) 14,1; I.
7) 14,1; lungime: D. Di- 
' " D. Duțulescu, (SM 

jjf v.. îvrann io) 5,86; îtiaijintt::
M. Savilov (SM 8) 1,70; E. Hazarian (SM 
4) 1,65; prăjină: I. Grigorescu (SM 7) 3,10; 
Gr. Oprișescu (SM 32) și 
(SM 34) 3,00; greutate: M. 
13,00; I. Grigore8cu (SM 
M. Pele (SM 22) 37,60; _ . ___
(SM 22) 36,99; M. Marnei (SM 36) 
suliță: T. Achifei (SM 37) 40.40; M.

Șl MUZICA

Dilancea, cîș- 
de 

juniorii 
elev

Dan 
tigătorul probei 
lungime la 
mici, este un 
sîrguitor în clasa a 
X-a a Școlii Medii 
nr. 18. Face atletism 
numai de anul tre
cut. Antrenîndu-se 

perseverență a și reușit o 
de rezultate promițătoare. Căci,

SULIȚEI
regretat petrecind două zile în mi
jlocul acestor tineri, pasionați ai atle
tismului. In schimb, ne-a surprins 
absenta multora dintre atleții noștri 
fruntași, altădată prezenți alături de 
colegii lor mai tineri. Și, cum știm 
că n-au fost reținuți de un alt con
curs

• O întrebare asemănătoare 
putea să punem și activiștilor 
tivi din cluburile bucureștene. 
găsiți cadre pentru secțiile de atle
tism ? In viitor, răspundeți așa 
trebuie invitației de a participa la 
întrecerile celor pe 
să-i căutați in altă

• De cîteva ori, 
vității de premiere,

am 
spor- 
„Nu

cum

• Prea puține cadre de specialitate 
au urmărit finalele de atletism, pe 
București, ale școlilor 
peste 400 de profesori 
zică din Capitală am 
zența a cel mult 50 1 
aceste frumoase întreceri n-au asis
tat nici directorii școlilor medii dini 
Bucureștî-1 ,

medii. Din cei 
de educație fi- 
consemnat pre- 
Ce păcat că la

care nu trebuie 
parte !“.

cu prilejul festi- 
unele eleve, cla

sate pe primele locuri, au 
diurnul învingătorilor în... 
chiar purtînd geanta sau 
vină serioasă revine însă 
sorilor de educație fizică 
rile cărora s-au petrecut 
lucruri.

urcat po- 
rochie, ba 
sacoșa. O 
și profe- 

sub privi- 
aceste

•..Pagină redactată de
ROMEO VILARA ȘI
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32) 47,55; D.
it.
(SM 13) 44,51;
42,13; ciocan: * 
Mihu (SM 12) 
43,95; JUNIORI 
Raica (SM 34) 
9,5; C. Iordan 
Bălașa (SM 38) 
(SM 35) 13,8;
Grigorescu (SM 
lancea (SM 18) 6,16; _ ______ ,______ ___
35) 5,89; C. Iordan (SM 18) 5,88; înălțime: 
M. Sarilov ‘ ~ "

G. Trandafilov 
Harneț (SM 56) 
7) 12,10; disc :

F. Panaiteseu 
36,15; 
Pelin

lescu (SM 13) >>.62; disc: F. Osenschi (SM 
..............................................

29) 0,4; A. urinceuim țom o,j; jim »<•« 
E. Drăghici (SM 35) 1:27,2; M. Matei (SM 
6) 1:28,6; 60 mg: S. Necula (SM 35) 10,0; A*
Dincă (SM 35) 10,1; D. Solea (SM 20) 10,3; Iun* 
gime: G. Rădulescu (SM 35) 5.18; M. Mărgi
neanu (SM 22) 5,02 ; S. Necula (ȘM 35) 
4,98; fnăl/ime; M. Mărgineanu (SM 22) 
1,55; A. Ionescu (SM 35) 1,40; Cr. Ulian
(SM 15) 1,40; greutate: V. Todască (SM 55) 
10.65; E. Prodan 9,94.

CLASAMENTUL GENERAL PE RA
IOANE: 1. Raionul Lenin 169 p; 2. Raio
nul Stalin 159 p; 3. Școala Medie nr. 55 
143,5 p; 4. Raionul 23 August 142 p; 
Raionul N. Bălccscu 73 p: 6. Raionul 1 
Mai 67,5 p; 7. Raionul Gnvița Roșie 47,5 
p; 8. Raionul T. Vladimirescn 51,5 p; 
Raionul Gheorghe Gheorghiw Def 14 p.

29,89; A. Iliescn (SM 26) 37,97; tulițăt 
Stoica (SM 19) 56,59; G. Niculescu (SM 
33,37; JUNIOARE CAT. A II-A: 60 m: 
Radulescu (SM 35) 8,1; D. Solea (SM 
8.4; A. Drînccanu (SM 35) 8,5; 500 m:

5.

9.

:: Și acum... Timișoara!
-■ Cț ărbătoarea atletismului școlar se va încheia la sfîrș’rtuT săptă- 
" mînîi în orașul de pe malurile Begăi. Cei mai valoroși atleți și
-. atlete din toate școlile medii își vor disputa titlurile de campioni
■■ republicani școlari pe anul 1961. Așteptăm ca fiecare finalist să^ aibă o

■■ reții, să se străduiască să reprezinte cu cinste școala și orașul său. TI- 
■ j MIȘOARA este pregătită să-i primească pe cei care vor da în aceste 
- ■ zile de vacanță un greu dar frumos „examen" sportiv. Dorim ca ei să-l 
■; treacă cu succes și, de data aceasta în locul notelor, să ne dăruiască 

cît mai multe performanțe de valoare.

rup ULM IC tun ȘVU1-<M1 pe anul rt.9vcpua.411 ea licvaiv riuuuav ui ua
comportare cît mai frumoasă, să lupte cu entuziasmul caracteristic tine- 
t*cd-«i ca cfrĂrliiincro co ronrn7infn cil rîn<ifa Qroa1>a orașul săli. Ti- 'k



Aienfie ia,
Alexandr Ivanovici Falameev - 

care predă de cîtva timp lecții teo
retice și practice antrenorilor de 
haltere din țara noastră — este lec
tor șef al catedrei de haltere a Ins
titutului de Cultură Fizică „Leshaft" 
din Leningrad.

A. I. Falameev este un nume cu
noscut în sportul halterelor. Pînă nu 
de mult el a fost un sportiv de va
loare mondială. Dintre performan
tele sale vom aminti cele două tit
luri de campion al U.R.S.S. (la cate
goria ușoară), cele șase recorduri 
unionale, precum și rezultatele exce
lente la categoria ușoară (380 kg) și 
la categoria semimijlocie (397,5 kg). 
De ctțiva ani, A. I. Falameev este 
președintele secției de haltere din 
Leningrad și antrenorul echipei de 
haltere a marelui oraș de pe malu
rile Nevei.

Zilele trecute am discutat cu eme
ritul antrenor sovietic.

— Ați putea sâ ne schițați în 
cîteva cuvinte unele metode fo
losite în U.R.S.S. pentru dezvol
tarea sportului cu haltere în rin- 
dul maselor largi ale tineretului?

— Întrebarea imi face plăcere. La 
Leningrad mă ocup îndeosebi de creș
terea tinerelor cadre. De altfel, in 
legătură cu această problemă am 
scris o carte intitulată „Halterele in 
rîndul tineretului", care se află in 
prezent sub tipar. Cum să angrenăm 
tineretul in acest sport ? In primul 
rind printr-o intensă muncă de pro
pagandă prin presă, radio, televi
ziune. Popularizarea halterelor prin 
demonstrații in uzine, in școli și la 
sate este deasemenea un factor 
foarte important. Tineretul trebuie să 
aibă astfel de condiții incit să vină 
cu plăcere la antrenamente.

Un rol important îl au antrenorii, 
care vor trebui să aibă o înaltă cali
ficare și să folosească cele mai bune 
metode pedagogice. Tinerii sportivi 
trebuie să știe că drumul spre înalta 
măiestrie cere multă seriozitate și 
• muncă intensă. Marii campioni și 
recordmani ca Lopatin, Jgun și Kono 
au început practicarea halterelor din 
copilărie, dar performanțe mari au 
obținut doar după o perioadă destul 
de lungă

— Ce părere aveți despre hal
terofilii noștri ?

— Timpul scurt de cind mă aflu

A. I. Falameev in timpul lecției, in mijlocul antrenorilor

Litoral sportiv
(Urmare din pag. 1)

volei și terenurile de baschet, tenis 
și handbal de la Vasile Iioaită, fru
mosul complex sportiv de la Techir- 
ghiol, care cuprinde terenul de fot
bal, cel de volei, baschet etc. precum 
și terenurile de volei, fotbal și hand
bal de la Mangalia etc. Așadar, un 
număr suficient de baze sportive 
care așteaptă cit mai mulți oaspeți. 
Toate aceste baze sportive au fost 
reamenajate și sint gata pregătite 
pentru întreceri. Desigur însă că nu 
ne vom opri aci.

— AU FOST CREATE ȘI AL
TE POSIBILITĂȚI DE PRACTI
CARE A SPORTULUI?

— Bine înțeles. Cu toată atracția... 
plajei, mulți dintre vizitatorii litoralu
lui doresc să practice șahul și tenisul 
de masă. La punctele culturale și la 
toate, cluburile centrale se găsesc șahuri 
și mese de tenis care pot permite chiar 
organizarea unor concursuri.

„arunca,#66!
printre ei nu mi-a permis să am 
o părere precisă despre toți haltero
filii fruntași din Romînia. Pot sâ 
afirm însă chiar de. pe acum că 
aveți un material uman excelent, 
care bine pregătit va putea da re
zultate foarte bune. O impresie ex
celentă mi-au lăsat Balaș Fiți și La- 
zăr Baroga. Primul are calități fizice 
superioare chiar recordmanului mon
dial Evghenii Minaev și, ceea ce este 
foarte important, lucrează corect. La- 
zăr Baroga are o fibră mușchiulară 
care poate da un randament și mai 
mare. Despre ceilalți, vom vorbi 
după ședințele următoare...

— Ce recomandări faceți hal
terofililor ?

— Tinerilor pe care-i antrenez la 
Leningrad le repet mereu că o viață 
sobră, sportivă, o alimentație rațio
nală și consistentă, odihna la ore 
regulate, evitarea oricărui exces 
"ontribuie in mare măsură la obți
nerea unor rezultate de mare va
loare.

Si acum, o recomandare de ordin 
tehnic pentru sportivii romini: îm
bunătățirea rezultatelor la proba 
„aruncat". In U.R.S.S. s-au făcut o 
serie de cercetări in acest domeniu. 
S-a inițiat chiar o întrecere la o ca
tegorie cu participarea celor mai 
buni 10 la „împins", a celor mai 
buni 10 la „smuls" și a celor mai 
buni 10 la „aruncat". Care credeți 
că au fost cei mai buni la totalul 
celor trei probe 7 Cei care au „arun
cat" cel mai mult, urmați de cei 
de la „smuls" și pe ultimul loc cei de 
la „împins". Concluzia este evidentă. 
Deci accentul trebuie pus pe: 1.
„aruncat", 2. „smuls", 3. „împins". 
Veți vedea ce rezultate bune vo- 
obține halterofilii romini dacă își 
vor corecta în mod simțitor perfor
manțele la „aruncat".

In ceea ce mă privește, mă voi 
strădui să împărtășesc cu drag cu
noștințele mele antrenorilor și halte
rofililor fruntași din țara dv. Voi 
fi foarte bucuros să aud la Lenin
grad vești cit mai bune despre re
zultatele halterofililor romini. însem
nează că munca noastră comună a 
adus roade.

(Interviu luat de 
ION OGHSENFELD)

— CE ALTE MASURI AU 
FOST LUATE ?

— Activitatea sportivă a primit un a- 
jutor serios prin alocarea unor fonduri 
însemnate pentru o serie de utilaje spor
tive ca și pentru cumpărarea de mate
rial și echipament sportiv. Să amintesc 
doar că, de curînd, la Vasile Roaită și 
Eforie a fost cumpărat material și echi
pament sportiv de peste 60.000 lei. De 
asemenea, o acțiune, care va contribui 
la desfășurarea unei intense activități o 
constituie încadrarea tuturor stațiunilor 
de pe litoral cu organizatori sportivi, 
care vor sprijini inițierea diferitelor în
treceri, vor asigura asistența tehnică 
necesară etc.

— CUM SE DESFAȘOARA CO
LABORAREA CU CONSILIUL 
ORĂȘENESC U.C.F.S. ?

— Numai printr-o strinsă colaborare 
cu toți factorii de resort din localitate 
poate fi îndeplinită importanta sarcină de 
a se asigura oamenilor muncii veniți la o- 
dihnă posibilitatea de a practica spor
turile preferate. Cunoaștem planul spe-

Nu putem
Dacă ar fi să dăm un calificativ 

rugbiștilor noștri, în funcție de com
portarea avută în partida pe care ei 
au cîștigat-o duminică în fața lui 
F. G. Lourdes, am putea spune că 
ei ne-au mulțumit, dar numai pe... ju
mătate. Desigur, față de faima ad
versarului rezultatul final (11—3) e 
măgulitor. Dar el putea fi și mai 
bun (în orice caz, noi ne așteptam 
la mai muit). Să fim oare prea exi- 
genți ? Credem că nu.

JEAN PRAT, antrenorul echi
pei Lourdes, ne-a declarat după 
meci : „Deosebit de interesantă
această întîlnire. Aș putea spune, 
o bătălie a înaintărilor. Rominii, 
avantajați și de o mai bună pre
gătire fizică, au avut cîștig de 
cauză. Scorul este firesc. Apre
ciez maniera corectă în care și-au 
desfășurat jocul ambele echipe, 
ca și calitatea impecabilă a arbi
trajului".

-Considerăm că rugbiștii noștri 
trebuiau să învingă m.ai categoric 
pentru că :

a) erau foarte bine pregătiți și 
prezentau o formație în plină formă, 
o echipă rodată într-o competiție in
ternațională — „Cupa Păcii" — 
unde s-au impus autoritar;

b) jucătorii de la Lourdes — un 
„15“ de . club foarte bun — prezen
tau cîteva „găuri" în formație, lip
seau trei titulari (Crauste, Lacaze și 
Rancoule) reținuți pentru turneul 
din Noua Zeelandă ;

c) pregătirea fizică a francezilor 
a fost deficitară.

Și atunci, cînd toate argumentele

1

IN PLINĂ ACTIVITATE...
© De joi începe consfătuirea antrenorilor © Se cunosc 

toate finalistele campionatelor de juniori ® Harlem Globetrot
ters joacă după un regulament deosebit de ce! internațional

® Dc joi pînă duminică, antrenorii 
de baschet din (ara noastră vor discuta 
în cadrul consfătuirii anuale cele mai 
actuale și importante probleme ale a- 
cestui sport. Lucrările consfătuirii se 
vor desfășura Ia sediul Consiliului Ge
neral U.C.F.S., strada Vasile Conta nr. 
16, etajul VIII, începînd de joi, ora 9. 
Sîmbătă și duminică vor fi invitați și 
unii dintre cei mai buni arbitri din țară.

• In urma încheierii campionatelor 
de juniori ale orașului București au fost 
desemnate toate formațiile care își vor 
disputa vineri, sîmbătă și duminică titlu
rile de campioane republicane Ia juniori 
și junioare. Aceste echipe sint : Clubul 
sportiv școlar București, S.P.C. Bucu
rești, Clubul sportiv școlar Luceafărul 
Brașov, Clubul sportiv școlar Cluj (la 
băieți) și Clubul sportiv școlar Bucu
rești, Școala sportivă de elevi nr. 2, 
Clubul sportiv școlar Harghita Tg. Mu
reș și Clubul sportiv școlar Luceafărul 
Brașov (fete). Aceste echipe își vor 
disputa titlurile de campioane într-un 
turneu care începe vineri, pe terenurile 
Știința.

* Evoluția echipei profesioniste Har
lem Globetrotters este așteptată cu in
teres de antrenori, tehnicieni și jucă
tori, deoarece jucătorii de culoare care1961...
cial de acțiune al consiliului orășenesc 
U.C.F.S., l-am studiat și ne-am propus 
să sprijinim efectiv realizarea lui. Astfel, 
pentru fiecare stațiune în parte au fost 
programate întreceri de volei, fotbal, 
baschet, nalație, șah, ciclism etc., la care 
vor participa oaspeți ai litoralului și 
sportivi din diferite localități. De ase
menea, vor avea loc demonstrații ale 
sportivilor fruntași. Cred că în acest an 
tehnicienii, antrenorii și profesorii de 
educație fizică vor acorda și mai mult 
sprijin bunei organizări a activității spor
tive pe litoral. Is curînd, vom organiza 
și primele discuții pe această temă în 
fiecare stațiune. Cu acest prilej tom 
afla desigur multe alte probleme pe care, 
împreună cu consiliul orășenesc U.C.F.S., 
ne vom strădui sâ le rezolvăm în cit 
mai bune condiții, pentru ca oamenii 
muncii din țara noastră veniți la odihnă 
și turiștii de peste hotare să găsească 
pe litoral cele mai bune condiții de prac
ticare u sportului.

——■

fi pe deplin mulțumiți

De la stingă: Domec, Taillantou, Martine și Marquesuzaa
pledau în favoarea noastră, de ce 
nu am învins mai categoric ? De ce 
nu am putut impune noi tactica, 
trebuind să jucăm, în multe mo
mente, în funcție de adversar. Să 
nu fi avut băieții noștri destulă dîr- 
zenie, suficient elan ? Ba da ! Toate 
acestea au existat și ele au contri
buit din plin la obținerea unei vic
torii meritate și aplaudate.

Dar toate ar fi fost și mai bune, 
dacă nu am fi manifestat deficiențe 
la capitolul tehnică. Aceste lipsuri 
s-au manifestat de data aceasta la 
talonaj. In repriza I am numărat 
grămezile ordonate. Au fost 13. 
Francezii au obținut balonul de 
nouă ori, noi doar de patru ori I 
Credem că nu a existat o suficientă 
sincronizare între tailoner și mijlo
caș, iar forța de împingere a gră
mezii a fost mai scăzută ca deobicei. 
In atari condiții, lipsiți .de majorita
tea baloanelor la grămadă,- era 
foarte greu să ne impunem jocul. 
Încolo, înaintașii noștri au jucat 
bine în cîmp, acționînd frumos ori 
de cîte ori au avut ocazia. Iar la

alcătuiesc formația sint renumiți pentru 
tehnica și tactica lor.

In legătură cu evoluția profesioniști
lor negri, precizăm că ei joacă după un 
regulament deosebit de cel internațio
nal. Astfel, ei joacă 4 reprize a cîte 10 
minute (pauze de cîte 10 minute între 
reprizele 1—2 și 3—4 și pauză de 15 
minute între reprizele 2—3), sînt elimi
nați după 6 greșeli personale, pot ccrc 
de 6 ori cîte 1 minut dc întrerupere, 
se aplică vechea sancțiune de „teren" 
și „10” secunde pentru trecerea mingii 
din apărare în atac ș.a. In plus, pen
tru a spori spectaculozitatea unor ac
țiuni, ei comit unele abateri de la regu
lament, nesancționatc în mod voit de ar
bitrul „de casă” Ellie Hassan.

Noii campioni ai Capitalei
Cele trei zile de întreceri din ca

drul campionatului individual al Ca
pitalei au ținut încordată atenția 
spectatorilor și sportivilor prezenți la 
poligonul Tunari. Majoritatea trăgă
torilor au dovedit o bună pregătire 
tehnică. Remarcăm îndeosebi rezul
tatele obținute de Aurelia Cosma 
care a egalat recordul R.P.R. Ia armă 
liberă 3x30 focuri poziția culcat și D. 
Danciu care a egalat recordul țării 
la skeet 100 buc. In afara campiona
tului, școala sportivă de elevi nr. 1 
a organizat primul concurs de talere 
aruncate din șanț pentru juniori, a- 
firmindu-se tineri cu reale perspec
tive ca Gh. Sencovici (22 t), V. Hu- 
poiu (19 t), L. Mezincescu, A. Sev- 
cenco ș.a.

Iată rezultatele: talere aruncate 
din șanț 100 buc.: 1. I. Lovinescu 
(C.C.A.) 88 t, 2. V. Treistaru (C.C.A.) 
87 t, 3. I. Stănescu (C.C.A.) 84 t; 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori poziția culcat, grupa A: 1. N. 
Dumitrescu (Victoria) 393 p (9 m) ;
2. M. Antal (Știința) 393 p (6 m); 3. 
M. Lazăr (Dinamo) 392 p. Poziția in 
genunchi: 1. I. Olărescu (Știința) 379 
p; 2. L. Cristescu (C.C.A.) 377 p; 3.
1. Văcaru (Dinamo) 376 p, Poliția in 
picioare: 1. I. Văcaru 357 p (15x10);
2. V. Enea (C.C.A.) 357 p (14’10); 3. 
C. Antonescu (Victoria) 357 p (10x10). 
Pe trei poziții: 1. I. Văcaru 1122 p; 2. 
L. Cristescu 1121 p; 3. M. Rusescu 
(Din.) 1118 p. Grupa 13 (categ. a II-a 
și a IlI-a): Gh. Vasilescu (Prog.) 1079 
p. Pistol calibru mare: 1. M. Dimi- 

margine ei au manifestat o ușoară 
superioritate. In aceeași repriză (I) 
au fost 15 repuneri în joc de la mar
gine. Noi am beneficiat de balon de 
nouă ori, francezii de șase ori.

Alte deficiențe tehnice pe liniile 
dinapoi : la transmiterea balonului, la 
schimbarea direcției de atac (capi
tole în care francezii ne-au fost su
periori) și mai ales în transforma
rea loviturilor de picior. Am ratat 
prin Penciu și Țibuleac — ambii în 
zi mai slabă — multe puncte, care 
ne-ar fi putut rotunji succesul.

Deci este necesară o atenție mărită 
la îmbunătățirea tehnicii. Și dacă 
vom realiza progresul așteptat și în 
această direcție, atunci cu adevărat 
ne vom putea măsura puterile, cu 
apreciabile șanse de victorie, cu cei 
mai buni din lume.

D. CALLIMACHl

Încep excursiile 
în Deliu

Delta nu-i nici cînd mai frumoasă 
ca-n iunie...

Iunie în Deltă înseamnă întoarce
rea păsărilor, vegetație bogată, bel
șug de pește, plaje și... absența țîn- 
țarilor ! De aceea, O.N.T. „Carpați" 
organizează săptămînal excursii in 
această regiune, unică în felul ei în 
Europa și chiar în lume.

Sub toate aspectele, Delta prezintă 
puncte de atracție deosebit de inte
resante.

Prima excursie de anul acesta are 
plecarea sîmbătă 17 iunie, continu- 
înd în fiecare sîmbătă. In cele șapte 
zile petrecute in Deltă, sediul va fi 
pe vapor. In program: vizitarea ora
șelor Galați, Sulina, Sf. Gheorghe, 
Tulcea (combinatul piscicol, fabricp 
de conserve de pește); călătorie pe 
Canalul Sulina și pe brațul Sf. Gheor
ghe cu ieșire la Marea Neagră; vi
zitarea cherhanalelor de la Sulina și 
Sf. Gheorghe, excursie la Lacul Ma- 
tița Și, cu ceamul, pe canalul Dranov 
și la lacul Razelm, focuri de tabără; 
carnaval și mese cu specialități pes
cărești. La înapoiere, un concurs „Cine 
știe ciștigă 1“ pe marginea celor vă
zute în excursie.

triu (C.C.A.) 576 p; 2. P. Mocuță 
(Dinamo) 5G9 p; 3. Al. Klaus (C.C.A.) 
562 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare, poziția culcat 
grupa A: 1. Ana Goreti (Victoria) 295 
p; 2. Jaqueline Zvonevski (Dinamo) 
291 p; 3. Rodica Luca (Progresul) 
290 p. Poziția in genunchi: 1. Ana 
Goreti 286 p; 2. Elena Seimeanu 
(Prog.) 282 p; 3. Ioana Soare (Știința) 
275 p. Poziția in picioare: 1. Ana Go
reti 261 p; 2. Maria Otz (Victoria) 
256 p; 3. Paraschiva . Almășan (Di
namo) 254 p. Pe trei poziții: 1. Ana 
Goreti 842 p; 2. Elena Seimeanu 814 
p; 3. Maria Otz 812 p. Grupa B: Ru- 
xandra Marinescu 759 p. Talere arun
cate din turn 100 buc: 1. D. Danciu 
(Victoria) 97 t; record R.P.R. egalat;
2. V. Calomfirescu (C.C.A.) 81 t; 3. 
P. Ștefan (C.C.A.) 75 t. Armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori 
grupa A: 1. M. Antal 587 p; 2. L. 
Cutcutache (Prog.) 584 p, (45x10); 3.
C. Antonescu (Victoria) 584 p (44x10);
grupa B: V. Zain (Prog.) 579 p. Se
nioare grupa A: 1. Ana Goreti 580 p, 
(42x10); 2. Jaqueline Zvonevski 580
p. (40x10); 3. E. Oargă (Dinamo) 
577 p. Grupa B: Georgeta Ion (Met.) 
558 p. Pistol viteză, grupa A: 1. M. 
Dimitriu (C.C.A.) 581 p; 2. I. Tripșa 
(Din.) 581 p; 3. M. Dochiliță (C.C.A.) 
580 p, grupa B: S. Rădulescu (Din.) 
552 p. La pistol precizie grupa A pe 
primul loc s-a clasat T. Manicatide 
(Victoria) cu 549 p, iar la grupa B,
D. Ciobotaru (C.C.A.) cu 521 p.



s

Colțul statistic

® Metalul Tîrgoviște virtuală promovată 
puncte avansul ® Trei echipe continuă lupta 

C.S.M. Baia Mare

în categoria A ® Dinamo Pitești și-a mărit la 7 
pentru primul loc în seria a !ll-a : Jiul Petroșani, 
și Ind. Sîrmei C. Turzii.

datoria să analizeze comportarea ju
cătorilor vinovați și să ia măsuri ferme 
care să pună capăt acestor manife
stări nesportive. (D. C.).

Cu două etape înainte de sfîrșit încă o serie ne 
aduce clarificări în privința echipei ciȘtigătoare. Mă- 
rindu-și la 4 puncte avansul în fruntea clasamentu
lui seriei I, Metalul Tîrgoviște și-a asigurat practic 
promovarea în „A".

O primă dezlegare s-a produs în seria a IlI-a: 
C.S. Oradea și C.F.R. Timișoara învinse dumînică, 
au ieșit din cursa pentru șefie. Aceasta reduce '.a 3 
numărul echipelor care aspiră la primul loc: Jiul 
Petroșani, C.S.M. Baia Mare și Ind. Sîrmei C. Turzii. 
Sorții au făcut ca ele să-și măsoare forțele în acest 
final de întrecere, făcîndu-1 astfel și mai pasionant

La 19 iunie C.S.M. și Jiul, primele două clasate la 
egalitate de puncte, despărțite doar de... o sutime 
în golaveraj, se întî.'nesc la Baia Mare. Principala 
lor urmăritoare, Ind. Sîrmei, va juca ia Cărei împo
triva Recoltei. Iar în ultima etapă, la 25 iunie, vom 
asista la un nou derbi Ind. Sîrmei — C S.M. la C. 
Turzii. în timp ce Jiul va înfrunta Mureșul la Tg. 
Mureș. Patru meciuri care vor decide lupta în seria 
a Hl-a...

Și acum iată relatările corespondenților noștri asu
pra partidelor de duminică.

Seria a iEI-a

Seria I
pauză Ștefănescu

PRAHOVA PLOIEȘTI — META
LUL TÎRGOVIȘTE (1—4). Liderul 
seriei a obținut în deplasare o vic
torie clară și categorică. Tîrgoviș- 
tenii au prestat un joc tehnic, cu 
combinații reușite, încheiate cu șu
turi puternice și... goluri. Ei au des
chis scorul în min. 2 prin Barac. In 
min. 23 la un corner Cazacu mar
chează al doilea gol. 4 minute mai 
tîrziu gazdele reduc din handicap 
prin Voinea. Din min. 28 începe o 
ploaie torențială. Jocul continuă să 
fie animat și în min. 32 Cruțiu sta
bilește

. unei 
pauză 
atace, 
vează 
Cristache 
de pe teren, v. — -............-
buit luată și împotriva lui Stanoilo- 
vici pentru lovirea lui Cruțiu. In 
ultimele 10 minute oaspeții revin în 
atac, pecetluind în min. 81 scorul 
final printr-un gol marcat imparabil 
de Moisescu. (St. Ionescu-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — S.N.M. CON
STANȚA (1—2). Jocul a fost de un 
nivel tehnic scăzut, ambele echipe 
angajîndu-se mai mult într-o luptă 
de uzură. După ce feroviarii ratează 
numeroase ocazii de gol în primele 
minute prin Lazăr, Simina și Atana- 
siu, oaspeții deschid scorul în min. 
44 prin Seitan. După reluare cefe
riștii egalează în min. 48 (Panait), 
dar nu trec decît două minute și 
din nou S.N.M. preia conducerea 
(Seitan). Victoria oaspeților a fost 
pe deplin meritată. (C. Enea — 
coresp.).

RAPID FOCȘANI — RULMEN
TUL BIRLAD (4—0). Echipa locală 
și-a mulțumit suporterii nu numai 
printr-o victorie la scor, dar și prin
tr-un joc bun în care au dominat 
majoritatea timpului. Au marcat: Con- 
stantinescu (min. 55 și 65), Gh. Ion 
(72), Stătescu (88). Au asistat 3500 
spectatori. (C. Radulescu și H. Cohn- 
coresp.).

POIANA CÎMPINA — DINAMO 
GALAȚI (2—1). Peste 3000 de spec
tatori au asistat la una din cele mai 
frumoase întîlniri disputate în loca
litate. Cîmpinenii au făcut în repriza 
Io — - -
bai, 
tele 
chid 
urma unei acțiuni la care a contri
buit întreaga linie de atac. In 
priza 
venit, 
țiind 
mase
rării prompte a gazdelor. In min. 55 
Nițulescu (Cîmpina) ratează o lovi
tură de la 11 m. 10 minute mai tîr
ziu Dinamo egalează prin Daraban. 
Victoria cîmpinenilor este : 
în min. 85, cînd Dumitrescu 
cu capul. întreaga repriză a 
s-a desfășurat pe ploaie. (E. 
coresp.).

ST. ROȘIE BACAU — 
BRAILA (1 — 1). Ambele echipe 
prestat un joc foarte slab. Au 
scris Dumitriu (min. 52) și Boboc 
(54). (A. Aromînesei-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — FLA- 
CARA MOREN1 (1 — 1). Rezultatul 
nedreptățește echipa locală, care, cu 
excepția ultimelor 10 minute, a fost 
superioară adversarei sale. După un 
început timid localnicii s-au instalat 
în jumătatea de teren a oaspeților, 
Iar înaintarea nu reușește să fructi- 
ice. In min. 6 Anghel (Foresta) ra- 
ează o mare ocazie. Dar și oaspeții 
,se revanșează" în min. 10. După

r__ î Ștefănescu (Flacăra) des
chide scorul, transformînd o lovitură 
de la 11 m (min. 54). Trece un sin
gur minut și egalitatea se restabi
lește prin Stanciu, care execută ex
celent o lovitură liberă de la 17 m. 
Negru Lazăr-coresp.).

GOVORA — ȘTIINȚA

Seria a ll-a

scorul reprizei, la capătul 
combinații frumoase. După 
este rîndul ploieștenilor. să 
In min. 48 Georgescu sal- 
de pe linia porții. In min. 72 

(Prahova) este eliminat 
.decizie care ar fi tre-

adevărată demonstrație de fot- 
întrecînd în toate compartimen- 
echipa din Galați. Gazdele des- 
scorul în min. 6 prin Matei, în

a doua dinamoviștii și-au 
au pus stăpînire pe joc, 

cîteva acțiuni Ia poartă, 
fără rezultat din cauza

re-
re- 

ini- 
ră- 

apă-

stabilită 
i înscrie 

doua 
Stroe-

C.S.M.
au
în-

ACADEMIA MILITARĂ — DINA
MO PITEȘTI (0—3). O caracteristică 
a acestei partide este faptul că s-a 
tras precis și puternic la poartă. In 
această direcție au merite 
echipe. Portarul dinamovist

ambele
Varga,

CHIMIA
CRAIOVA (0—0). Prima repriză a 
aparținut 
studenților. In repriza secundă Teo- 
dorescu (Chimia) și Dumitrescu 
(Știința) au ratat cîte o lovitură de 
pedeapsă. La acest Joc, destul de in
teresant, au asistat 7.000 de spec
tatori. (D. Roșianu și T. Barbălată- 
coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — C.S.M. 
Mediaș 1—0. Metalurgiștii au obți
nut victoria cu 30 de secunde îna
inte de fluierul final, printr-o lovi
tură de la 11 
de arbitrul 
transformată 
dele, deși au

gazdelor, iar a doua

m, acordată — just —
O. Turcitu—Galați și 

de Paul Popescu. Gaz- 
jucat mai slab ca de

Fază din intilnirea Academia Militară si Dinamo Pitești

într-o formă excepțională, a apărat 
multe mingi dificile. Și portarul mi
litarilor, Opanschi, a avut nume
roase intervenții salutare, dar a p.ri- 
mit două goluri gratuite : la golul 
înscris de Lovin (min. 33) a fost 
plasat greșit, iar la cel înscris de 
Halagian (min. 46) a plonjat... peste 
minge 1 Scorul a lost deschis de 
Ghinea (min. 17) printr-un șut cu... 
călcîiul, la o învălmășeală.

In ciuda acestui sever eșec, Aca
demia Militară a prestat un joc fru
mos și a dominat majoritatea timpu
lui (raportul de cornere îi este fa
vorabil : 5—1). Piteștenii au jucat 
mai clar în atac, contraatacurile lor 
stîrnind deseori panică. Slab au ju
cat în atac Lovin și Butnaru (l-a în
locuit pe primul din min. 56). S-au 
remarcat Scînteie și Zaharia de la 
gazde, Varga, Barbu, Pîntea de la 
oaspeți. (A. Ă.).

DRUBETA TR. SEVERIN — DI
NAMO OBOR (0—1). Joc frumos, 
viu disputat, în care localnicii nu au 
putut marca datorită ineficacității 
liniei de atac. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Semenescu (min. 
67).(Gh. Manafu-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI (2—1). Gazdele 
au obținut o meritată victorie prin 
golurile înscrise de Vigheci (min. 
30) și Roșea (min. 90). Pentru stu- 
denți a înscris Crîstici (min. 50). 
Binder (Tractorul) a ratat o lovi
tură de la 11 m. (P. Dumitrescu și 
E. Bogdan-coresp.).

C.S.M. SIBIU — CHIMIA FA- 
GARAȘ (4—0). înaintarea gazdelor, 
si mai ales extremele Tooay și 
Rătschâr au cucerit multe aplauze 
pentru jocul frumos practicat. Au în
scris Rătschăr (min. 10), Cherciu 
(min. 13), Dombrowski (min. 47 și 
85). (E. lonescu și M. Lupuțiu-co- 
resp.).

C.F.R. ELECTRO 
C.F.R. ROȘIORI 
în vervă de joc la... 
natului, 
partidă 
ocazii ratate. Golul 
înscris de Bogdan 
Schultz-coresp. reg.).

obicei, au avut însă inițiativa majo
ritatea timpului și au ratat cîteva 
bune ocazii de a înscrie. Trebuie să 
spunem că jucătorii oaspeți au dat 
dovadă de o totală nesportivitate și 
în special Szabo și Comșa, prote
sted îndelung, fugărindu-1 și îm- 
brîncindu-1 pe arbitru. Conducerea 
clubului și forul de specialitate au

C.S.M. REȘIȚA — RECOLTA 
CĂREI (0—1). 3000 de spectatori 
au părăsit terenul dezamăgiți de 
jocul slab al echipei locale, care s-a 
comportat cu mult sub nivelul obiș
nuit. Oaspeții au știut să lupte mai 
bine și au reușit victoria prin golul 
lui Hauler II în min. 31. (I. PÎăvi- 
țiu și N. Mihailovici-coresp.).

AR1EȘUL TURDA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (2—0). Am asistat la 
un joc frumos pînă în min. 75 — 
cînd oaspeții au început să abuzeze 
de durități, nesancționate de arbitrul 
Chirițescu — Buc. Victoria localni
cilor obținută prin golurile marcate 
de Băluțiu (min. 54 din 11 m și 83) 
este pe 
coresp.).

JIUL 
BARZA 
valoarea 
tot meciul și a cîștigat ușor în fața 
unei echipe care a atacat periculos, 
dar sporadic. Scorul putea fi și mai 
mare dacă portarul dinamovist Zam
fir n-ar fi manifestat o formă de 
zile mari. Au înscris: Manea (min. 
33), Gabor (33, 65, 89) și 
(42 din II m) pentru Jiul, 
lescu (83) pentru Dinamo, 
mora și T. Ioan-coresp ).

INDUSTRIA SÎRMEI C. 
— C.S.M. CLUJ (3—1). Un , 
mos, specific de campionat, dispu
tat în limitele sportivității. In prima 
repriză clujenii s-au arătat egali 
gazdelor. Ei au cedat însă pasul 
după pauză, permițînd localnicilor 
să domine și să marcheze. Au înscris 
Krauss (min. 3 și 86), Chețan (62 
din 11 m) pentru învingători. Treabă 
(40) pentru - • - — -
resp.).

DINAMO 
(2—0). Joc 
putat, cu acțiuni spectaculoase. Gaz
dele puteau cîștiga mai categoric, 
dar Gali, Suciu. Dezso și Dull au 
ratat cîteva ocazii clare. Au înscris 
Dezso (min. 43) și Gali (50). In 
min. 72 Cioboată (A.M.E.F.A.) a fost 
eliminat pentru lovire. (V. Săsă- 
ranu-coresp. reg.).

GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. TI
MIȘOARA (3—1). Echipa locală a 
jucat foarte bine, în special în pri
ma repriză. Feroviarii s-au compor
tat sub posibilități, cu o linie de 
fund nesigură, penetrabilă. Deși au 
echilibrat jocul după pauză timișo
renii n-au mai putut reface handi
capul, dovedind în plus o mare ine
ficacitate în fața porții. Au marcat 
Onaca, Vasilescu (din 11 m) și 
Vegh pentru Gloria, lonescu pentru 
C.F.R. (O. Berbecaru-coresp.).

deplin meritată. (1. Pataki-

PETROȘANI — DINAMO 
(5—1). Deși n-a evoluat la 
sa, Jiul a dominat aproape

Crăciun 
Dănciu- 
(I. Za-

învinși. (P Tonea-co-

SASAR — A.M.E.F.A. 
foarte frumos, viu dis-

au reușit 
frumoasă,

CRAIOVA — 
(1—0). Gazdele, 
sfîrșitul campio- 
să realizeze o 

dar cu... multe 
victoriei a fost 
(min. 46). (R.

CLASAMENTUL RETURULUI

Clasamente, Clasamente...

1. Rapid 12 8 2 2 21:12 18
2. Știința Tim. 12 5 G 1 21 :17 16
3. Știința Cluj 11 6 3 2 20:13 15
4. St. roșu 11 6 2 3 24:1.5 14
5. C.C.A. 11 5 3 3 19:15 13
6. Progresul 12 6 0 6 25:23 12
7. Farul 12 5 2 5 17:23 12
8. Dinamo Buc. 10 5 1 4 24:13 11
9. Dinamo Bacău 12 4 3 5 17:16 11

10. C.S.M.S. 12 3 3 6 20:21 9
11. U.T.A. 12 4 1 7 17:23 9
12. Petrolul 11 3 3 5 16:23 9
13. Minerul 12 3 2 7 8:20 8
14. Corvinul 12 1 3 8 10:25 5

CLASAMENTUL „ACASA“

1. St. roșu 12 10 2 0 32: 8 22
2. Petrolul 12 9 2 1 31:15 20
3. Rapid 13 7 5 1 25:12 19
4. Știința Tim. 13 832 34:21 19
5. Dinamo Buc. 11 8 2 1 36: 6 18
6. Dinamo Bacău 12 822 28:12 18
7. C.C.A. 13 8 2 3 30:17 13
8. U.T.A. 12 8 1 3 23:11 17
9. Știința Cluj 12 8 1 3 32:19 17

10. Minerul 12 7 2 3 17: 9 16
11. Progresul 12 7 1 4 33:25 15
12. Farul 13 6 3 4 21:19 15
13. Corvinul 13 5 4 4 19;12 14
14. C.S.M.S. 12 5 2 5 20:15 12

CLASAMENTUL „ÎN DEPLASARE"

1. C.C.A. 11 7 1 3 27:17 15
2. Dinamo Buc. 12 5 2 5 16:19 12
3. Rapid 12 4 3 5 11:15 11
4. Progresul 13 3 3 7 14:25 9
5. Știința Cluj 12 .3 3 6 11:21 9
6. U.T.A. 13 32 8 19:30 8
7. Dinamo Bacău 13 3 1 9 11:2.3 7
8. C.S.M.S. 13 1 4 8 21:3.3 6
9. Știința Tim 12 1 4 7 11:27 6

10. St. roșu 122 1 9 16:28 5
11. Farul '2 2 1 9 14:36 5
1?. Petrolul 205 7 10:29 5
13. Minerii’ 13 2 0 11 12:41 4
14. Corvinul 12 0 2 10 8:37 2

ȘTIRI»
# Echipa iugoslavă VotVodină 

visad va susține trei jocuri in
avea loc dumi- 
St. roșu. Apoi, 
la Constanța la 

și la 25 iunie la

Nc- 
țara

noastră. Primul va 
nică la Brașov cu 
oaspeții vor evolua 
22 iunie (cu Farul) 
Cluj (cu Știința).

® Petrolul Ploiești 
duminică un meci amical la Galați 
în compania formației locale Știința. 
Fotbaliștii ploieșteni au învins cu 
5—1 (4—0).

® Finale de campionate regionale: 
Ceahlăul P. Neamț — Textila Bu- 
huși 1 — 1 (1—1) la Bacău (al doi
lea meci); Carpați Sinaia — Raf. 4 
Cîmpina 2—1 (1—1) la Ploiești.

• Un joc în cadrul ediției 1961 — 
62 a Cupei R.P.R.: Ind. Sîrmei C. 
Turzii II — Chimia Turda 6—3 
(2-0).

Biletele pentru jocul internațional 
de fotbal C.C.A.—Honved Budapesta,- 
care va avea Ioc joi 15 iunie a. c., 
orele 17,30, pe Stadionul 23 August 
avlnd în deschidere la orele 16 jo
cul de pitici C.C.A.-Academia Mili
tară, se pun în vînzare începînd de 
marți 13 iunie a. c., la casele obiș
nuite

a susținut

Turneul final al campionatului republican de juniori

Sferturile de finală se vor disouta
Cu o singură excepție (C.S.M. Cluj), echipele gazdă au ieșit învingătoare în 

prima etapă a turneului final al campionatului republican de juniori: C.S.M.S. 
Iași, Dinamo Galați (zona I), CSM Baia Mare (zona II), Petrolul Ploiești, Mu
reșul Tg. Mureș (zona III), Dinamo București și Farul Constanța s-au calificat 
pentru sferturi de finală împreună cu C.S.M. Cluj. Pentru a nu dezavantaja nici 
o echipă, federa/ia a hotărît ca meciurile din sferturi de finală să se dispute pe 
terenuri neutre. Programul este următorul (se dispută, de fapt, finalele celor 
patru zone) • Dinamo Galați—CSMS Iași la Bîrlad, CSM Cluj — CSM Baia Mare 
la Oradea, Mureșul Tg. Mureș—Petrolul - - -
Dinamo București la Brăila. Jocurile se

Ploiești la Brașov și Farul Constanța— 
vor disputa duminică 18 iunie.

TG. MUREȘ. —■ Juniorii Mureșului și 
Minerului Lupeni au prilejuit un joc bun, 
frumos. ” ' ‘ ‘ “
prin 
(min. 
Barath 
tras de 6 ori în bară în repriza a doua.

t cu 
(min. 6) 
(I. Păuș~

Mu reșul a învins 
punctele marcate 
1). Tamaszi (min.

(min. 74). Ga

3-2
Siko 

și 
au

Oaspeții au condus in prima repriza
2—1 fi,*... .a1ii.iI. 1... r......e /_ ?_

★

Cum s-au calificat 
Iată cîteva amănunte 
de duminică.

IAȘI. — Tinerii fotbaliști ai C.S.M.S.- 
ului au oferit duminică miilor de spectato
ri satisfacția unui joc deosebit de intere
sant, încheiat cu o victorie concludentă: 
5—1 asupra formației Dinamo Bacău. 
Juniorii ieșenii au luptat mult și au 
prestat un joc frumos, îndelung aplaudat 
de spectatori. Dinamoviștii au acționat 
mai dezorganizat, mai ales în apărare, 
iar în atac au înghesuit jocul. Golurile 
au fost marcate de : Cuperman (min 27 și 
62), Danileț (min. 42 și 54) și Humă 
(min. 77), respectiv Balan (min. 87). 
S-au remarcat : Istrate, Teodosiu, C. Po
pescu, Danileț, Cuperman, Carp (CSMS), 
Balan și Coroban (Dinamo). (P. Codrea- 
coresp. reg.).

GALAȚI. — Intilnirea dintre Dinamo 
Galați și Forcsta Fălticeni a prilejuit o 
luptă dîrză. Călățcnii au dominat 80 
de minute, obținînd o victorie meritată 
(4—2), în ciuda apărării supranumerice 

. a oaspeților. Au marcat; Vasilache (min.

cele opt echipe ? 
asupra partidelor

43 și 68) și Vascan (min. 76 și 86), 
respectiv Blumner (min. 11) și Suseanu 
(min. 47). (A. Schenkman-coresp.).

ORADEA. — Echipa clujeană C.S.M. 
a obținut o victorie meritată cu 3—2 a- 
supra formației locale Rapid, pc care a 
depășit-o net în joc. Au marcat: Lungu 
(min. 6 și 32), Szasz (min. 23 și 90) 
și Kilin (min. 65) pentru clujeni, Rusu 
(min. 53 — autogol) și Tolli (min. 
72) pentru Rapid. (I. Chișa-coresp. reg.)

BAIA MARE. — Intilnirea C.S.M.— 
Metalul Oțelul Roșu a prilejuit o luptă 
dîrză din care a ieșit învingătoare (<u 
2—1) formația băimăreană prin punctele 
marcate de Soo și Neischli Pentru oas
peți a marcat Novac. (V. Săsăranu- 
corcsp. reg.).

PLOIEȘTI. — Juniorii Petrolului au 
jucat mai legat și mai iute, reușind să 
cîștige pe merit meciul cu Tractorul 
Brașov cu 1—0 prin golul înscris de 
Păiș în min. 85. In prima repriză, ploieș- 
tenii au ratat un 11 m prin lonescu 
(min. 20). S-au remarcat : Preda, Păiș 
(P), Papuc și Mușat (T). (M. Popescu- 
coresp.).

2—1 prin golurile lui Cseg'5 
și Kiss (min. 10 — autogol), 
coresp.)

BUCUREȘTI. - Superiori 
de vedere tehnic-tactic și ca 
dinamoviștii bueureșteni an ...... .... „ 
victorie clară (11—3) asupra Olimpiei 
Giurgiu. Prin jocul lor sp-claculos și 
elicace, învingătorii se situează printre 
favoriții acestui turneu final. Petrescu, 
Stoenescu, Dumitrescu, Manta și Nuțu 
s-au remarcat în mod deosebit. Tinerii 
fotbaliști din Giurgiu au avut — in ciu
da scorului — o comportare merituoasă. 
Ei nu au cedat lupta nici un moment, ci 
au atacat cu aceeași dîrzenie deși erau 
conduși Ia sCor. Cu un portar mai btin. 
Olimpia ar fi pierdut la un scor mai 
mic, deși întîlneau adversar superior ca 
valoare. S-au remarcat : lorga. Aiexe, A. 
Ivan, M. Ivan, Ioan și Cazacu.

Golurile au fost marcate de : 
trescu (5), Nuțu (2), Stoenescu 
Manta (2), respectiv Cazacu, 
(autogol) și M. Ivan.

In repriza a doua, Șerban (D) 
eliminat pentru lovirea adversarului.

CONSTANȚA. — Farul a repurtat 
o victorie la un scor concludent, 5-0 
(2-0), asupra echipei Dunărea Tr. Se
verin.

din punct 
ansamblu, 
obținut o

Dumi
ci) și 
Dănoiu

a fost
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Start în competiția internațională: „CUPA UCECOM" In ultima finală a internaționalelor de tenis

® Participă rutieri din R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și R. P. 
București-Pitești

Ungară • Mîine prima etapă : G. Bosch l-a învins pe Gh. Viziru
De anul acesta, „Cupa UCECOM” 

a devenit internațională. Astfel, ală
turi de cicliștii noștri, mîine vor lua 
startul în cea de a Vl-a ediție a a- 
cestei competiții și reprezentativele a- 
sociațillor sportive Start (R.P. Po
lonă), Spartakus (R.P. Ungară) și 
Septeinbri (R.P. Bulgaria). în rîndu- 
rile cărora se numără rutieri talen- 
tați din cele trei țări. Participarea 
alergătorilor străini, precum și pre
zența în această cursă de lung kilo-

Silviu Dută învingător 
în „Cupa Victoria"

Duminică dimineața s-a desfășurat 
pe șoseaua București—Alexandria un 
concurs organizat de clubul Victo
ria pentru toate categoriile de aler
gători. întrecerile- au fost viu dis
putate și au constituit o ultimă ve
rificare în vederea competiției in
ternaționale ,,OUPA UCECOM". 
Iată rezultatele: avansați: 1. S. Duță 
(C.C.A.) 2h31:34,0 — 100 km; 2. N. 
Grigore (C.C.A.) 21131:39,0; 3. Șt. 
Petrescu (C.C.A.) 21131:44,0; juniori
cat. I: S. Mihălțeanu (Victoria) ; 
juniori cat. a II-a: V. Alexiu (I.T.B.); 
semicurse: S. Gregorian (Dinamo); 
biciclete oraș: D. Stoian (Metalul 23 
August). Pe echipe, cupa a revenit 
clubului I.T.B. cu 101 p.

D. TANASESCU-coresp.

Din poșta zilei
PLOIEȘTI. In comunele Puchenii 

Moșneni și Puchenii Mari consiliile 
asociațiilor sportive, sprijinite de or
ganizațiile U.T.M., au organizat în
treceri comune în cadrul Concursului 
cultural-sportiv al tineretului la volei, 
popice, ciclism și fotbal. Au mai fost 
invitați sportivi din comunele Gorgo- 
ta, Buda Palanca și de la Fabrica 
de geamuri Scăeni. Iată rezultatele 
finale ; volei masculin : Progresul
Puchenii Moșneni ; popice individual: 
Ioan Iamandache (Victoria Buda Pa
lanca) ; popice pe echipe : Progresul 
Puchenii Moșneni ; ciclism : Gheor- 
ghe Marin (Puchenii Moșneni) ; fot- 
bal : Progresul Puchenii Moșneni.

— Comisia de volei a raionului 
Ploiești a organizat de curînd un 
curs de arbitri de volei la care au 
participat 33 cursanți. Dintre aceștia, 
22 au promovat în funcția de arbitri 
de volei și vor conduce întrecerile 
locale.

PLOIEȘTI. In ciuda timpului ne
favorabil, colectiviștii de la G.A.C. 
„23 August" Tîrgșorul Vechi din ra
ionul Ploiești au executat to>ate lu
crările de primăvară în condiții opti
me și la timp. Tov. Constan
tin Istrate, președintele gospodăriei, 
vorbește cu plăcere despre contribu
ția sportivilor la muncile agricole. 
Din rândul acestora se evidențiază 
Dumitru Daneș, Valentin Popa, Gri
gore Dădu, Ion Tănase, Marin Pă- 
trăscioiu. Constantin Gheorghiu ș.a.

A. Vlăsceanu și Gh. Alexandrescu 
corespondenți

TULCEA. întrecerile campionatului 
raional de volei s-au încheiat cu vic
toria echipelor Stuful și Stăruința, 
ambele din Tulcea.

— Jocurile de volei din cadrul eta
pei regionale a „Gupei U.C.E.C.O.M.", 
desfășurate pe terenul Stuful din Su- 
lina, ’ au dat cîștigătoare echipele de 
băieți și fete Stăruința Tulcea.

— In vederea participării la cam
pionatul de calificare, luptătorii aso
ciației sportive Vulturul Tulcea au în
tâlnit în meci de verificare echipa 
Dinamo Galați. Victoriile au fost îm
părțite : la lupte clasice localnicii au 
câștigat cu 10-4, iar la lupte libere 
gălățenii au învins cu 6-4. Rezultat 
final: 14-10 pentru Vulturul Tulcea.

— întîlnirea amicală de box dintre 
Vulturul Tulcea și Școala sportivă 
U.C.F.S. București, desfășurată la 
Teatrul de vară din Parcul ,,23 Au
gust", s-a încheiat cu victoria boxe
rilor de la Vulturul cu scorul de 12-6.

Păun Stan, coresp.

ORADEA. Din inițiativa consiliului 
regional U.C.F.S. Crișana o serie de 
echipe fruntașe din Oradea s-au de
plasat în raioanele regiunii, pentru 
a susține o serie de întâlniri demon
strative și de popularizare a unor 
discipline sportive. De pildă, la Aleșd 
au jucat echipele masculine de hand
bal în 7 Voința și Rapid, iar la Sa- 
lonta, echipele feminine de handbal

GABRIEL MOICEANU

metraj a cicliștilor noștri fruntași ne 
îndreptățesc să sperăm că vom ur
mări întreceri atractive și viu dispu
tate. Iată de altfel ce ne-a declarat 
cunoscutul antrenor Ervant Norha- 
dian (C.C.A.) despre actuala ediție 
a „Cupei UCECOM" ; , .Prezența ci
cliștilor polonezi, maghiari și bul
gari mărește, indiscutabil, valoarea 
acestei competiții. Concurenții străini 
Și în special cei polonezi v«r consti
tui adversari serioși pentru alergă

în 7 Favorit și Tricoul, luptătorii și 
tenismanii de la C.S.O., au suținut 
întâlniri în compania sportivilor lo
calnici.

Ilie Ghișa-coresp. reg.
ORADEA. In localitate s-a desfă

șurat cupa „Crișul repede" la volei 
masculin. După jocuri spectaculoase, 
competiția a fost cîștigată de for
mația Dinamo Orașul Dr. Petru 
Groza, urmată de C.S.M. Baia Mare, 
Dinamo Oradea și Ind. Sîrmei Câm
pia Turzii.

Alex. Jilău-coresp.

BRAȘOV. Una din secțiile tinere 
ale asociației sportive Tractorul este 
aceea de baschet. In echipa mascu
lină activează tinerii A. Tomescu, 
I. Dogaru, E. Damo, F. Gombos, A. 
Adler. S. Varady, V. Popa ș.a., an
trenați fiind de O. Negrea, jucător 
în echipa Steagul roșu. In turul cam
pionatului, Tractorul și-a întrecut pe 
rând toți adversarii, fiind învins doar 
în ultimul meci, la mare luptă, de 
Politehnica. In retur. Tractorul și-a 
luat revanșa, avînd mari șanse de 
a deveni campioană a regiunii Bra
șov.

P. Dumiitrescu-coresp.
TG. MUREȘ. In cadrul întrecerilor 

de baschet organizate pentru copii —■ 
la care au participat 11 echine de 
băieți și fete — primul Ioc în am
bele clasamente a fost ocupat de 
echipele școlii „Bolyai".

Ion Păuș-coresp. regional

Surprize mari la Pronosport
Mici o variantă cu 12 rezultate

După două etape calmej — caracteri
zate printr-un - mare număr de pre- 
miați — participant!! la concursurile 
Pronosport au avut duminică o etapă 
cu mari surprize.

De pildă, înfrîngerea suferită pe te
ren propriu de echipa R. P. Ungare 
care, de un sfert de veac, nu a pier
dut nici un meci în fața Austriei la 
Budapesta.
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torii noștri. Majori'tatea echipelor au 
inclus in formațiile lor o serie de ti
neri care s-au afirmat în ultimele 
concursuri, elemente capabile să pro
ducă mari surprize. Ținînd seama și 
de faptul că etapele, cu excepția 
ultimei, Brașov—București, sînt scurte 
și fără prea multe urcușuri avem toa
te motivele să credem că vom asis
ta la o cursă un care se vor realiza 
medii orare ridicate".

Și acum cîteva amănunte organiza
torice. După cum am mai anunțat 
competiția măsoară peste 600 km, 
împărțiți în 5 etape. S-au înscris 11 
echipe: Start, Spartakus, Septembri, 
Dinamo București, C. G. A., Victoria, 
Voința I, Voința II, Olimpia Bra
șov, O.P.B. și Lotul de tineret al 
RjP.R., care totalizează aproape 60 de 
alergători. Se alcătuiesc clasamente 
individuale și pe echipe. Miercuri se 
va da primul start. Festivitatea de 
plecare va avea loc la ora 13,30 în 
fața UCECOM (calea Plevnei nr. 46) 
urmând ca, o oră mai târziu, cicliștii 
să ia startul oficial de la km. 9,5, de 
pe șoseaua Ohitila, în etapa I: Bucu
rești—Pitești (113 km).

Marele succes al călăreților romîni 
în concursul internațional de la Viena

(Urmare din pag. 1)

în clasamentul individual și obținînd 
o victorie de mare prestigiu. Gheor- 
gfte Langa este primul călăreț român 
care a realizat o asemenea perfor
manță în întrecerile hipice internațio
nale în anii de după Eliberare. Suc
cesul lui deosebit umple de bucurie 
și mîndrie inimile iubitorilor de sport

NICOLAE MIHALCEA

Alte surprize : victoria Progresului 
asupra Farului la Constanța, unde Pro
gresul nu reușise vreodată acest lu
cru, și acel 2-1 pentru Știința Timi
șoara în jocul cu CSMS Iași. In plus, 
era de așteptat că Minerul se va stră
dui din răsputeri să plece de la Hu
nedoara cu un punct, atît de prețios 
de altfel. Dar, N-a reușit.

Ultimul act al campionatelor inter
naționale de tenis ale R. P. Române 
s-a consumat pe terenul Progresul 
ieri după-amiază, cînd a avut loc 
finala probei de simplu masculin. 
Un numeros public a ținut să asiste 
la întîlnirea dintre Gh. Viziru și G. 
Bosch, care avea să decidă pe câș
tigător. La capătul a trei seturi dis
putate cu dîrzenie, a câștigat G. 
Bosch cu scorul de 8—6, 6—2, 9—7. 
învingătorul a demonstrat aceeași 
formă bună arătată în acest concurs, 
el a jucat mai sigur și cu mai multă 
regularitate decît adversarul său. 
Gh. Viziru n-a reușit ieri să ia ini
țiativa. El a ratat mult la fileu sau 
a fost pasat, trebuind să se resem
neze Ia un joc de pe fundul tere
nului. In această situație, cel care a 
atacat mai mult și mai bine a fost 
Bosch. In setul trei, lupta părea că 
se va prelungi, Viziru conducând cu 

din țara noastră și demonstrează pro
gresul necontenit al sportului călare 
din R.P. Romînă, ca urmare a con
dițiilor create de partid și guvern 
pentru dezvoltarea mișcării sportive.

Emoționantă și demnă de admira
ție a fost și lupta pe care a dat-o 
tot timpul concursului călărețul ro
mân NIOOLAE MIHALGEA, singu
rul nostru reprezentant în probele de

dresaj, cu experimenta
tul Saint Cyr, dublu 
campion olimpic. Faima 
acestuia din urmă a 
influențat mult juriul 
care i-a acordat uneori 
din „oficiu" primul loc 
în clasament. Evoluții
le lui Nicolae Mihal- 
cea în proba de dresaj 
intermediar, unde a o- 
cupat locul II cu Bole
ro și locul 4 cu Cor
vin (locurile I și 3 au 
fost acordat lui St. Cyr) 
ca și în cea de dresaj 
liber unde Mihalcea a 
ocupat din nou locul II 
după St. Cyr și la e- 
galitate cu acesta locul 
V, l-au impus ca unul 
dintre cei mai valoroși 
călăreți de dresaj pre- 
zenți la startul între
cerilor hipice internațio
nale de la Viena.

Locuri fruntașe în 
clasamentele probelor 
de obstacole au obținut 
și ceitelți călăreți ro
mîni. De pildă, Dumi
tru Hering — cu calul 
Diavolo s-a clasat pe 
locul IV din 38 con-

Este posibil ca și ultima etapă a ca
tegoriei A să mai rezerve destule sur
prize și... premii mari pentru partici- 
panții la concursul Pronosport din 18 
iunie.

72.000 PREMII

Grăbiți-vă ! La ,,Marele concurs popu
lar Pronoexpres“ de la 2 iulie se atri
buie 72,000 premii în valoare totală de 
12 milioane lei.

Iată cîteva din aceste premii :
24 premii a 50.000 lei fiecare.
48 premii a 25.000 lei fiecare.
216 premii a 5.000 lei fiecare si alte 

numeroase premii.
Prețul unui bilei: este de : 2 lei.

MlINE, UN NOU CONCURS 
PRONOEXPRES

La fiecare concurs Pronoexpres pe 
schema redusă nr. 7 (21 lei) au fost 
obținute numeroase și importante pre
mii. Folosiți-o și dv. la concursul de 
mîine. Azi, ultima zi în care mai pu
teți depune buletinele la acest con
curs, a cărui tragere va avea loc la 
Deta (regiunea Banat).

NICI O VARIANTA CU 12 REZULTATE

Rezultatele provizorii ale trierii con
cursului Pronosport din 11 iunie a.c.

3 variante cu 11 rezultate.
64 variante cu 10 rezultate.
518 variante cu 9 rezultate.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
WWt* __

5— 3 și apoi 7—6. Dar loviturile pla
sate și rapide ale lui Bosch au pus 
capăt unei lupte în care învingătorul 
nu mai putea fi pus la îndoială.

Tot ieri s-a disputat meciul pentru 
locul 3 la simplu femei. După un 
joc spectaculos Julieta Namian a în
trecut-o pe Mina Ilina eu 6—4, 6—1.

Iată și rezultatele finalelor în tur
neele de consolare, disputate dumi • 
nică : Manievski (R.P. Pol.) — Năs- 
tase (R.P.R.) 6—2, 5—7, 6—0; Eleo
nora Roșianu—Livia Avram 6—1,
6— 3.

*

Azi după-amiază încep în Capitală 
meciurile pentru prima etapă a cam
pionatului echipelor bucureștene: 
Știința—Dinamo (teren Știința—Iz
vor) ; Progresul — G.C.A. (teren 
Progresul).

curenți în proba de închidere, iar 
Bărbuceanu — cu Bârsan pe locul 
VIII, Gheorghe Langa — pe Rubin 
a ocupat în proba de forță locul 
V din 42 concurenți, trecând la al 
patrulea baraj înălțimea de 1,96 m, 
iar Alexandru Longo — cit Agata 
locul 8 din 64 concurenți în proba 
de vînătoare mijlocie cu 0 p. timp 
1:07,5, față de 0 p. timp 1:05,3 cât 
a realizat câștigătorul probei, elve
țianul Weir. Sînt rezultate care 
fac cinste sportului călare din 
țara noastră și pentru care sportivii 
romîni merită felicitări.

De la Viena, călăreții romîni se în
dreaptă spre R.F. Germană, tinde 
vor lua parte la marile concursuri 
hipice internaționale de la KOLN și 
AĂCHEN. Le urăm din toată inima, 
mult succes.

SPORTURI NRUTIC S'
La Snagov a avut loc...

Un nou examen 
al „speranțelor44, 

la caiac-canoe
In urma inițiativei federației de 

sporturi nautice de a verifica perio
dic stadiul de pregătire și posibilită
țile generației tinere de canotori, a 
avut Ioc duminică, pe lacul Snagov, 
un nou concurs special de caiac-ca
noe. Competiția s-a bucurat de suc
ces atît ca participare cit și ca re
zultate, obținute în special de juniorii 
și junioarele născuți în anii 1942-1943. 
Iată de altfel primele rezultate pe 
probe : FEMININ. Caiac simplu
500 m (1944—1945) : 1. Mihaela
Seceleanu (Victoria) 2:45,1 ; 2.
Ioana Mezincescu (C. S. S.)
2:48,0 ; 3. Dumitra Ene (Victoria)
3:00,1. Caiac simplu 500 m (1942-1943):
1. Cresa Caragheorghe (Voința) 2:33,0;
2. Anca Vîrtejanu (Victoria) 2;35,0 ;
3. Adriana Calinin (C.S.S.) 2:39,0 ; 4.
Caiac simplu 500 m (1940-1941) : 1.
Emilia Mihăilescu (C.C.A.) 2:32,5 ; 2. 
Valentina Serghei (C.C.A.) 2:39,0 ; 3. 
Georgeta Mihai (Voința) 2:44,0 ; MA
SCULIN. Caiac simplu 1000 m (1944- 
1945) : 1. Vfad Cocorescu (Victoria)
5:21,0 ; 2. Ion Albu (Voința) 5:27,0 ;
3. Mihai Doară (C.S.S.) 5:30,0 ; 4. Ilie 
Gheorghiță (Victoria) 5:40,0 ; Caiac 
simplu 1000 m (1942-1943): 1. Gh. Fru- 
mușanu (Victoria) 4:29,3 ; ‘2. Mihai 
Turcaș (Dinamo) 4:30,6; 3. Matei
Radu (Voința) 4:37,5; Caiac simplu 
1000 m. (1940-1941) : 1. Pocora (C.C.A.) 
4:16,1; 2. Scurca (C.C.A.) 4:18,7»
3. Ilievici (C.C.A.) 4:22,8.

Canoe simplu 1000 m. 1. Marian 
Ionescu (C.S.S.) 5:06,0; 2. N. Dolcescu 
(C.S.S.) 5:33.0; 3. I. Rusu (C.S.S.)
5:52,0. Canoe dublu 1000 m (1940— 
1941) 1. C.C.A. (Andricenco—Moru- 
zenco) 4:33,0; 2. C.C.A. (I. Ivanov — 
Covaliu) 4:41.0. Canoe dublu 1000 ni 
(1942—1943) 1. C.S.S. (Panciu-Maxim- 
ciuc) 5:06,0; 2. C.S.S. (Mihăilă — Zea 
linsclii) 5:38,04



Concursuri... rezultate...
BUCUREȘTI. Participind, în afară de 

concurs, la campionatele școlare Ana 
Roth a aruncat greutatea la 15,51 m. 
Erica Scherer a obținut și ea un re
zultat bun cu 14,21 m. La disc, Virgil 
Manolescu a aruncat 50,92 m.

GALAȚI. Etapa regională a concursu
lui dc copii. Au participat 110 copii : 
BĂIEȚI : 60 m : O. B ui eseu (Galati)
8,3 ; M. Copcescu (Focșani) 8,3 ; D. 
Pătulea (Gl.) 8,3 ; 500 m : I. Nioolae
(Gl.) 1:23,2 ; 200 m : I. Copcescu (Focș.)
27.5 ; înălțime : L. Botez (Fpcș.) 1,48 ;
lungime : M. Popescu (Foes.) 4,96 ;
FETE : 60 m : B. Solomonovici (Fo-cs.) 
8,9 ; 300 m : El. Ștefan (Focș.) 50,2 ;
înălțime : Eug. Grigoraș (Focș.) 1,27 ; 
greutate : El. Lefter (raion. Galați) 8,58. 
(A SCHENKMAN - coresp.).

CÎMPULUNG-MUSCEL. Etapa regio
nală a campionatelor școlilor medii și 
profesionale. A fost cel mai reușit con
curs școlar organizat in regiunea Ar
geș. JUNIORI I : 100 m : T. Popescu
(Pitești) 11,8 ; 200 m : C. * mzică «- 1945
— (C.-lung 23,7 ; 110 mg : P. Combei
(Pit.) 16,6 ; lungime ; B. Predoiu (Rm. 
Vîlcea) 6,33 ; triplu : D. Papaianopol 
(Pit.) 13,30 ; greutate (6 kg) : V. Pă- 
trașcu (Pit.) 12,44 ; suliță : V. Ene (Rm. 
V.) 48,92 ; JUNIOARE I : 100 m : R.
Mi nea - 1944 — (C-lung) 13,3 ; 200 m :
M. Cocean - 1944 — (C-lung) 28,3 ;
lungime ; K. Minea 5,02 ; JUNIORI II : 
80 m; Ov. Crețu (C-lung) 9,8; 1000 m:
G. Stroe (Găești) 3:02,6 ; 90 mg : Gh. 
Furtună (C-lung) 14,0 ; lungime : N. 
Irimescu (Slatina) 6,28 ; Ad. Dumitriu
— 1946 — (C-lung) 6,01 ; greutate (5 kg) :
Ov. Cretu 12,79 ; S. Marinescu — 1947 — 
(Pit.) 12.22 ; JUNIOARE II : 60 m :
M. Vasiliu (C-lung) 8,3 ; 500 m : M. 
Contan (C-lung) 1:31,2 ; 60 mg : V. 
Suică (Rm. V.) 10,1 ; lungime : V. Sui- 
că 5,15 ; M. Vasiliu — 1946 — 4,89 ; înăl
țime : Ol. Pașec - 1946 - (Rm. V.) 1,35; 
greutate (3 kg.) ; El. Gherghescu (Rm. 
V.) 11A9 ; M. Vasiliu 11,17 ; Școli profe
sionale : JUNIOARE I : greutate : El. 
Cataramă (C-lung) 10,03 ; disc : El. 
Neacșu - 1945 - (C-lung) 33,18 ; JUNI
OARE n : 60 m : G. Moga (C-lung) 8,2; 
500 m : Moga 1:26,8 ; 60 mg : Moga
10.6 ; lungime ; Moga 4,52 ; greutate ■
El. Neacșu 11,14. (G. BADESCU și L
FEȚEANU - coresp.).

CÎMPULUNG MOLDOVENESC. în lo
calitate a avut loc etapa regională 
(Suceava) a campionatelor școlare. Atît 
numărul participantilor (peste 250) cît 
si rezultatele înregistrate sînt supe
rioare edițiilor anterioare ale competi
ției. JUNIORI I : 100 m : V. Mi’viehi
(Suc.) 11,7 ; lungime : ■ Tr. Gheațău
(C-lung) 6,12 ; . înălțime : P. Ungur
(C-lung) 1,65 ; JUNIORI II : prăjină : 
Gh. Gălățeanu (C-lung) 2,80 ; disc : 
Gh. Obada (V. Dornei) 40,25 : JUNI
OARE I : 100 m: A. Groza (Suc.) 13,4 ; 
200 m ; Groza 28,5 ; înălțime : A. Zota 
(Suc.) 1,36" ; JUNIOARE II : 60 m : M. 
Posescu 8,9 ; 500 m : El. Bogos (C-lung)

Modificări în regulamentul 
de atletism

Revista sovietică de specialitate 
„Legkaia atletika" publică într-un nu
măr jy-cent un articol privind modifi
cările aduse, de către I.A.A.F. (Fede
rația' internațională de atletism), re
gulamentului întrecerilor. Este vorba 
de : 1. La ștafeta de 4x400 m, dato
rită faptului că la executarea primu
lui schimb se produceau adesea buscu
lade, se precizează că în viitor se va 
alerga pe culoare nu numai pe pri
mul schimb, ci și pe prima turnantă a 
schimbului al doilea (adică 500 m) ; 
2 In cursele de 800 m plecarea se 
va face pe culoare (lățimea acestora 
poate fi și de 80 cm). Se va alerga 
pe culoare toată .turnanta întîia ; 3.
In proba de 3.000 m obstacole se pre
vede ca partea superioară a obstaco
lelor să intre în interiorul terenului 
cu 30 cin. In felirl acesta lățimea 
obstacolului -crește de la 3,66 m la 
3,90 m ; 4. La transformarea în metri 
și centimetri a distanțelor anglo-saxo- 
ne (yardul, piciorul și degetul) nu se 
vor mai ,,rotunji" milimetri' pînă la 
valoarea unui centimetru, ci se vor

l:3Q,0 ; lungime : R. Birsan (C-lung)
4,53.

ORAIDEA. Faza regională a concursu
lui de copii. Au participat 150 de copii. 
BĂIEȚI : 60 m : A. Deak (Oradea) 7,8; 
200 m : T. Korodi (Or.) 26,8 ; 500 m : 
Fr. Zaveczki (Or.) 1:26,6 ; lungime : A. 
Deak 5,27 ; înălțime : D. Zaharia (Or.) 
1,45 : greutate : Gh. Toma (Ineu) 10,30; 
I. Radar (Marghita) 10,15 ; FETE : 60 m: 
G. Hedereanu (Or.) 8,8 ; M. Kbrosi (Or.) 
8,9 ; 300 m : M. Kdrosî 49.5 ; lungime: 
M. Filip (Beiuș) 4,32 ; E. Viktorovici 
(Or.) 4,30 ; E. Kilgasz (Or.) 4,28 ; înăl
țime : E. Viktorovici și G. Hedereanu 
1,25 ; greutate : D. Lucaci (Beiuș) 8,50. 
(I. GHIȘA — coresp. regional).

CLUJ. La întrecerile fazei regionale 
a concursului republican au luat parte 
peste 150 de copii din toate raioanele 
regiunii Cluj. BĂIEȚI : 60 m : L. More 
(Aiuri) 7,9 ; T. Duh (Cluj) 7,9 ; 200 m . 
L. More 26,9 ; T. Dub 27,0 ; 500 m : D. 
Sarea (CI.) 1:22,4 ; I. Sima (Dej) 1:22,7 : 
I. Păcuraru (CI.) 1:22,8 ; înălțime : T.
Dub 1,42 ; lungime : I. Chis (CI.) 5,20 ; 
greutate : S. Izsak (Bistrița) 11,61 ;
FETE : 60 m : M. Gheorghjeși (C. Tur- 
zii) 8,4 ; 300 m : J. Măicănescu (CI.)
49,5 ; înălțime : Ad. Budescu (Dej) 1,20; 
lungime : R. Luca (CI.) 4,20. (P. NAGY. 
coresp.).

TG. JIU. Faza regională (Oltenia) a 
concursului de copii. BĂIEȚI : 60 m 
G. Mihai (Craiova) 8,0 ; 200 m : C.
Ghiță (Olteț) 29,1 ; 500 m : N. Anriro- 
nache (Craiova) 1:21,8 ; înălțime : Gh. 
Turleanu (Gilort) 1,45 ; lungime : Gh.
Turleanu (Gilort) 5,20 ; G. Mihai 5,13 . 
greutate : C. David (Craiova) 10,96 ;
FETE : 60 m : M. Iosif (Craiova) 8,7 ;
300 m : M. Iosif 48,5 ; înălțime : Em. 
Istrate (Craiova) si M. Geantă (Craiova) 
1,37 ; lungime : M. Stoicbița (Craiova) 
4,27; greutate : M. Predoi (Craiova) 9,58. 
(M. NISTOR - coresp.).

IAȘI. Etapa regională a campionate
lor școlilor' medii. A fost cel mai reu
șit concurs atletic organizat in locali
tate. Elevii din Iași au dominat între
cerile stabilind 4 noi recorduri regio
nale. Dintre rezultatele obținute se re
marcă în mod special performanța de 
1,44 m la înălțime înregistrată de Ma
ria Stănescu (Șc. M. 4) în vp^tă, de 
numai 13 ani ! JUNIORI I : 100 m ;
O. Iamandi (Bîrlad) 11,8 ; 200 m : Ia
mandi 24,5 ; 800 m : M. Luca (Vaslui)
2:09,0 ; lungime : D. Rădită (Iași) 5,80 ; 
JUNIOARE I : 100 m : Ec. Crețu (I)
13.3 ; 200 m : Crețu. 27,9 ; disc : S. Aga- 
vriloaiei (I) 32,10 ; JUNIORI II : 90 mg: 
V. Suciu (I) 13,3 ; lungime ; FI. Dăscă- 
lescu (i) 5,67 ; înălțime ; V. Catrinescu
(I) 1,65 ; JUNIOARE II : 60 m : V. Mel- 
nic (I) 8,5; 500 m: L. Tibu (I) 1:27,5: 
60 mg : V. Melnic 10,0 ; lungime : S. 
Panțiru (I) 4,68 ; înălțime : M. Stănescu 
(I) 1,44. (GH. VASILIU - coresp.).

PLOIEȘTI. La întrecerile „Cupei re
giunii Ploiești** pentru juniori au parti
cipat reprezentativele regiunilor Bra-

scădea pînă la valoarea unui centi
metru. De exemplu : la înălțime, 
Charles Dumas sărind 2,149 m, re
cordul său a fost omologat la 2,15 m 
In condițiile noului regulament, recor
dul său ar fi fost de 2,14 m; 5. Centrul 
de greutate al ciocanului va trebui să 
se afle exact în centrul bilei.

Pentru acest an I.A.A.F. propune 
studierea modificării alto.' reguli cum 
sînt: 1 Mărirea dimensiunii ’ pragu. 
lui la lungime și triplusalt (de la 20 
cm la 40 cm) și măsurarea unei să
rituri de la locul unde a fost efec
tuată bătaia ; 2. In cazul în care în- 
tr-un concurs nu se folosește crono
metrajul electric se propune ca în a- 
lergările pe culoare fiecare concurent 
să fie „înregistrat" de cîte 3 crono- 
mețrori. In celelalte alergări primii 
trei sosiți să fie „înregistrați" de cîte 
3 cronometrori, iar următorii clasați 
de cîte un singur cronometru ; 3. Să 
Se facă propuneri concrete pentru 
standardizarea compoziției stratului 
superior al pistei și al sectoarelor de 
sărituri și aruncări etc.

«ov (161 p). Galați (120 p) si Ploiești 
(107 p). BĂIEȚI : 100 m : D. Comșa 
(B) 11,5 ; 200 m : Comr.a 23-4 ; 400 ni :
H. Schmidt (B) 52,3 : 800 m : Schmidt
1:57,4 ; 110 mg (91,4 cm) : I. Carolca
(B) 14,9 ; lungime : G. Sibianu (PI.)
6,42 ; A. Paraschivescu (B) 6,41 ; înăl
țime : L. Tomriann (S) 1,71 ; prăjină : 
Gh. Plesnilă (G) 3,10 : greutate (6 kg.):
I. Boriceanu (B) 12,75 ; FETE : 100 m :
Ec. Cheșu (G) 13,2 ; R. Gabel (B) 13,3: 
200 m : Gabel 26,9 ; Ec. Potoroacă (P) 
27,0; 80 mg : S. Enache (G) 12.9 ; lun
gime : Potoroacă 5,41 ; U. Popescu 
(B) 5,35 ; înălțime : U. Popescu 1,52 ;
suliță : J. Binder (B) 33,63. (FL. ALBU. , 
— coresp.).

TOMA VOICU A CÎȘTIGAT MARATO
NUL REDUS

Clubul Rapid a organizat duminică 
dimineața un concurs de maraton re
dus (30 km). La startul cursei au fost 
prezenți 16 alergători, dar din cauza 
căldurii toride numai jumătate din ei 
au putut încheia întrecerea. Compor- 
tindu-se foarte bine feroviarul Toma 
Voicu a cîștigat detașat primul loc 
realizînd timpul de 1.48:31,0. Pe locurile 
următoare s-au clasat : Mihai Babarai- 
ca (I.T.B.) 1.59:18,0 ; Ion Aldea (I.T.B)
2.01:45,0 ; Alex. Gergeli (I.T.B.) 2.03:20,0; 
Spiridon Babaraica (I.T.B.) 2.09:35,0 ;
Vasîle Moldoveanu (Progresul) 2.10:10,0; 
Gh. Pietroiu (Voința) 214:12.0. (NICO- 
LAE D. NICOLAE - coresp.).

MODIFICĂRI ÎN CALENDARUL 
COMPETIȚIONAL

După cum am mai anunțat, întrece
rile finale ale campionatelor republi
cane individuale de seniori au fost a- 
minate pentru data de 4—6 august 
(București — stadionul Republicii). în
trecerile se vor desfășura după pro
gramul stabilit anterior și publicat în 
calendarul competițiilor centrale. Cam
pionatul de 50 km marș va avea loc 
in ziua de 13 iulie Ia București.

Concursul republican pentru copii 
(faza finală) se va desfășura la Brașov 
în ziua de 2 iulie.

Rezervele i-au
Desfășurat — din cauza condiți

ilor atmosferice neprielnice r— în rit
mul unui.......contraatac" (trei etape
în două zile), returul turneului 
final al campionatului masculin 
de handbal în 7, a confirmat, pe de 
o parte valoarea certă a formației 
DINAMO BUCUREȘTI, campioană a 
țării, de o manieră categorică mani
festată de-a lungul întregului cam
pionat precum și progresul simțitor 
pe care l-au înregistrat celelalte e- 
chipe participante.

Este însă neîndoios faptul că, din
colo de aceste aprecieri pozitive cu 
caracter general, în evoluția celor 
patru echipe participante la turneul 
final s-au făcut remarcate și o serie 
de lipsuri, despre care este bine să 
discutăm ceva mai pe larg. De pildă, 
a fost cît se poate de evident că 
handbaliștii de la Dinamo, cu toată 
superioritatea manifestată, au evoluat 
la Timișoara, în cadrul returului, 
mai puțin clar, ma; puțin rapid și 
sigur decît în prima parte a turneu
lui final. Contraatacurile n-au mai 
avut promptitudinea și precizia obiș
nuită, finalizarea acțiunilor s-a făcut 
mai greu, uneori confuz, iar în apă
rare s-a jucat static, fără dîrzenia și 
perseverența cu care ne obișnuiseră 
dinamoviștii. Toate aceste lucruri se 
datoresc nu unei carențe de pregă
tire, ci faptului că cea mai mare par
te a componenților echipei noastre

Dinamo București 
conduce în campionatul republican

Cîștigînd și dificila întîlnire cu 
C.S. Oradea, campioana țării, Dinamo 
București, s-a instalat și mai ferm 
în fruntea clasamentului, mai ales 
că principala urmăritoare, Știința 
Cluj, a lăsat un punct la București

Fază din îritilnirpa Știința București — Știința Cluj
Foto: M. Comaroni

In legătură cu derbiul consumat du
minică la Oradea, socotim util să 
redăm mai jos declarația dr. I, Dră- 
gan, membru al biroului federal, pre
zent la . acest joc în calitate de ob
servator : „A fost un joc specific de 
campionat, în care spectacolul a „că
zut" pe plan secund. Dinainoviștii, 
mai experimentați, s-au orientat mai 
bine în spațiul de joc și au cîștigat, 

înlocuit cu succes pe titulari...,
campioane sînt obosiți. Ținînd seama de 
toate acestea meritul antrenorului e- 
merit OPREA VLASE este cu atît 
mai mare deoarece a reușit să-i men
țină la un nivel de pregătire mulțu
mitor pe jucătorii titulari, care chiar 
dacă nu au dat randamentul lor obiș
nuit au fost totuși folositori echipei 
și că a utilizat cu judiciozitate pe 
ceilalți jucători dintre care s-au im
pus Bogolea (care l-a suplinit cu 
„brio" pe Redl), Lucian Popescu, 
Ristoiu, Chiru, Martini etc.

Nu putem trece mai departe fără 
să ne ocupăm și de altă problemă. 
Este vorba de tendința handbaliștilor 
dinamoviști de a-și îmbogăți jocul 
cu o serie de „artificii", mult gusta
te de public. Nimic rău în toate aces
tea, deoarece considerăm lăudabilă 
intenția jucătorilor de a-și însuși noi 
procedee tehnice, în așa fel îneît 
acțiunile lor să1» fie cît mai variate. 
Cu alte cuvinte atît timp cît aceste 
„înflorituri" din jocul dinamoviștilor 
au un scop tactic precis, urmăresc 
o finalizare spectaculoasă, toate lucru
rile sînt bune. Din păcate însă am 
observat uneori la jucătorii dinamo
viști tendința de a face astfel de 
lucruri doar ca să se... distreze și, 
de cele mai multe ori, reducînd se
rios din eficacitatea jocului lor, ceea 
ce nu este de loc recomandabil.

Despre celelalte echipe vom spune 
lucruri mai puține. Toate trei (Știința 

după cum se știe, cu scorul de 4-t. 
Arbitrul timișorean Ad. Stănescu a 
avut de condus un joc destul de greu 
și s.a achitat cu bine de sarcina sa. 
De asemenea, publicul orădean s-a 

manifestat foarte sportiv".
După etapa a Vll-a, desfășurată du

minică, campionatul republican se va 
întrerupe timp de aproape 4 săptămîni, 
mai precis pînă la 9 iulie, pentru a 
înlesni pregătirile selecționatei noas
tre de tineret și apoi participarea ei 
la turneul internațional de la Erfurt 
(24—26 iunie).

Timișoara, Tehnometal Timișoara, 
Rapid București) au avut în compo
nența lor foarte mulți jucători tineri 
și această problemă am discutat-o 
într-un număr anterior a' ziarului 
nostru. Studenții timișoreni au rea
lizat o frumoasă victorie, întrecind 
redutabila echipă campioană. Rezul
tatul este concludent în ceea ce pri
vește perspectivele pe care le are 
formația Știința. Timișorenii au ară
tat cu acest prilej că și-au îmbună
tățit mult jocul în apărare și că știu 
să folosească bine contraatacul. To
tuși, ținînd seama de lotul valoros 
care compune această formație aș
teptam lucruri mai bune de la echipa 
timișoreană. Dar, cu 2—3 antrena
mente pe săptămînă, acest salt va
loric nu este posibil.

Tehnometal Timișoara și Rapid 
București s-au comportat în retur 
aproape la fel ca în prima parte a 
turneului final. Feroviarii bucureșteni 
au avut de această dată mai multe 
indisponibilități. ceea ce a făcut ca 
potențialul echipei să fie ceva mai 
scăzut. Greutățile prin care trece in 
prezent echipa bucureșteană nu sînt 
de neînlăturat. Ar fi totuși bine 
dacă conducerea clubului Rapid ar 
analiza atent activitatea secției de 
handbal și ar da un ajutor mai con
sistent. Acum este momentul cel mai 
potrivit I

CALIN ANTONESCU
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Intre 28 mai și 8 iunie a avut loc 
la Madrid al XXIII-lca Congres al Fe
derației Internaționale de Sciti (F.I.S.), 
în cadrul căruia au fost discutate o se
rie de importante probleme legate de 
viitoarea activitate a schiului. In legă
tură cu acest congres nc-am adresat prof. 
PETRE FOCȘENEANU, secretar general 
al F.R.S.B.A., care a participat la lucrări 
ca delegat al federației noastre.

— Ce ordine de zi a avut a- 
cest congres ?

— Lucrările au avut două părți: în
tre 28—30 mai s-au desfășurat ședin
țele comitetelor tehnice (alpine, fond, 
sărituri și a comitetului tehnic pentru pro
bele feminine), iar între 30 mai — 3 
iunie a avut loc congresul propriu-zis. 
In cadrul congresului s-au discutat pro
bleme. organizatorice legate de campio
natele mondiale. Jocurile Olimpice, pro
bleme de statut, problema profesioniști
lor, a Comitetului Interiuiționol Olimpic 
(C.I.O.) ș.n.

— Care au fost problemele mai 
importante ridicate din punct dc 
vedere organizatoric ?

— Doresc în primul rînd să subli
niez că congresul F.I.S. a dez
bătut și aprobat propunerile Co
pii teiului Olimpic al U.R.S.S. pri
vind organizarea C.I.O. Este vorba de 
propunerea ca în compunerea Comitetu
lui Internațional Olimpic să intre și pre
ședinții federațiilor internaționale; s-a o- 
cupal apoi de menținerea și lărgirea nu
mărului prob cioc la Jocurile Olimpice^

Hotărîri de mare importanță 
pentru schiul mondial

precum și de organizarea directă a pro
belor de schi d>n cadrul Jocurilor Olim
pice de către F.I.S.

In legătură cu amatorismul, nume
roase delegații s-au ridicat împotriva 
folosirii concursurilor de schi și a con- 
curenților ca mijloc de reclamă. Congre
sul a adoptat hotărî rea ca pe numerele 
de concurs să nu mai apară reclame ci 
numai localitatea care găzduiește con
cursul și numărul concurentului (propu
nerea Federației franceze de schi).

Cît privește înființarea în S.V.A. a 
asociației schiorilor profesioniști 
(I.P.S.R.A.). Congresul a combătut ac
tivitatea asociației și a hotărîl să-i în
grădească posibilitățile. Citez dintre mă
surile luate : excluderea din cadrul F.I.S. 
a schiorilor înscriși în această asociație 
(Stein Eriksen, Tonni Spiss, Toni Mol- 
terer. Cristian Pravda ș a.), ridicarea 
dreptului de a organiza campionate mon
diale, Jocuri Olimpice sau alte con
cursuri F.I.S. stațiunilor și cluburilor 
care primesc să concureze schiori profe
sioniști.

— In ce stadiu se află pregă
tirile pentru campionatele mon
diale din 1962 și Jocurile 0- 
lijnpice din 1964 ?

Interviu cu prof. PETRE FOCȘE
NEANU, secretar general al 

F.R.S.B.A.

— Rapoartele prezentate asupra a- 
cestor două mari competiții internațio
nale au arătat că gazdele se preocupă 
intens pentru a asigura întrecerilor cele 
mai bune condiții de disputare. Congre
sul a stabilit și datele desfășurării cam
pionatelor mondiale : pentru probele al
pine 10—IR februarie, la Chamonix, 
Pentru probele nordice 18—25 februarie 
la Zakopane.

Cît privește J.O. din 196-1 prof. Friedl 
Wolfgang (Austria), președintele comi
siei tehnice pentru probele alpine și se
cretar general al J.O. de la Innsbruck, 
a arătat că pîrtiile vor fi terminate în 
1962, iar in 1963 se vor putea desfă
șura concursuri preolimpice.

— Ce precizări și modificări au 
fost aduse din punct dc vedere 
tehnic ?

•— Unele de mare importanță. Dar să 
le trecem mai bine în revistă. Astfel, la 
proba de sărituri din cadrul campiotia 

telor mondiale vor fi decernate două 
titluri: unul pentru sărituri executate 
pe trambulină cu punctul critic la 70 m, 
al doilea pentru sărituri executate la 
trambulină avînd punctul critic la 90 m. 
In felul acesta se acordă șanse pentru 
primele locuri și concurenților din țări 
care jiu au amenajate trambuline mari. 
La C.M. concurenții pot participa la am
bele probe (trambuline). Tot în ceea ce 
privește săriturile s-a stabilit că concu
renții vor executa cîte trei sărituri, cele 
mai bune două fiind punctate. Săriturile 
pentru combinată nordică vor fi execu
tate pe trambuline avînd punctul critic 
între 55—70 m. La C.M. și J.O. punctul 
critic va fi la 70 m.

La probele de fond s-a admis parti
ciparea la concursuri internaționale a 
tinerilor DE LA 18 ANI în probe pînă 
la 18 km și a tinerilor DE LA 20 ANI 
în cursele mai lungi de 18 km. Proba de 
3x10 km la băieți a devenit probă ofi
cială. La J.O. și C.M. rămîne valabilă 
doar ștafeta de 4x10 km. La C.M. și 
J.O., ca și la alte mari concursuri in
ternaționale, organizatorii vor trebui sâ 
asigure cronometraj electric și la pro
bele de fond.

De mare importanță sînt modificările, 
aduse pentru probele alpine. Astfel, s-a 
stabilit ca la campionatele mondiale să 
se desfășoare o cursă de calificare pen
tru slalom special, urmînd ca primii 40 
să participe la concursul propriu-zis. 
S-a hotărît de asemenea ca delegații teh
nici la concursurile internaționale să 
aibă dreptul de a limita viteza în cursele 
de coborîre prin amenajarea de porți, în 
funcție de starea zăpezii. In acest sens, 
pîrtiile de la Chamonix, care vor găzdui 
C.M., vor suferi modificări. Tot pentru 
coborîre s-a introdus ca obligatoriu an
trenamentul fără oprire (non-stop). Alte 
precizări sau modificări: inversarea or- 
dinei plecării la slalom special în cadrul 
fiecărei grupe, după prima manșă, ple
carea în probele alpine, se poale da: fie 
din minut în minut, fie la două minute, 
numărul porților la slalom special a fost 
stabilit la 55—70 pentru băieți și 40—60 
da fete.

— După cîte știm, la acest 
congres trebuiau să fie omologate 
cîteva pîrtii. Cum s-a rezolvat 
această problemă ?

— Pîrtiile de ia Megeve, Saint Ger- 
vaise, Cortina d'Ampezzo și Davos nu 
au fost omologate, ele necesiți nd modi
ficări. Pîrtiile. din Postăvar au fost omo
logate în principiu, urmînd să mai fie 
văzute în luna septembrie a acestui an.

Interviu luat de D. STĂNCULESCU
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Se apropie sesiunea C.l.O. de kt Atenă

Delegația sovietică va prezenta propuneri constructive
Comisiei Executive a C. 1.0.la sesiunea

MOSCOVA 12 (Agerpres).— TASS 
transmite : Delegația IJ.R.S.S. la se
siunea Comisiei Executive a Comite
tului internațional olimpic (GJ.O.), 
care va avea loc între 16 și 21 iunie 
la Atena, intenționează să prezinte o 
serie de propuneri constructive, a de
clarat la 9 iunie unui corespondent 
al agenției Tass NIKOLAI ROMA
NOV, președintele Consiliului Central 
al Uniunii asociațiilor și organizații
lor sportive din IJ.R.S.S.

Nikolai Romanov a declarat că a- 
|>ropiata sesiune va constitui o etapă 
importantă în dezvoltarea mișcării o- 
timpice internaționale.

In prezent, a spus Romanov, G.I.O. 
are de rezolvat probleme care pre
ocupă în mod deosebit cercurile spoit.

tive din întreaga lume. Recentele de
clarații ale conducătorilor acestui or
gan de frunte al sportului mondial și, 
în special, ale d-lui A. Brundage, 
președintele Comitetului, urmăresc să 
împiedice activitatea în cadrul G.I.O- 
a organizațiilor care desfășoară în 
mod direct munca sportivă — comi
tetele olimpice naționale și federațiile 
internaționale. Conducerea C.l.O. în
cearcă să reducă programul Jocuri
lor Olimpice, să excludă din program 
unele discipline sportive, să limiteze 
numărul concurenților.

Conducătorii C1O nu-și dau seama, 
după cît se pare, sau nu vor să-și 
dea seama de transformările uriașe 
care au intervenit în mișcarea spor
tivă mondială. în zilele noastre, Jocu-

rile Olimpice îmi mai sint doar În
treceri extrem de importante. Ele a- 
due o mare contribuție la întărirea 
prieteniei dintre popoare, au deve
nit sărbători grandioase ale tinere
tului.

Comitetul olimpic al U.R.S.S., a de
clarat Romanov, va prezenta la se
siunea Comitetului executiv al CIO 
propuneri de bază, sprijinite de o se
rie întreagă de organizații sportive 
sovietice și străine, federații interna
ționale, conducători ai sportului și 
multe milioane de sportivi.

In primul rînd, este necesar să 
mărească numărul membrilor din 
ganele de conducere ale GIO, să 
introducă în acestea reprezentanți

Campionatele mondiale de talere j

I. Dumitrescu pe locul doi
după două manșe

La 
de

star- 
talere 

s-au

Au cuvîntul campionii oHmpici
PIOTR BOLOTNIKOV, campion o- 

limpic pe 10.000 m la J- O. de la 
Roma : ,,Propunerea d-lui Avery Brun
dage ca la .locurile Olimpice să nu 
mai participe în viitor acei sportivi 
care au cîștigat o dată o medalie o- 
limpică de aur este cel puțin stranie. 
Dacă aici e vorba de vreo logică, 
atunci această logică este determinată 
de o poziție opusă intereselor dezvol
tării sportului. Această propunere 1O; 
vește direct în locurile Olimpice și 
adoptarea ei ar face ca cea mai gran
dioasă întrecere a sportivilor amatori 
Să devină o competiție oarecare. Este 
■ca și cum ai lipsi opera de cea mai 
bună arie, piesa — de scena princi
pală, cîntecul — de melodie. Inchipui- 
ți-vă următorul tablou: se dispută fi
nala la o probă de alergare din ca
drul viitoarei Olimpiade. Apropiindu-se 
de finiș, atleții ,,se supraveghează" 

■unul pe celălalt, dar nu in scopul 
de a obține victoria cum se intîmplă 
de obicei, ci pentru a ocupa... locul doi. 
O absurditate? Fără îndoială! Dar toc
mai la o asemenea concluzie absurdă 
ajungi urmărind cu atenție linia lo
gică a d-lui Brundage. Dar toți spor
tivii cinstiți răspund propunerilor d-lui 
Brundage într-un singur glas : „NU!"

DANĂ ZATOPKOVA, fostă cam
pioană olimpică la aruncarea suliței: 
r„Nimeni nu va putea împiedica fe
meia să pășească umăr la umăr cu 
bărbatul în viață și sport. Mi se pare 

'■Că președintele Comitetului Olimpic 
Internațional. Avery Brundage, ea șt 

' «ei care îi împărtășesc părerea eu pri
vire la limitarea sportului feminin, 
privesc lucrurile din clopotnița lor ca
pitalistă. Probabil că aceștia consi-

deră că întrucît în țările occidentale 
nu există egalitate în drepturi pentru 
femei și bărbați, la fel trebuie să fie 
pe tot globul pămîntesc. Ei uită însă 
că există țări unde femeia este egală 
cu bărbatul atît în viață, cît și în 
sport".

Ridiculizînd teoriile false ale celor 
care sînt pentru reducerea programu
lui sportului feminin la Jocurile O- 
limpice, Dana Zatopkova își exprimă 
indignarea în legătură cu părerea 
că sportul ar putea împiedica fe
meile să-și înjghebeze o familie. 
„Numeroși teoreticieni, declară 
topkova, discută despre 
minității ta sportive. Ei ar 
îneîntați dacă le-ar 
de frumoase ca 
campioană olimpică Ia aruncarea su
liței, atleta poloneză Krezinska, aus- 
tralianca Strickland, engleza Bignal, 
italianca Paternoster și multe altele- 
Oare a dispărut feminitatea lor pen
tru că sînt
Nu !

Nimeni 
sportivilor 
se naște în timpul Jocurilor Olim
pice. Vom lupta întotdeauna împo
triva acelora care se pronunță pen
tru limitarea dreptului femeilor de 
a participa ta Jocurile Olimpice. Ni
mic nu poate împiedica femeia să pă
șească mină în mînă cu bărbatul în 
viață și în sport".

se
or- 
se

- . a* federațiilor internaționale și ai comi
tetelor olimpice naționale.

In al doilea rînd, Jocurile Olimpice 
trebuie să cuprindă toate cele 22 dis
cipline sportive recunoscute de GIO 
fără nici un fel de discriminări și 
restricții atît în privința diferitelor 
state, cît și a sportivilor înșiși. Este 
necesar să se extindă competițiile fe
minine.

Comitetul olimpic al U.R.S.S., a 
declarat Romanov în încheiere, este 
dispus să participe ta orice colabo
rare îndreptată spre acordarea de a. 
jutor practic în dezvoltarea sporturi
lor în țările afro-asiatic».

OSLO 12 (prin telefon), 
tul campionatelor mondiale 
aruncate din șanț (300 buc.) 
prezentat 83 de concurenți, cei mai
buni din lume. O dovadă a nivelului 
foarte ridicat al campionatelor sînt 
rezultatele excepționale realizate în 
primele două zile de concurs. Trei 
trăgători au realizat în prima manșă 
cîte 99 talere, 7 cîte 98 și 12 cîte 
97. In cea de a doua zi de concurs 
s-au lovit 100 de talere din 100 po
sibile. Printre realizatorii acestei per-

formanțe excelente se numără și tră
gătorul romîn I. Dumitrescu. Celă
lalt trăgător romîn, Gh. Enache, a 
tras în ambele manșe cîte 94 t. -

Iată clasamentul după două manșe:
1. Habbot (S.U.A.) 198 tj 2. I. 

Dumitrescu 197 t; 3. Eisenlauer 
(S.U.A.) 197 t; 4. Masseider (R.D.G) 
197 t; 5. Reder (R.D.G.) 196 t; & 
Matarelli (Italia) 196 t;... Gh. Ena- 
che a totalizat 188 t.

Ultima manșă se desfășoară astăzi, 
când se va cunoaște campionul lumii.

John Thomas : „Eu nu pot să 
merg împotriva poporului meu“

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Sportivii negri din S.U.A. participă 
activ la mișcarea de protest a popu
lației de culoare. împotriva segrega
ției rasiale. Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, la 10 iunie 
un gruo de 20 de atleți negri, prin
tre care se aflau curioscuții record
mani mondiali Ralph Boston și John 
Thomas an hotărît .să nu se 
zinte la concursul de la 

; (Texas), unde se întreceau 
valoroși atleți din S.U.A. 
stadionului se aflau pichete 

’ ganizație’ de tineret, care

mai pre- 
Huston 

cei mai
In jurul 

ale or- 
, protestau

în acest fel față de dispozițiile direc 
ției stadionului de a interzice spec
tatorilor negri să ocupe în tribune alte 
locuri decît cele rezervate special lor. 
In declarația celor 20 de atleți se 
subliniază că ei ar fi dorit să par
ticipe la concurs, dar că în același 
timp trebuie să fie solidari cu frații 

1 lor de culoare. Recordmanul mondial 
la săritura în înălțime, John Tliomas, 
a declarat : „Eu nu pot să merg îm
potriva poporului meu". ț

o luptă dramatică
și două meciboluri. Bucureștenii luptă 
cu însuflețire, egalează, meciul con
tinuă în prelungiri și revine în cele 
din urmă cu
Scor final: 3—1
R. S. Cehoslovace.

Returul întîlnirii
„Cupei campionilor
ne ambele echipe la București, la 18 
iunie.

Faze palpitante și răsturnări sur
prinzătoare de scor — caracteristice 
marilor meciuri de volei — au abun
dat în întîlnirea Dukla Kolin — Ra
pid București, desfășurată duminică 
seara la Pardubice. Corespondentul 
de Ia Praga al ziarului nostru, Jan 
Popper, ne-a transmis cîteva amă
nunte suplimentare ale acestui meci, 
cîștigat de voleibaliștii cehoslovaci în 
patru seturi de mare luptă.

Romînii au început foarte bine, jm- 
punîndu-se prin atacuri conduse cu 
măiestrie și finalizate spectaculos, în 
special de Grigorovici. Primul set — 
în care Rapidul a condus de la cap 
la cap — revine oaspeților cu 15—7. 
Tot lor le aparține inițiativa și la 
începutul setului următor (4—1), dar 
gazdele egalează și iau conducerea 
ajungînd la 14—10. Aci, romînii își 
revin, refac la 14—13, dar pierd se
tul după mai multe schimbări de ser
viciu. In setul trei. Rapidul conduce 
cu 12—8 și 13—12, dar Dukla se im
pune 
lenții 
timul 
După 
bele
un moment dat), gazdele au 14—12

17—15 pentru Dukla. 
pentru campioana

pentru semifinala 
europeni" va opu-

Campionatele mondiale 
masculine de patinaj 
viteză din 1962 vor 
avea loc la Moscova

Za- 
fe- 

însă 
atît

lipsa 
fi 

zîmbi fete 
Ozolina,Elvira

sportive de

nu trebuie 
dreptul la

mare valoare?

să răpească 
prietenia care

S-A ÎNCHEIAT TURUL CÂMP ION A- 
TULUI IJ.R.S.S.

Cu jocurile disputate în cadrul eta
pei a 10-a, a luat sfîrșit turul campio
natului de fotbal al U.R.S.S. O nouă 
victorie a realizat în cadrul seriei I Tor
pedo Moscova : 1-—0 cu Lokomotiv. In 
felul acesta, Torpedo a terminat turul 
pe primul loc, cu ccl mai marc număr 
de victorii realizate — 8. Alte rezultate: 
Admiralteeț-—Spartak Vilnius 0—2, Șah- 
tior—Neftianik 1—0, 
gava 1—0, Trud—Dinamo
Torpedo 
Avangard 
Neftianik

Uit ima etapă 
în seria a 11-a 
Ț.S.K.A. Moscova. întîlnirea s-a 
iat cu un rezultat de egalitate (1—1). 
Ambele echipe au ratat cîtc o lovitură 
de la 11 m. Alte rezultate: Pahtakor--Kai
rat 3—2, Spartak Moscova — Kalev 5—1, 
Moldova—Spartak Erevan 2—3, Dinamo 
Moscova — Belarus 4—1. Echipele 
takor și Spartak Moscova nu și-au 
putat încă partida
Dinamo Kiev 
T.SîK.A. 
Spartak M. 
Pahtakor

Returul începe 
vreo pauză;

Avangard—Dau- 
Tbilisi 1—1.
1 1 16:6 17
3 1 11:6 15
4 2 11:9 12 
a programat

10 8
10 6
10 4

a tu ruin i 
derbiul Dinamo Kiev— 

înclie-

lor
10
10
9
9

imediat.

dih
7
6
5
5

1
2
3
o

tur.
2
2
1
9

fălit

PENULTIMA ETAPA

Campioana 
acum două 
campion atu’ 
cum a ten | ia 
lupta care s

Pali- 
dis-

22: 9
24:16
10: 8
18:17

PE SCURT

In cadrul lucrărilor federației in
ternaționale de patinaj s-a stabilit ca 
întrecerile campionatelor europene de 
patinaj-viteză (masculin) să 
fășoare in zilele de 3 și 4 1 
1962 la Oslo. Campionatele i 
masculine de patinaj-viteză 
programate anul viitor între 
februarie la Moscova. Nu a 
xat locul de desfășurare al 
natelor europene feminine de 
viteză. In anul 1962 campionatele 
mii de patinaj artistic vor avea 
la Geneva, iar cele mondiale 
Praga.

• Boxerul
vîrstă de 47
Iul de campion al lumii la categoria : ■ :_J. , ■_ capătul

pe -ta-

negru Archie Moore în 
de știi, și-a păstrat tit-

se des- 
februarie 
mondiale 
au fost 
17 și 19 

i fost fi- 
campio- 

• patinai- 
lu- 
loc 
la

semigrea, invingîndu-1 la 
celor 15 reprize, la puncte, 
lianții Giulio Rinaldi.

din nou, în special prin exce- 
Tesar și Mnazek; 15—13. Ul- 
set a fost intr-adevăr dramatic, 
ce avantajul alternează de am- 
părți (10—7 pentru Rapid la

• In meciul de tenis de 
la Varșovia contînd pentru 
Davis“, echipa Franței conduce 
3—0 în întîlnirea cu echipa R. 
Polone, fiind virtuală calificată pen
tru semifinale. Darmon a cîștigat cu 
6—4 ; 9—7 ; 6—0 la Gasiorek, Pillet 
l-a învins cu 6—1 ; 6—4 ; 3—6 ; 6— 
4 pe Skonecki, iar la dublu perechea 
Darmon, Renăvant a dispus cu 6—3; 
6—4 ; 6—3 de Skonecki, Orlikowski.

circip de 
„Cupa 

cu 
P.

trogradării. In mare parte lucrurile sînt 
limpezite și în această problemă deoare
ce Dynamo Praga (13 p.) și Jednota 
Trencin (17 p.) nu 
de a se salva. ~ 
care va trebui 
tegorie va fi 
Nitra și Ruda
zu 1 țațele consemnate ta cea de a 25-a 
etapă : Spartak Rradec Kralove—Banik 
1 — 1, Slovan Nitra—Ruda Hvexda Bra
tislava 5—3, Spartak Stalingrad—Spar
tak Sokolovo 1—1, Tatran Preșov—Ruda 
Hvezda Bme 2—1, Dukla Praga—Dy
namo 2—1, Slovan Bratislava—Spartak

AUSTRIA VIENA — NOUA 
CAMPIOANA A AUSTRIEI

mi au nici o șansă 
Cea de a treia formație 
să părăsească prima ca- 
desemnată dintre Slovan 
Hvexda Brno. Iată rc-

Ediția 1960—1961 a campionatului de 
fotbal al Austriei s-a încheiat cu victo
ria detașată a formației Austria din 
Viena, care la încheierea întrecerii a a- 
cumulat 39 puncte. Formația campioană 
este urmată în clasament de W.A.C., 
Wiener S.K. și Vienna — fiecare cu cîte 
32 puncte. Iată rezultatele înregistrate 
în ultima etapă : Austria Viena — Grax 
1—1, S.V.S. Linz—L.A.S.K. 1—1, Wie
ner Neustadt—W.A.C, 3—3, Rapid—Wie
ner Sportclub 3—3, Wacker—Vienna

fotbal peatofr
Trnava 6—1, Snop Kladno—Jednota
Trencin 5—1.

VASAS — NOU LIDER IN CAM
PIONATUL UNGAR

Cu două etape înainte de sfîrșitul 
campionatului, Vasas a trecut pe primul 
loc in întrecerea celor mai bune echipe 
din ILP. Ungară, datorită victoriei cu 
6—0 obținută în meciul cu Csepcl. lată 
și celelalte rezultate ale etapei a 24-a : 
Tatabanya—rSzeged 0—0, Gyiir— M.T.K. 
5- 2. Dioșgyor—Pecs 
rhs— Dorog 3—-1,
3 1 1 Conduce acum
urmată de Ujpești 
M.I’.K, și Salgotarjan
In ultime!
ile jucat cu Pecs și Dorog, în timp ce 
Ujpesti Dozsa va întîlni pe Szeged și 
M.T.K.

1.—3. l'crcricva- 
Honvcd—-Debrețin 
Vasas cu 34 p., 

Dozsa — 33 p., 
—- cîte 31 p. etc. 

două etape, Vasas mai are

0—2,
Scliwechat—Simmering 0—0. 
Dornbirn, 
aflate pe 
meritului, 
secundă.

Austria Salzburg—Dornbirn 9—0, 
Echipele 

Salzburg, 
ale clasa- 
categoria

Wacker și Austria 
ultimele trei locuri 
au retrogradat în

REPREZENTATIVA ARGENTINEI 
ÎNVINSA LA SEVILLA

Duminică, la Sevilla, selecționata 
Argentinei, aflată în turneu în Eu
ropa, a susținut cel de-al doilea meci 
pe continentul nostru, întîlnind echipa 
Spaniei. Gazdele au terminat învin
gătoare cu 2—0, același scor cu care 
echipa Argentinei a cîștigat 
cut la Buenos Aires.

TURNEUL DE LA NEW

In cel de al doilea meci 
duminică seara în cadrul

anul tre-

YORK

disputat 
turneului

de fotbal de la New York, Bangs 
a întrecut cu 2—0 pe fruntașa cla-- 
samentului, Everton.

• Echipa ghaneză
Intîlnit la 
lea meci 
U.R.S.S., 
Pahtakor.
minat învingători cu scorul de 3—-L

• La 14 junie își începe turneul 
în Europa cunoscuta echipă argen- 
tiniană River Plata Fotbaliștii ar
gentinieni vor întîlni pe Real Madrid, 
Napoli. Internazionale, iar apoi vor 
lua parte la un turneu în Italia.

• Se anunță că echipa italiană Mi
lan, clasată pe locul II în campiona
tul recent terminat, va întreprinde un 
turneu de trei meciuri în Uniunea 
Sovietică.

9 In continuarea turneului pe ca
re ÎI întreprinde în Canada, echip-i 
franceză Reims a jucat la Montreal 
cu formația locală Canta-lia. Fotba
liștii francezi au obținut victoria cu 
scorul de 5—3.

• Intr-un meci amical desfășurat 
la Milano, F.C. Milan a terminat la 
egalitate (2—2) cu Botafogo (Brazi
lia). De remarcat că golul egaliza
tor pentru echipa milaneza a fost 
Înscris de către noua achiziție a lui 
Milan, fotbalistul englez Greaves.

• Echipa Feijenoord Rotterdam a 
cîștigat campionatul Olandei cu 53 
p. urmată de Ajax Amsterdam — 
51 p., V. V.Venlo — 42 p.

• Prezentînd o formație alcătuită 
fost
ale 
Se-

Black Star a 
cel de al tret-» 
turneului în 

‘ categoria A

Tașkent în i 
din cadrul 
formația de 
Fotbaliștii sovietici au ter-

din rezerve, Benfica Lisabona a 
învinsă în sferturile de finală 
„Cupei Portugaliei" cu 4—1 de 
tubal.

• La Marseille F.C. Santos a 
clasat pe Racing Paris: 6—I.

sur-
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