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Parașutiștii roinîni in seric...

ANGELA NĂSTASE a realizat j 
un nou record al lumii
Pe aeroportul Strejnic, al aeroclubului central Aurel Vlaicu, ț 

au început duminică întrecerile campionatelor republicane de para
șutism. In prima zi de concurs s-a desfășurat proba de soit indi
vidual de la 1.000 m cu deschiderea intîrziată a parașutei Și ate
rizare Ia punct fix. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate 
în întrecerea feminină. Maestre sportului Elena Băcăoanu (Bucu
rești) obținînd o medie, a celor două salturi, de 2,585 m a stabilit 
un nou record mondial. Vechiul record fusese stabilit la 31 mai 
1961 de Elisabeta Popescu (3,105 m).

Noul record al lumii n-a avut însă parte de o viață prea 
lungă, căci după numai 21 de minute de concurs el a fost întrecut 
de tinăra Angela Năstase (Galați) care a obținut o medie de 
1,725 m distanță de punctul fix.

Clasamentul întrecerii: 1. Angela Năstase 387,722 p (din 400 p. 
posibile) ; 2. Elena Băcăoanu 381,619 p ; 3. Elisabeta Popescu 
(București) 374,505 p.

La bărbați rezultatele n-au fost cele așteptate. Vom remarca 
totuși frumosul succes al tînărului Gh. Negoiță, debutant la cam
pionatele republicane, care s-a clasat pe locui trei, lată clasamentul : 
1. St. Băcăoanu (București) 377,603 p ; 2. Val. Turcanu (Iași) 
376,129 p; 3. Gh. Negoiță (Ploiești) 367,386 p.

întrecerile campionatelor republicane continuă. Procesele verbale 
ale acestor recorduri vor fi înaintate spre omologare federației 
internaționale de specialitate
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ÎNCEPE FINALA CAMPIONATULUI
EUROPEAN DE ȘAH

La Olxrrhauscn (R. F, Germană) în
cepe azi turneul final al campionatu
lui de șah pc echipe al Europei. Par
ticipă următoarele reprezentative : 
U.R.S.S. (deținătoarea titlului), R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. P. F. 
Iugoslavia, Spania și R- F. Germană.

Cu gîndul la finala 
„Cupei Campionilor Europeni •»•

sub privirile lui Alacia- 
C.C.A.-Ț.S.K.A.

Andrei Folbert aruncă la coș din săritură, 
dan (nr. 6) și Zubkov (nr. 7). Imagine din intilnirea 
desfășurată duminică pe stadionul Republicii.

Aspect dintr-o proba 
de sprint din cadrul 
campionatelor repu
blicane de atletism 
ale școlilor medii, 
desfășurate la Timi
șoara.

Duminică, in patru 
orașe din tară au 
avut loc sferturile de 
finală ale campiona
tului republican de 
juniori la fotbal. In 
fotografie, o imagine 
din meciul de la 
București. Dinamo — 
Barul Constanța (3-1). 
Portarul dinamo- 
vist Gherghel respin
ge balonul peste 
Dragu (F), Petrescu 
(D) și Mănescu (F).

Foto : T. Roibu

LA FOTBAL: R. S. CEHOSLOVACA 
3—3

A doua ediție a C.C.E. la volei 
masculin, competiție care, echivalează 
cu un veritabil campionat al lumii 
pentru echipele de club, aduce din 
nou în finală pe Rapid București și 
T.S.R.A. Moscova. Performanța este 

cu totul remarcabilă 
confir- 

ce o dețin
ARGENTINA

Ieri s-a desfășurat la 
internațional de fotbal 
slovacă — Argentina încheiat 
rezultat egal : 3 3 (2—2). ( 
gazdelor au fost înscrise de 
Kvasnak și Katraba. Pentru 
au marcat Sanfilippo (2) și

RENATA

Brno 
R. S.

l 
meci ui 
Ceho- 

cu un 
Golurile 
Masek, 
oaspeți 
Artime.

fără îndoială 
pentru ambele protagoniste, 
mind valoarea mondială 
voleiul sovietic și cel romînesc.

Reeditarea finalei de anul 
nu constituie însă

trecut 
singurul punct 

de asemănare din mica istorie a marii 
competiții. Trecînd cu ușurință de 
Reva Amsterdam și Stade Franțaise 

Rapid a trebuit să dea re- 
semifinală acelorași tehnici

Paris, 
plică în

jucători 
reprezentați prin Dukla Kolin, 
înlocuiau pe Slavia Praga. 
acum un an, feroviarii au 
să refacă în al doilea meci handicapul 
înfrîngerii din primul. Sarcină aparent 
mai dificilă: 1—3 față de 2—3 cu un 
an în urmă. Și, parcă pentru a 
păstra „tradiția" emoțiilor oferite 
spectatorilor. Rapid a pierdut la 
limita primul set, dar, în continuare, 
a găsit iarăși resurse pentru a răs
turna în favoarea sa rezultatul final. 
Putem concretiza în cîteva puncte 
„secretul" acestei spectaculoase, chiar 
dramatice victorii :

1. Jucătorii feroviari au știut să

cehoslovaci, de data aceasta 
care 

Ca și 
trebuit

GARISCH : 16,78
GREUTATE!

Tînăra 
dentă la 
zică din 
record german (al 
an), la 
realizat 
al treilea 
timpurile.
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atletă Renata Garisch
Institutul

Leipzig, a

st'.i-
Fi- 

nou
de Cultură 
obținut un 

treilea din acest 
greutății. Ea a 

16,78 m,

Fază 
atacul 
punctul 
de blocajul 
raru.

din 
Duklei 
de

semifinală : 
este pe 

a fi stăvilit 
Plocon-Fie-

aruncarea
performanța de 
rezultat mondial din toate

Foto : I. Mihăică
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Consfătuirea metodică internațională
de gimnastică

La sfîrșitbl acestei săptămîni are loc în Capitală consfă
tuirea metodică internațională de gimnastică — eveniment 
de mare importanță în această disciplină sportivă. La consfă
tuire, la care participă specialiști din 7 țări, vor fi discutate 
o serie de probleme de mare însemnătate. Referatele, lecțiile 
metodice și discuțiile vor trata despre metodica antrenamen
tului cu tinerii gimnaști, despre metodica de pregătire a 
maeștrilor etc. Lucrările consfătuirii vor contribui cu sigu
ranță Ia elucidarea unor probleme importante în gimnastică, 
Ia îmbunătățirea muncii practice în această ramură sportivă.

i
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Ziua recordurilor mondiale
a • •
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me
dumî-Agențiile de presă au avut 

nică foarte mult de lucru. Corespon
denții de presă din Moscova s au 
repezit pur și simplu la telefoane și 
Ia telexuri pentru a face cunoscută 
întregii lumi excepționala perfor
manță realizată de tînărul săritor 
sovietic Valerii Brumei. In fața unui 
asemenea rezultat posturile de radio 
de pretutindeni și-au întrerupt emi
siunile, lansînd în eter vestea lui 
2,23 metri... Și de îndată comenta
riile au și început să curgă... Dar

n au trecut prea multe ore și cores
pondenții din Varșovia ale acelorași 
agenții de presă au dat și ei 
spre telefoane. Iolanda Balaș 
șise în capitala Poloniei un nou 
cord al lumii la înălțime femei !

In istoria atletismului ziua de 
iunie a anului 1961 va rămîne notată 
cu majuscule, căci nu ne mai amin-

fuga 
reu- 

re-

18

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a S-a)

sesizeze la 
sărilor, să afle 
al Duklei. Era

timp slăbiciunile 
.călcîiul lui 
evident

a clver-
Ahile“

în primul 
set că blocajul cehoslovacilor func
ționa bine, dar nu era suficient de 
mobil. In consecință, rapidiștii au 
derutat „zidul" advers prin acțiuni 
foarte variate și iuți la fileu, în care 
trasul simulat, pasele foarte 
paralele cu fileul și dirijate 
trăgătorii mărginași, mingile 
trasul din prima pasă 
distanță au avut un 
rîtor. In plus, apăr 
a fost dezorganizată, 
serii impresionante 
„bombă", majoritatea 
dîndu-se cu puncte

lungi 
spre 

puse.
sau de la 

cuvînt hotă
rârea oaspeților 
făcută k.o., prin 

de servicii 
dintre ele sol- 

(aproape 20 în

N. MARDAN,

(Continuare in pag. a 7-a)

Ne scriu corespondenții despre construirea 
și înfrumusețarea a noi și noi baze sportive

Mai mult poate ca aricind, în a- 
ceastă primăvară s-au construit și 
s-au amenajat prin muncă patriotică 
sute și sute de baze sportive simple, 
pentru tinerii de la orașe și sate do
ritori să facă sport. Despre cîteva 
din aceste frumoase acțiuni scriu in 
rindurile de mai jos corespondenții 
noștri.

AGNITA. Zilele trecute, în comuna 
Alțina din raionul Agnita a tost 
inaugurată o popicărie. Sportivii din 
această comună mai au la dispoziție 
o sală de gimnastică, un teren de fot
bal și unul de volei. In orașul Agnita 
a fost începută construirea a două 
popicării : una în Parcul „1 Mai" și 
una la Stațiunea de mașini și trac
toare.

IOAN VULCAN

VULCAN. Datorită sprijinului pri
mit din partea Minei. Uzinei electrice, 
Șantierului spălătoriei Coroieșli și

Termocentralei Paroșeni, asociația 
sportivă Minerul a trecut la lărgirea 
și modernizarea bazei sportive. Astfel, 
din resurse locale s-a procurat mate
rial pentru construcția unei băi în 
incinta stadionului, a două camere 
pentru echipe, a unei camere pentru 
arbitri și a unei magazii. Pentru 
aceste amenajări s-au prestat peste 
3.000 ore de muncă patriotică. Dintre 
brigăzi s-a evidențiat cea condusă 
de boxerul Aurel Chetroiu. Conco
mitent cu lucrările de la stadion a 
fost amenajat poligonul de tir și un 
sector pentru sărituri la atletism. La 
aceste lucrări au participat și elevii 
constructori mineri și energeticieni.

NICOLAE ROVENȚA

TIRGUȘORU VECHI. Sătenii din 
comuna Tirgușoru Vechi (raionul Plo
iești) au împrejmuit eu gard terenul 
de fotbal pe care s-au desfășurat în 
ultima vreme numeroase întreceri

sportive. Activitatea sportivă a săte
nilor din Tirgușoru Vechi comple
tează munca rodnică executată pen
tru lucrările agricole. Printre sporti
vii care s-au evidențiat în muncile 
agricole amintim de Dumitru Daneș, 
Valentin Popa, Grigore Dădu, Ion 
Tănase, Marin Pătrășcioiu, Constan
tin Gheorghe ș.a.

A. VLASCEANU
și GH. ALEXANDRESCU

VERBIȚA. Tinerii mecanizatori ai 
Gospodăriei agricole de stat Plenița 
(raionul Calafat) — secția Oprișor 
și-au amenajat cu sprijinul conducerii 
G.A.S. un nou teren de volei. Dato
rită construcției terenului, voleiba
liștii mai „vechi au atras spre practi
carea acestui frumos joc sportiv nu
meroși alți mecanizatori. In munca 
de construire a terenului s-a eviden
țiat tractoristul Nicolae Făsui.

FLORIN T, SAVA



DUPĂ 10 ANI... 1 Concursul cultural sportiv ol tinerelului

Cit de 
absolvenții

plăcută, de antrenantă a fost revederea după 10 ani dintre 
I.C.F. „promoția 1951** și cadrele didactice ale Institutului!

Promoția 1951 a Institutului de Cul
tură Fizică s-a întîlnit după 10 
ani... Evenimentul. emoționant, 

sărbătoresc, s-a petrecut într-una din 
zilele trecute. Profesorii de educație fi
zică de astăzi au redevenit — pentru 
cîteva ore — sludenți... I-am revăzut 
în bănci la un curs (ad-lioc) de fiziolo
gic cu prof. dr. Florin UI mc ami. • Lain 
urmărit clipe în șir în sala de sport a 
Institutului la o oră de ,,jocuri spor
tive-, mai precis îiitr-o partidă de bas
chet. Le-am apreciat răspunsurile Ia 
cursul de teorie... Atmosfera — ti
nerească, plină dc volubilitate, antrenantă. 
Totul păstra amprenta vieții de studezn 
ție 

ș

sori.

i totuși au trecut 10 ani de cînd 
promoția 1951 a Institutului și-a 
luat ..rămas bun ! “ dc la profe- 

de la colegi. Fiecare a pășit în 
viață plin de entuziasm, dornic să pună 
în practică cît mai reped*- cunoștințele 
dobîndite în anii rodnici de învățătură. 
Acum 10 ani se răspîndeau în întreaga 
țară aproape ‘10 de, tineri absolvenți ai 
Institutului, Tîu ’sprijinul1 prețios al or
ganizațiilor dc partid, colaborînd perma
nent cu organizațiile ÎET.M. și consilii
le U.C.F.S. tinerii absolvenți au putut 
realiza multe lucruri frumoase. Con

Un start bun si... atît!
9

Cu multă vreme în urmă consiliul 
raional U.C.F.S. Caransebeș a ho- 
tărît sâ se ocupe de organizarea gim
nasticii în producție și la uzinele 
„Oțelul Roșu". Muncitorii acestei în
treprinderi au aflat cu bucurie de ho- 
tărîrea luată și au rămas în aștepta
rea acestui eveniment. Sarcina reve
nea, pe de o parte, profesorilor de 
educație fizică Doina Sabău și Petre 
Săvulescu, iar pe de altă parte con
siliului asociației sportive Metalul.

După un „start" bun, cînd in cîte

stantin Bucur, de pilda, a ajuns 
la Timișoara. Cu puterea sa dc 
muncă, cu spiritul său organizatoric, 
Constantin Bucur s-a impus de la început, 
s-a făcut apreciat. El a devenit unul din
tre animatorii activității sportive din 
orașul de pe Bega și mai ales din In
stitutul Politehnic, ca șef al catedrei de 
educație fizică. Mircea Avram s-a sta
bilit la Iași, în orașul de reședință al 
unei regiuni în care sportul era puțin cu
noscut. Și pe meleagurile ieșene, sportul 
este acum o realitate evidentă. La Pitești 
Cornel Gheție a avut și el mult de 
luptat pentru atragerea tineretului în sport 
(mai ales a elementului feminin). Astăzi, 
el se poate bucura văzîndu-și răsplătite 
eforturile : sportul este îndrăgit tot mai 
mult de către tineretul de pe meleagurile 
regiunii Argeș. La Craiova, Ch. Pâdureanu 
cu pasiunea-i cunoscută, a îndrumat pașii 
multor tineri spre atletism. In Capitală, 
cea mai expresivă figură a promoției 
1951 o reprezintă Constantin Popescu, 
antrenor emerit, cel care prin talentul 
său, prin munca sa fără preget a reușit 
să asigure lotului republican feminin de 
handbal drumul către cucerirea — con
secutiv, în două ediții -— a campio
natului mondial. Nicu Alexe, candi
dat în științe pedagogice, s-a consa
crat muncii de cercetare științifică în 
domeniul educației fizice. Elena Dumi- 

va secții ale uzinei a început să se 
practice gimnastica în producție, lu
crurile au fost lăsate baltă. Astăzi, la 
„Oțelul Roșu" gimnastica în producție 
a rămas... doar o amintire.

Programul de gimnastică în pro
ducție era îndrăgit de siderurgiștți 
din Oțelul Roșu. Cu atît mai puțin 
putem înțelege de ce tovarășii cărora 
le-a fost încredințată munca de orga
nizare a gimnasticii în producție nu 
se străduiesc să-și ducă această sar
cină la bun sfîrșit. 

triu-Firea este o vrednică colaboratoare 
a catedrei dc teorie și metodică a 
I.C.F., Petre Dungaciu are mari 
merite în pregătirea unei generații 
de gimnaști fruntași, loan Opri- 
șescu este un exemplu dc pricepere 
și conștiinciozitate în cadrul colectivu
lui catedrei dc educație fizică de la In
stitutul Politehnic, la fel ca și Rodica 
Palade Ia Institutul de Construcții.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că 
fiecare absolvent din promoția 1951 s-a 
străduit să asigure tinerei generații 
o dezvoltare multilaterală, să o educe 
în spiritul dragostei nețărmurite față de 
partid, prin a cărui grijă părintească, 
tineretul își vede astăzi împlinite și cele 
mai înaripate visuri.

In adunarea festivă care a a- 
vut loc cu prilejul acestei 
întîlniri, tov. profesor Ion Si- 
ciocan, directorul Institutului de Cul

tură Fizică, a reliefat meritele aces
tei ,,echipe” de absolvenți, pasiunea cu 
care ei s-au avîntat în muncă. La adu
narea festivă a luat parte tovarășul 
durei Duma, președintele U.C.F.S. Adrc- 
sîndu-se sărbătoriților, tovarășul Aurel 
Duma a ținut să sublinieze faptul că 
profesorii de educație fizică sînt prin
cipalii colaboratori ai U.C.F.S. pe ca
lea dezvoltării continue a mișcării spor
tive din țara noastră. In această calita
te, profesorilor de educație fizică le re
vine obligația dc cinste de a-și îmbogăți 
necontenit cunoștințele, dc a-și îmbună
tăți stilul de muncă, dc a îndruma și 
ridica noi și noi sportivi pe culmile per
formanței spre gloria sportivă a patriei.

La sfîrșitul adunării festive, membrii 
promoției 1951 a Institutului dc Cul
tură Fizică au adresat Comitetului Cen
tral al P.M.R. o telegramă în care s-au 
angajat să desfășoare o muncă tot mai 
însuflețită, să îndeplinească integral, 
fiecare la locul său de muncă, sarcinile 
mărețe trasate de Partid mișcării noas
tre sportive.

TIBER) U STĂM A

în regiunile Arnes și fiaiali
Recenta analiză care a avut loc 

la Comitetul regional U.T.M. Argeș, 
privind desfășurarea primei etape a 
Concursului cuitural-sportiv a scos 
în evidență entuziasmul cu care ti
neretul din această regiune participă 
la întrecerile sportive și culturale. 
Astfel, în raionul Găiești au luat 
startul 7000 de tineri, în raionul 
Vedea 6000, iar în raionul Pitești 
5000. Rezultate frumoase s-au înre
gistrat în raioanele Horezu, Slatina, 
Rm. Vîlcea, precum și de unele aso
ciații sportive și organizații U.T.M. 
din comunele Dragoslavele, Pitești, 
Lăpușata, Izvoarele, Bălcești etc. 
unde numărul participanților s-a ri
dicat Ia peste 300 de fiecare co
mună.

Comisia regională de organizare 
a Concursului cuitural-sportiv a 
luat o serie de măsuri menite să 
asigure în viitor o cît mai bună 
desfășurare a întrecerilor.

A. MOAAETE și
A. TAUTU-corespondenți

In e x c u r s i e...
„Ce frumos se vede de aici Sinaia ! “ Priveliștea minunată a „perlei 

Văii Prahovei" i-a incintei duminică, in timp ce coborau de la Piatra 
Arsă, și pe iubitorii de turism de la întreprinderea de Transporturi 
București. „Excursia a fost îneîntătoare !“ ou conchis la sfîrșitul ei toți 
cei peste două sute de salariați din cadrul întreprinderii. „Duminica 
viitoare mergem din nou", a fost răspunsul celor mai mulți. Unde ? 
Dar cite alte frumoase locuri nu sint de văzut in minunata noastră 
patrie...

Foto : B. Ciobanu

Asociațiile sportive din orașul 
Galați acordă o atenție deosebită 
întrecerilor din cadrul Concursului 
cuitural-sportiv al tineretului. Una 
dintre acestea este Știința Galați. 
Astfel, la prima etapă au luat parte 
479 stndenți și studente de la Insti
tutul Politehnic și Institutul Peda
gogic de 3 ani, care și-au disputat 
întiietatea la atletism (34 concu- 
renți), volei (8 echipe masculine și 
4 feminine), handbal în 7 (8 echipe 
băieți și 2 de fete), tir (114 parti
cipant!), gimnastică (24 concurente) 
și fotbal. Dintre participanți s-au 
evidențiat : Mircea Ionescu de la
Inst. Pedagogic la atletism, echipa 
de volei băieți a anului I de la Inst. 
Politehnic, echipa de volei fete (Inst. 
Politehnic), echipa de handbal fete 
a anului III (Inst. Politehnic) și cea 
de băieți din anul I (Inst. Politeh
nic), trăgătorul Daniel Gărceac din 
anul II Mecanică, gimnasta Stela 
Beldie, anul II Tehnologie și echipa 
de fotbal a anului III Tehnologie.

A. SCHENKMAN-corespondent

Campionatele europene de box s-au 
încheiat de mai bine de o săptămâna 
dar ecoul acestei mari întreceri nu 
s-a stins. Ziarele de sport din în
treaga Europă continuă să comenteze 
desfășurarea acestei competiții.

Pentru a analiza temeinic compor
tarea boxerilor romîni la campiona
tele europene este necesar să ne 
oprim puțin asupra felului in care 
s-au efectuat pregătirile lotului nos
tru. Primul și cel mai serios crite
riu de pregătire și de selecție în 
vederea europenelor a fost, după 
cum se știe, campionatul republican, 
ale cărui finale s-au ridicat la un 
nivel bun. După finale, boxerii sus
ceptibili de selecție au luat o scurtă 
pauză (binemeritată, firește), care a 
împiedicat insă într-o oarecare măsu
ră menținerea lor într-o formă spor
tivă corespunzătoare. Antrenorii Ion 
Chiriac și Florea Costin, care au răs
puns de pregătirea lotului, au fixat 
de comun acord cu antrenorul federal 
Ion Popa data primului antrenament 
comun : 9 mai. Avînd în vedere că 
nu cu mult timp în urmă boxerii 
primei noastre reprezentative susți
nuseră două întîlniri internaționale 
la Kiev, și că finalele campionatelor 
republicane constituiseră un bun pri
lej de verificare, timpul care mai ră
măsese pină la campionatele europene 
era deci suficient. Din păcate însă, 
unii dintre boxeri (ca de pildă Mo- 
nea, Negrea, Mariuțan, Gheorghiu, 
Mirza: nu au putut folosi din plin 
această perioadă de pregătire datorită

După campionatele europene de box

TOATĂ ATENȚIA BOXERILOR TINERI...
...spun antrenorii Ogurenko (U.R.S.S.) și Sztamm (R. P. Polonă)

examenelor pe care au trebuit să le 
dea, astfel că se poate spune cu toată 
certitudinea că întrecerile de la Bel
grad nu i-au găsit pe boxerii romîni 
pregătiți in mod temeinic.

Indiferent de rezultatele realizate 
la campionatele europene, urmărind 
evoluția boxerilor noștri precum și 
a celor străini, am ajuns la concluzia 
că echipa noastră reprezentativă putea 
obține rezultate mai bune dacă toți 
componenții ei ar fi luptat pentru 
victorie cu mai multă ardoare, cu 
mai mult entuziasm. Acest lucru nu 
s-a întîmplat întotdeauna. Doar tînă- 
rul Badea, dornic să se afirme, și 
Mihalic (care a rămas același boxer 
tenace și conștiincios) au dat tot ce 
au putut pentru a obține rezultate 
cit mai bune. Boxerii cu vechi state 
de servici in echipa națională nu au 
mai fost animați de ambiția care îi 
caracteriza cu ani in urmă. Nici din 
punct de vedere tehnic nu ne-am 
prezentat prea bine. Deși în progres 
față de trecutul apropiat (arbitrul el
vețian Nicole remarca, de pildă, că 
boxerii romîni și îndeosebi Gheorghiu, 
nu mai lovesc cu mănușa deschisă), 
totuși, unii dintre reprezentanții noș

tri, ca Dobrescu, Puiu, Mîrza, Badea, 
Mariuțan continuă să atace fără să-și 
asigure apărarea sau se aruncă în 
atac cu pași mari, lipsiți de orice 
perspectivă. O racilă mai veche a bo
xerilor noștri — insuficienta cunoaș
tere a luptei de aproape — s-a văzut 
pregnant la aceste campionate. Efica
citatea luptei „corp la corp“ a fost 
demonstrată cit se poate de bine de 
boxerii sovietici și italieni. Boxerii 
sovietici folosesc pași mărunți în ac
țiunile ofensive, lovituri ușoare, în
șelătoare, iar italienii excelează în 
lovituri de la semidistanță și de a- 
proape, pe care le aplică insistent. 
Dimpotrivă, boxerii noștri, după 2-3 
lovituri de aproape, rămîneau pe loc, 
fiind apoi o țintă ușoară pentru „tirul"' 
adversarilor.

Fără discuție că in boxul nostru 
s-a făcut în ultimul timp o cotitură. 
Ca urmare a grijii pentru creșterea 
și promovarea elementelor talentate 
au apărut numeroși boxeri tineri cu 
reale perspective de dezvoltare. Fe
derația de specialitate trebuie să 
meargă însă cu mai multă convin
gere pe acest drum și să treacă neîn

târziat la primenirea loturilor noas- 
ire reprezentative. Antrenorul polo
nez Felix Sztamm ne spunea, de pil
dă. înaintea campionatelor europene 
că „echipa R. P. Polone a fost înti
nerită radical. Poate că am greșit 
nefăcînd aceasta mai de mult. Acum 
insă nici un boxer din echipa noas- 
Iră reprezentativă nu depășește virsta 
de 25 ani. Cel mai virstnic este Wa- 
lasek (25 de ani). Ne-am prezentat 
la Belgrad fără mari pretenții dat 
cu convingerea că peste 2—3 ani echi
pa aceasta, „a viitorului" va fi o 
echipă puternică". Excelent a sinte
tizat antrenorul principal al repre
zentativei U.R.S.S. Viktor Ogurenko. 
valoarea unora dintre boxerii noștri . 
„Cel mai mult mi-a plăcut Gheor
ghiu, un boxer inteligent. După pă
rerea mea, un boxer trebuie să aibă 
cap rece și inimă fierbinte. Gheor
ghiu are și una și alta. Nu mi-a plă
cut însă Negrea. El lucrează șablon 
— stingă, dreapta, urmate de upercut 
de stingă. Atît. Or, un boxer bun 
care s-a întîlnit o dată cu Negrea, 
va ști a doua oară să-i pună acestuia 
probleme. In legătură cu aceasta, pă

rerea mea este că 'in multe dintre 
echipele prezente la Belgrad trebuie 
să-și facă loc tineretul. Așa cum in 
echipa U.R.S.S. Stolnikov și Abramov 
vor trebui să lase loc altor boxeri 
mai tineri, și în echipa Rominiei — 
după părerea mea — Dobrescu, Ne
grea, Mariuțan ș.a. — vor trebui să 
facă același lucru. In fond, atunci 
cind acești sportivi au apărut ne are
na boxului, alți boxeri părăseau a- 
ceastă disciplină. Este o lege obiec
tivă a vieții..."

In ceea ce ne privește, considerăm 
că Negrea ar mai putea obține per
formanțe bune dacă ar trece la ca
tegoria grea.

★

Cîteva cuvinte despre arbitraje, 
Făcînd o comparație intre calitatea 
arbitrajelor și a deciziilor pronun
țate anii trecuți la marile competiții 
internaționale, trebuie spus că la Bel
grad deși au existat cîteva erori evi
dente, totuși acestea nu au umbrit 
desfășurarea reuniunilor in ansamblu. 
Toți arbitrii au lăsat lupta iiberă, 
neintervenind decît atunci cînd era 
absolut necesar. Țara noastră a fost 
reprezentată de arbitrul Ion P.oamfă, 
care atit în ring cît și la masă ș-a 
achitat bine de misiunea primită. 
Comisia de juriu a A.I.B.A. a desem
nat ca cel mai bun arbitru judecător1 
al campionatelor europene de la Bel
grad pe EMIL JECEV (R. P. Bulga
ria).

R. CALARA^ANU



Mergând pe drumul dezvoltării și întăririi continue a activității noastre 
sportive, pe drumul realizării cu succes a importantelor sarcini trasate de 
către partid, asociațiile și cluburile sportive își îmbunătățesc permanent 
metodele și stilul de muncă. In numeroase organizații sportive, activiștii, 
tehnicienii și sportivii fruntași își revizuiesc planurile de muncă, impul- 
sionind activitatea, cu scopul de a realiza mai devreme și mai cu spor, 
pe măsura minunatelor condiții create de partid și guvern, obiectivele 
de seamă care stau in fața mișcării de cultură fizică și sport din țara 
noastră.

Un factor hotăritor în această rodnică activitate sînt și cluburile 
sportive, unități de bază în activitatea sportivă de performanță. Dorind să 
cunoaștem mai îndeaproape preocupările, metodele de muncă, realizările 
unui club sportiv, am fost cîteva zile oaspeții tehnicienilor, activiștilor, 
antrenorilor și sportivilor clubului I.T.B. din Capitală. Pînă nu de mult 
acest club sportiv își desfășura activitatea doiar pe lingă întreprinderile 
bucureștene de construcții și pe lingă Ministerul Agriculturii și Ministerul 
Economiei Forestiere, purtind numele de clubul sportiv Constructorul. 
Anaîizîndu-i-se însă activitatea s-a constatat că în această formă de orga
nizare clubul nu își poate realiza cu succes sarcinile, fiind lipsit, în primul 
rînd de o bază materială corespunzătoare și, în al doilea rînd, de posibi
litatea de a crește elemente tinere și valoroase din rîndul maselor de 
tineri muncitori. Pentru aceste motive clubul a trecut pe lîngă întreprinde
rea de Transporturi București (I.T.B.), creîndu-se în acest fel perspective 
dintre cele mai frumoase pentru a putea să-și reorganizeze activitatea pe 
baze temeinice și pentru a putea să-și reaiizeze mai bine obiectivele.

Punînd mi centrul atenției realizarea sarcinilor reieșite din ultima plenară 
a Comitetului de Organizare a Uniunii de Cultură Fizică și Sport, consi
liul clubului s-a orientat în mod deosebit spre recrutarea și creșterea ele
mentelor tinere. Depistarea acestor elemente de perspectivă, munca de 
creștere a viitorilor sportivi fruntași, promovarea celor mai noi metode de 
antrenament — iată citeva din preocupările de bază ale activiștilor, tehni
cienilor și antrenorilor clubului sportiv I.T.B. Firește, în activitatea acestui 
club mai sînt încă și lipsuri care frânează progresul, care întîrzie realizarea 
sarcinilor în raport cu marile posibilități pe care le are în prezent clubul. 
Despre cîteva din problemele actuale ale muncii de instruire-antrenament 
de ta clubul I.T.B. ne vom ocupa în această pagină, socotind în acest 
fel că vom veni nu numai în sprijinul acestui club ci și al altor unități ele 
sportului nostru de performanță.

Citeva inițiative 
prețioase

Sectorul tehnic, îndrumat de către 
consiliul clubului, s-a străduit să 
îndeplinească în cit mai bune 
condițiuni sarcinile ce revin 
în perioada actuală antrenori
lor și sportivilor de la I.T.B. 
IN DORINȚA DE A-I AJUTA PE 
ANTRENORI, SECTORUL TEHNIC 
A INIȚIAT ORGANIZAREA UNOR 
ȘEDINȚE SAPTAMINALE, IN CA
DRUL CĂRORA SÎNT DEZBĂTUTE 
IN COLECTIV CELE MAI IMPOR
TANTE PROBLEME RIDICATE DE 
PROCESUL DE INSTRUIRE-ANTRE
NAMENT. Pe marginea unor referate 
ale activității din săptămîna care s-a 
scurs au loc vii discuții, cu prilejul 
cărora sînt soluționate o serie de 
aspecte interesante ridicate de munca 
cu tineretul. Este drept că tendința 
multora dintre antrenori este aceea 
de a discuta cu prioritate aspectele 
ridicate de munca de instruire din 
cadrul secțiilor de jocuri sportive, 
dar conducerea sectorului îndreaptă 
discuțiile și spre sporturile indivi
duale. Un lucru demn de remarcat — 
care arată preocuparea antrenorilor 
de a-și însuși materialele publicate 
în presa <le specialitate Și în cărțile 
apărute de curînd — este faiptul că. 
în discuții, se fac referiri la cele mai 
noi cuceriri în domeniul culturii fizice, 
cu scopul îmbunătățirii metodelor de 
antrenament.

DE CURIND, S-A ADOPTAT O 
NOUA METODA MENITA SĂ DUCA 
LA REZULTATE RODNICE ; AN- 

TRENAMENTELE-MODEL. începutul 
a fost făcut chiar săptămîna trecută 
de antrenorul D. Ionescu, care a pre- 
zentat în fața colegilor săi o lecție 
cu echipa de juniori a secției de 
rugbi. Astfel de antrenamente-model 
vor mai fi organizate periodic și cu 
secțiile de baschet, atletism, natație 
etc. De un real ajutor în munca dc 
ridicare a nivelului profesional al 
antrenorilor sînt conferințele metodice 
care au loc o dată la două săptă- 
mîni. Ternele acestor Conferințe sînt 
strict legate de perioade de pregătire 
în caro se .afla sportivii. In luna 
februarie antrenorii au ascultat con
ferința „Sarcinile și mijloacele perioa
dei de pregătire", în martie au fost 
programate temele „Principiile antre
namentului sportiv" și „Tehnica, 
mijloc de bază in realizarea tacticii 
și corelația lor în metodica antrena- 
meritului*', în aprilie au avut loc con
ferințele „Rolul antrenorului în asigu
rarea caracterului educativ al pro
cesului de instruire sportivă", .Dez
voltarea calităților fizice de bază Și 
roiul lor în obținerea performanțelor", 
în mai ,,Rolul încălzirii înaintea efor
turilor în concurs", în iunie „Ce este 
forma sportivă, cum se obține și 
cum se menține ?“ și „Patriotismul 
socialist, factor determinant în asi
gurarea calităților morale și de voință 
ale sportivului de tip nou". Cu puțin 
timp în urmă, clubul sportiv I.T.B. 
a inițiat un schimb de experiență cu 
clubul sportiv Progresul, acțiune care 

a constituit un prețios ajutor în îm
bunătățirea calității muncii ambelor 
cluburi. In încheiere, vom rnai armnti 
faptul că sectorul tehnic are un plan 
concret de îndrumare și control, și 
a antrenamentelor. In luna mai an
trenorii au fost vizitați de 64 de 
ori în timpul lucrului.

Cale deschisă 
tineretului

Victoria de răsunet mondial pe 
care maestra emerită a sportului 
Geta Pitică a obținut-o la recentele 
campionate ale lumii de tenis de 
masă de la Pekin făcînd dublu cu

— De ce rizi ? Dacă o să-și taie barba să vezi ce jucător iese din el !

Maria Alexandru, precum și rezul
tatele realizate de maeștrii interna
ționali la șah Alexandra Nicolau și 
Victor Ciocîliea, — sînt numai cîteva 
din succesele cu care se mîndresc 
sportivii de la clubul I.T.B. Dar - 
așa după cum am mai arătat — 
tipice pentru clubul sportiv I.T.B. 
sînt succesele repurtate de copiii, 
juniorii și tinerii sportivi din cele 
18 secții pe ramură de sport : Ion 
Sava — crescut în echipa de juniori 
a clubului — a fost promovat în 
echipa naționala de rugbi care a 
cucerit recent a IlI-a ediție a „Cupei 
Păcii", patinatoarea Cristina Patra- 
ulea a devenit campioană republicană 
la senioare deși este încă junioară, 
tînăra gimnastă Ileana Dumitrescu 
(a intrat acum 13 luni în activitatea 
sportivă I) a fost selecționată în 
lotul de tineret, Iulian Florescu a 
făcut parte din lotul care a repre
zentat țara noastră la ultima ediție 
a campionatelor mondiale de hochei 
pe gheață etc. — acestea sînt pri
mele rezultate ale planului de per
spectivă pe care clubul sportiv I.T.B. 
și l-a propus,

LA BAZA ACTUALELOR SUCCE
SE ȘI, FIREȘTE, A CELOR VIITOA
RE, STĂ MUNCA NEOBOSITA. EN
TUZIASTA A UNOR ANTRENORI 
ȘI TEHNICIENI. De cele mai multe 
ori anonimi, acești înflăcărați acti
viști ai mișcării sportive lucrează cu 
migală la modelarea talentelor, la 
plămădirea viitoarelor mari perfor
manțe, la educarea tineretului spor
tiv. Pe Dumitru Ionescu — antre
norul echipelor de copii și juniori 
la rugbi, care recent a promovat în 
prima formație din categoria A pc 
juniorii Ion Țuțuianu, FI. Vasilescu, 
Alex. Lanț, Dan Coravu ș.a., pe M. 
Constantinescu -— antrenoare de 
gimnastică, pe Gh. Steriade — antre
nor de atletism, Alex. Teolilovici 
(rugbi), C. Zegreanu (handbal), M. 
Flamaropol (hochei pe gheață) și pe 
alți antrenori îi poți găsi zilnic în 
mijlocul sportivilor, conduoîndu-le cu 
competență și dragoste activitatea de 
pregătire. Deși unora tîmplele le sînt 
ninse, ei sînt la fel de inimoși, de 
înaripați de dorința de a izbîndi ca 
și tinerii care au de pășit pragul 
adolescenței I Ceea ce caracterizează 
munca acestor antrenori este continua 
preocupare pentru ridicarea de noi 
cadre, pentru educația acestora în 
chip socialist, Ia nivelul cuceririlor 
poporului noslru muncitor. In secția 
de gimnastică, de pildă, sînt exami-
nați cu atenție sute de copii. In urma 
judicioasei selecții făcută pe baza ca
lităților fizice, a aptitudinilor pentru 
deprinderea mișcărilor, a talentului lor 
sînt opriți în secție copii cu perspective 
certe. Creșterea volumului .și intensității 
antrenamentelor, căutarea și experi
mentarea noilor metode, îmbinarea 
teoriilor științifice cu situațiile create 
în practică etc., sînt obiective prin
cipale pentru antrenorii citați.

Printre antrenorii care se eviden
țiază în mod deosebit sînt doi mae
ștri ai sportului care, la îndrumarea 
consiliului clubului I.T.B. și-au căpă
tat de curînd calificarea d-e antrenori.

Desen de S- NOVAC
Este vorba de Alex. Teofilovici 
(rugbi) și Maria Voicu (baschet).

Unde vă este psimea
pentru meserie?

Sînt — așa cum aminteam Ia în
ceput — și lipsuri în activitatea aces
tui club sportiv. Printre cele care 
grevează direct înfăptuirea planului 
de perspectivă este aceea că unii 
«ntrenorj nu aovedesc dragoste pen- 
Iru meseria lor, nu lucrează cu pasiu
ne pentru obținerea unor rezultate 
cit mai bune. Complăcîndu-se în rolul 
de „mici funcționari" ei se mulțu
mesc să vină ta sală sau pe teren, 
să încrucișeze brațele și să aștepte 
ca performanțele să vină de ta sine. 
Unii dintre ei au un nivel scăzut de 
cunoștințe Și din această cauză nu 
pot contribui la creșterea măiestriei 
sportivilor. Deși își cunosc această 
lacună a pregătirii nu fac nimic 
pentru îmbunătățirea calificării lor, 
așteptînd ca... pensionarea să-i 
găsească cu același nivel cu care 

au plecat în primii ani 
ai activității de pedagogi 
sportivi. Antrenorul de 
box Mihai iVoinee are obi. 
ceiul de a se jelui în per
manență că nu are sală 
(deși acest lucru nu este 
adevărat), că nu-i vin 
sportivii la antrenament 
(ca și cînd consiliul clu
bului ar trebui să se ocu
pe de mobilizarea boxe
rilor) etc. ; antrenorii E. 
Wilwerth (volei) și Fer
dinand Popescu (popice) 
consideră probabil că nu 
este de ,,rangul" lor să 
se ocupe de creșterea ele
mentelor tinere, preferind 
să mențină în formații 
sportivi care au pășit în 
a doua ...tinerețe ; an
trenorul de atletism A- 
lex. Ardeleanu este și el 
o eternă... ,.speranță", ca 
și sportivii pe care-i an
trenează, fiind în plus de 
o comoditate care poate 
scoate din răbdări chiar
și pe cei mai calmi ; an
trenorii Constantin Gri- 
goriu (ciclism), I. Kauf
man (gimnastică), I. 
Schwartz (natație) și 1 
Rath (lupte) nu se stră
duiesc să-și ridice nivelul
pregătirii profesionale, fucrînd ,,după 
ureche" și bineînțeles obținînd rezul
tate în consecință.

Ce părere au acești antrenori despre 
faptul că de ani de zile n-au dat 
sportului de performanță elemente <ie 
valoare în raport cu condițiile care 
li s-au creat ? Oare pentru ei nu re
prezintă nimic exemplul colegilor 
care muncesc neobosiți pentru crește
rea și promovarea elementelor tine
re ? Cum își pot justifica salariile pe 
care le primesc de ani de zile, fără 
a depune o muncă de calitate ? Unde 
le este pasiunea pentru meseria pe 
care și-au ales-o și pe care o pro
fesează ? lată întrebări 1a care nu 
vor putea răspunde fără să roșească...

Secții3

fără perspectivă!
Printre cele 18 secții pe ramură de 

sport care își desfășoară activitatea 
în cadrul clubului sportiv I.T.B. sînt 
unele care din diferite cauze sînt 
lipsite de perspectivă. Astfel, este de 
neînțeles faptul că la secția de ciclism 
sînt doi antrenori cu cîte o. normă 
Întreagă pentru 19 sportivi clasificați 1 
In același timp secția nu dispune de 
un mecanic și nici de condiții mate
riale suficiente pentru desfășurare» 
unei activități susținute. De pildă, 
pentru competiția de fond „Cupn 
U.C.E.C.O.M.** n-a putut fi asigurată 
participarea din lipsa materialelor ș> 
chiar a sportivilor care să corespundă 
cerințelor unei întreceri de amploare. 
Cam în aceeași situație sînt și sec
țiile de lupte, box și gimnastică 
băieți. Este de datoria sectorului teh
nic să analizeze și să propună con

Clubul sportiv I.T.B. dispune de mari posibilități. Bazele sportive 
pe care le are sînt dintre cale mai moderne și pot asigura în cele mai 
bune condițiuni desfășurarea1 muncii de instruire. Tineretul — care for
mează centrul preocupărilor clubului sportiv I.T.B. — are astfel posi
bilitatea să-și însușească în condiții optime măiestria sportivă. Majorita
tea antrenorilor sînt oameni îndrăgostiți de meseria căreia i s-au dedicat 
și lucrează cu entuziasm pentru pregătirea și promovarea tineretului. 
La realizarea angajamentelor pe care și le-au luat (de a crește cu 
sută ta sută numărul sportivilor clasificați pînă în anul 1964, cînd vor 
avea 50 de maeștri ai sportului, 134 sportivi de categoria I, 181 de 
categoria a H-a, 159 de categoria a IlI-a și 203 juniori) este însă nece
sară o concentrare a forțelor pentru eliminarea lipsurilor existente. 
Astfel, trebuie muncit mai mult pe linia educării sportivilor, a ridi
cării continue a nivelului profesional al antrenorilor (cu cei care se 
dovedesc în continuare comozi, lipsiți de dragostea de a munci trebuie 
procedat ferm), pentru îmbunătățirea metodelor de antrenament. Pro
cesul de instruire-antrenament trebuie să fie în concordanță cu cele 
mai noi cuceriri ale metodicei moderne. Nu numai titluri de campioni 
sau de ciștigători ai diferitelor concursuri, ci performanțe la nivelul 
exigențelor internaționale! — acesta să fie punctul de vedere al con
siliului clubului, obiectivul sportivilor și antrenorilor clubului I.T.B. 
începutul bun care s-a făcut trebuie continuat, trebuie în permanență 
îmbunătățit. Răspunzînd minunatelor condiții asigurate de partid și 
guvern mișcării sportive, antrenorii și sportivii de ta I.T.B., mobili
zați de consiliul Clubului, trebuie să muncească necontenit pentru a 
realiza performanțe tot mai valoroase, pentru a aduce un aport cit 
mai mare ia ridicarea sportului nostru pe cele mai înalte trepte.

CALIN ANTONESCU, HRISTACHE NAUM

Printre sportivii fruntași de la I.T.B. se nu
mără și maestra emerită a sportului și campioana 
mondială de tenis de masi Geta Pitică. Sîrjuința 
ei în munca profesională ca și preocuparea ne
contenită Pe care o are Geta Pitică pentru ridi
carea măiestriei sportive, constituie un exemplu 
demn de urmat și un imbold pentru ceilalți 
sportivi de la clubul I.T.B.

siliului clubului cele mai eficiente 
măsuri pentru îndreptarea acestei 
situații nefirești.

Fara disciplina 
nu sin»t de conceput 

performanțele!
Marea majoritate a tinerilor spor

tivi care își desfășoară activitatea 
în cadrul secțiilor pe ramură de sport 
din clubul I.T.B. dovedesc seriozitate 
și disciplină. Sînt însă unele cazuri 
— și tocmai la o serie de sportivi 
talentați — în care intervenția consi
liului clubului este necesară. Atletul 
Petre Vlăsceanu — un sportiv cu 
real talent — lipsește deseori nemo
tivat de la antrenamente, are un mod 
de exprimare total necorespunzător 
față de antrenor și ceilalți sportivi 
și este refractar la crițicile care i se 
aduc. Este adevărat că nici metoda 
întrebuințată de antrenorul AL Arde
leanu nu este cea mai indicată. Deși 
acest sportiv nu se află la prima 
greșeală, antrenorul Al. Ardeleanu nu 
l-a pus în discuția birouilu; secției 
pentru simplul fapt că și-a cerut 
formal scuze 1 La fel se petrec lucru-; 
rile și cu o seric de alți atleți (ex. 
Elena Ozun) care vin cu mari întîr-, 
zieri la antrenamente. In echipa de 
baschet sînt jucătoare care vin la' 
antrenamente atunci cînd își aduc... 
,'minte (ex. Maria Ouatu și altele), 
Consiliul clubului are datoria să ana
lizeze aceste situații și să ia măsuri 
ferme. Numai printr-o educație sus
ținută, avînd la bază exemplul per
sonal al antrenorilor și al celorlalți 
sportivi, printr-o disciplină desăvîrși- 
tă, se poate desfiișuri la nivelul ac
tualelor cerințe procesul de instruire- 
antrenament.
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SE CUNOSC ECHIPELE FINALISTE Ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut
ALE „CUPEI REGIUNILOR în „Cupa UCECOM"

După mai bine de trei luni de în
treceri pasionante, iată că se cunosc 
reprezentativele care își vor disputa 
întîietatea în finala tradiționalei com
petiții dotată cu trofeul „Cupa re
giunilor" (Galați 24—25 iunie). 
Acestea sînt echipele regiunilor Bucu
rești, Suceava, Brașov și reprezen
tativa orașului București. Cîteva 
amănunte de la jocurile inter zonale:

GHERAEȘTI (raionul Roman). 
Formația sătenilor din această co
mună a reprezentat regiunea Bacău 
în importanta confruntare cu valo
roasa echipă a orașului București. 
Localnicii ne-au oferit o surpriză 
deosebit de plăcută. Ei au constituit 
adversari neașteptat de puternici 
pentru jucătorii bucureșteni, fiind 
chiar la un pas de calificare. Echipa 
sportivilor din Gherăești Ia fel de 
bună la „bătaie” ca și la „prindere" 
a obținut victoria în primul meci cu 
scorul de 11—8 și a cedat la mare 
luptă în retur cu 6—10. Astfel, 
echipa orașului București s-a ca
lificat în finală la o diferență de

Turneul 
echipei Dinamo Tg. Mureș 

in R. D. Germană
Zilele trecute s-a înapoiat în tară e- 

chipa masculină de baschet Dinamo 
Tg. Mureș, care a întreprins un tur
neu în R. D. Germană. Iată rezultatele 
obținute de această formație : cu Di
namo Berlin (locul 6 în campionatul 
RID.G.) 64-55, cu Humbold Universităt 
(campioana R.D.G.) 63-60 si 63-64, cu
Vorwăts (locul 3) 58—65, cu Chemie
Halle (locul 2) 60-72, cu Wiessenschaft 
(locul 5) 55-45, cu selecționata Halle 
67-68. Echipa de tineret Dinamo Tg. 
Mureș a susținut patru jocuri, cîști- 
gînd trei.

V. KADAR-corcsp.

acum, la. treabă !
Consfătuirea anuală a antrenorilor, 

desfășurată timp de trei zile în Ca
pitală, a fost cea mai reușită din cele 
care au avut loc pînă acum. Ea re
flectă schimbarea survenită în munca 
colegiului central de antrenori, do
rința lui de a contribui într-o măsură 
cît mal mare la ridicarea calitativă a 
baschetului din țara noastră.

Spre deosebire de multe alte cons
fătuiri din anii precedenți, la cea 
desfășurată zilele trecute, pe lingă 
temele obișnuite avînd drept subiect 
analiza campionatelor republicane, 
au fost discutate cîteva din proble
mele de bază ale baschetului romî- 
nesc privind dezvoltarea in perspec
tivă a acestui sport. Ne referim, în 
deosebi, la propunerile pentru înfăp
tuirea concepției unitare, care au stîr- 
nit discuții vii și constructive. Antre
norii au dezbătut cu mult interes 
propunerile și au adus o serie de su
gestii utile.

Completarea programului teoretic 
cu lecții practice despre metodica în
vățării și perfecționării apărării și a- 
tacului s-a dovedit cît se poate de 
binevenită. Mulți dintre antrenori 
și-au îmbogățit bagajul de cunoștințe 
prin aceste lecții practice.

Sîmbătă a avut loc și o consfătuire 
a celor mai buni arbitri din țară. In 
cadrul ei a fost dezbătută interpreta
rea justă a noului regulament de joc.

Referindu-ne la ambele consfătuiri, 
sub aspectul problemelor discutate și 
al interesului manifestat de partici
pant ele și-au atins scopul. Numărul 
antrenorilor participanțî a fost un a- 
devărat record în materie, ceea ce 
întregește succesul consfătuirilor.

Păcat că acest interes general nu a 
fost manifestat și de membrii Birou
lui Federal. Exceptînd colegiile de 
antrenori și de arbitri — care au par
ticipat în totalitate — celelalte colegii 
și comisii nu au fost reprezentate de- 
cît prin unu sau doi membri și ace
știa venind numai în cîte una din 
zile. 

numai 1 punct (rezultatul final din 
cele două meciuri fiind de 18—17).

CURCANI (raionul Oltenița). 
Această comună a găzduit întîl- 
nirea dintre reprezentativele regiuni
lor București și Ploiești. Net supe
rioară, reprezentativa regiunii Bucu
rești și-a întrecut adversara la sco
ruri concludente; 12—6 și 19—4. 
Condusă bine de mijlocașul centru 
Petre Popescu, echipa învingătorilor 
a făcut, îndeosebi în retur, o ade
vărată demonstrație de oină.

ORADEA; Selecționata regiunii 
Crișana a jucat cu formația re
giunii Brașov. Oaspeții, mult mai 
bine pregătiți, au învins cu ușurință. 
Scor: 19—4 (tur), 16—2 (retur). 
Pe lingă faptul că s-a observat o 
totală lipsă de interes în alcătuirea 
reprezentativei, comisia regională de 
specialitate nu s-a ocupat în sufi
cientă măsură nici de buna organi
zare a întîlnirii.

DEJ: Regiunea Cluj — Regiunea
Suceava 5—15 (tur) și 8—13 (retur).

MM; m a asa 

„Foarte bine" la...
Baschetbaliștii juniori au trecut 

examenul cu „foarte bine" ! Cele opt 
formații de juniori și junioare și-au 
manifestat din plin buna pregătire 
și dorința de a cuceri un loc fruntaș. 
Luptînd din răsputeri, cu tot elanul 
caracteristic tinereții, cei mai buni 
juniori ai țării au delectat numerosul 
public, creînd meciuri spectaculoase, 
unele de o bună valoare tehnică.

Ceea ce am remarcai în mod deo
sebit în decursul întrecerilor a fost 
faptul că TOATE ECHIPELE au avut 
în componența lor elemente dotate 
cu talie înaltă. Prin aceasta, antre
norii au arătat că au înțeles să ur
meze linia dată de federație și că se 
preocupă de depistarea și creșterea 
elementelor cu perspectivă din punct 
de vedere fizic. In plus, pe lingă ju
cătorii cu talie înaltă am observat o 
serie de băieți și fete care, mai mici 
de statură, compensau lipsa înălți
mii prin viteză în execuție și rapidi
tate în deplasare, precum și printr-o 
apreciabilă îndemînare în mînuirea 
balonului. Și aceasta este o respec
tare a liniei federației, de fapt o res
pectare a cerințelor baschetului mo
dern în care domină jucătorii înalți, 
dar nu sînt neglijați nici cei „mici" 
însă dotați cu calități fizice și cu o 
bună pregătire tehnică. Iată, de alt
fel, cîteva din elementele evidențiate 
în decursul campionatelor : băieți : 
D. Haneș M. Voiculescu, F. Filip, 
H. Mălușftl (CI. Sp. Șc. Buc.), L. To- 
flan, A. Mengoni (S.P.C.), M. Ia- D. STANCULESCU

Bogată activitate pe poligonul Tunari
Sîmbătă și duminică poligonul 

Tunari a fost gazda a trei concur
suri. In centrul atenției a fost tradi
ționalul concurs internațional de tir 
prin corespondență dotat cu „Marele 
Premiu al Comitetului Central DO- 
SAAF—U.R.S.S.", unde s-au între
cut reprezentativele asociațiilor pa
triotice voluntare din țările socia
liste, formate din cîte 10 trăgători 
la fiecare probă. In primele două 
probe, echipele R. P. Romîne au 
avut o comportare bună totalizind 
punctaje superioare față de anul 
trecut; 11.253 p. la armă liberă ca
libru redus și 5.351 p. la pistol pre
cizie, față de 11.188 și respectiv 
5304. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut următorii sportivi : armă li
beră 3x40 focuri : 1. L, Cristescu 
1135 p. (393+379+363); 2. N. Ro
taru 1133 p. (395+379+359) ; 3. M. 
Rusescu 1132 p. (387+379+366) ; 4.
1. Sîrbu 1129 p. (389-1-385+355) ; 5. 
M. Ferecatu 1127 p. (391+383+353); 
pistol precizie: 1. I. Pieptea 555 p;
2. I. Nițu 543 p. 3. A. Ciaus 540 p. 
4. T. Manicatide 540 p. 5. T. Bodnă- 
rescu 535 p.

Celelalte două concursuri ■ desfă

Gheorghe Rădulescu (C.C.A.), 
cițtigătorul „Cupei UCECOM", jă- 
cind turul de onoare in aplauzele 
miilor de spectatori de pe stadionul 
Dinamo.

examenul juniorilor!
sinschi, I. Kun, P. Pop (CI. Sp. Șc. 
Cluj), S. Tudor (Luceafărul Brașov); 
fete: Anca Demetrescu, Rodica Du
mitrescu (CI. Sp. Șc. Buc.), Doina 
Rizescu, Haidrun Krauss, Ursula Gun- 
disch, Ecaterina Vogel (Luceafărul), 
Olga Domtanschitz, Agnes Csorvasy, 
Maria Fogarassy (Harghita Tg. Mu
reș), Ana Alboteanu și Doina Cosma 
(S.S.E. 2 Buc.).

☆
In legătură cu sistemul de dispu

tare. La campionate s-au calificat 
două echipe masculine și două echipe 
feminine, reprezentînd Capitala și 
regiunea București și tot atîtea echipe 
reprezentînd celelalte 15 REGIUNI ?! 
Oricît am căuta, nu găsim criteriile 
care au determinat F.R. Baschet să 
stabilească acest sistem, pe care îl 
considerăm dezavantajos pentru echi
pele din provincie. Este cu totul ne- 
just c.a 15 campioane de regiuni 
(dintre care unele au mai dat pînă 
acum campioane republicane) să 
lupte pentru tot atîtea locuri în fi
nală ca regiunea și orașul București. 
Socotim că este necesară o modificare 
a sistemului de desfășurare a campio
natelor și — mai ales — sporirea 
numărului finalistelor, chiar dacă a- 
ceasta ar duce la reeditarea campio
natelor școlărești. O finală de cam
pionat republican de juniori trebuie 
să fie cît mai reprezentativă !

șurate în organizarea U.C.F.S. oraș 
București au fost „Cupa măiestriei", 
deschisă trăgătorilor din lotul R.P.R. 
și maeștrilor sportului și „Cupa 2 
Iulie", concurs inter-orașe prin co
respondență deschis trăgătorilor de 
valoare medie. Au ieșit în evidență 
rezultatele obținute de I. Tripșa la 
pistol viteză, Ana Goreti și Rodica 
Hnat la armă liberă trei poziții, pre
cum și toarte multe recorduri per
sonale realizate de N. Coman, Aure
lia Cosma, Jaqueline Zvonevski, Gh. 
Sicorski ș a., la probele de armă 
liberă.

Cîștigătorii probelor disputate în 
cadrul „Cupei măiestriei" sînt: Pis
tol viteză: 1. 1. Tripșa (Dinamo) 588 
p; 2. S. Petrescu (Din) 582 p ; 3. 
Gh. Maghiar (Din) 582 p ; 4. P. Mo- 
cuță (Din) 579 p ; 5. M. Dumitriu 
(C.C.A.) 575 p. Armă liberă 3x30
focuri senioare și juniori : 1. Ana 
Goreti (Flacăra roșie) 846 p (292+ 
284+270) ; 2. N. Coman (C.C.A.)
840 p (293+281+266); 3. Jaqueline 
Zvonevski (Din) 838 p. (294+288+ 
255) . 4. Ioana Soare (Știința) 823 
p. (290+281-ț-252) ; 5. Gh. Sicorski

Iată, mai întîi, ce ne-a plăcut mai 
mult în această competiție:

1. Participarea rutierilor străini a 
mărit indiscutabil valoarea întrecerii. 
Sportivii bulgari, maghiari și în
deosebi cei polonezi au constituit 
adversari dificili pentru alergătorii 
noștri. Și, dacă oaspeții n-au reușit 
să-și fructifice numeroasele atacuri 
spectaculoase pe care le-au lansat în 
toate etapele, aceasta se datorește 
hotărîrii cu care au ripostat cicliștii 
noștri. Cel mai bun concurent străin 
a fost polonezul Roman Chitej 
(Start), care pe lîngă că a cîștigat 
cea mai viu disputată etapă (Govo
ra—Rm. Vîlcea—Sibiu), a constituit 
și un adversar de temut pentru pur
tătorul tricoului galben Gh. Rădu
lescu.

2. Printre cei 55 de rutieri care au 
luat startul din București, am întîl- 
nit mulți tineri, care, cu acest prilej 
s-au afirmat ca autentice speranțe. 
Ion Ardeleanu, Florian Cristescu, 
Victor Cohanciuc, C. Nicuilescu, Pe
tre Ghiță, Gh. Bădără ș.a. au parti
cipat la o serie de tentative de eva
dare, iar unii dintre ei s-au angrenat 
cu mult curaj în sprinturile finale 
ale etapelor. O mențiune specială se 
cuvine taleptaților Ion Ardeleanu și 
Florian Cristescu care au dovedit și 
calități de buni cățărători.

3. Ion Constantinescu, Petre Gane, 
Simion Ariton, Vasile Dobrescu și 
Ion Angelescu s-au numărat printre 
principalii animatori ai cursei. Unii 
dintre ei, chiar dacă nu au sosit pe 
primele locuri la sfîrșitul etapelor, 
au inițiat în schimb o serie de ac
țiuni care au agitat plutonul de-a 
lungul a mulți kilometri.

4. Organizarea competiției — foar
te bună.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
ceea ce nu ne-a plăcut.

1. Rutierii noștri fruntași mai 
puțin Aurel Șelaru și Silviu Duță, 
nu au prea fost la înăilțime. Gabriel 
Moiceanu, Gh. Rădulescu, Ion Stoica. 
Dumitru Munteanu, Ion Vasile, cu 
excepția ultimei etape, au luat prea 
puține acțiuni pe cont propriu. Din 
această cauză plutonul „cădea" ade
sea în acalmie, și, cu toate că au 
fost etape relativ scurte, nu s-au în

registrat medii orare pe măsura aș
teptărilor.

2. Considerăm nejustificatâ ab
sența de la start a cicliștilor noștri 
fruntași Ludovic Zanoni și Walter 
Zeițgier. (Ion Cosma s-a accidentat 
înaintea competiției).

3. Din păcate am asistat și Ia o 
serie de abateri de la disciplină. Ast
fel, în prima etapă, un grup de 15 
alergători printre care G. Moiceanu, 
Gh. Rădulescu, Vasile Dobrescu, Si
mion Ariton și alții au trecut con
trar regulamentului o barieră de 
cale ferată. Numai avertizați cu 
scoaterea din cursă ei s-au oprit pen
tru a aștepta plutonul rămas la ba
rieră. De asemenea, G. Moiceanu l-a 
„jenat" evident la sprintul final de 
la Brașov pe liderul cursei, Gh. Ră
dulescu, ceea ce s-a soldat cu acci
dentarea lui... I. Constantinescu. 
Acte de indisciplină au comis și Ion 
Vasile, A. Szatmari, V. Cohanciuc și
S. Badiu pentru care au primit mu
strări și avertismente.

4. Organizatorii nu au fost sufi
cient de inspirați atunci cînd datorită 
dificultății drumului au scos din e- 
tapa a Il-a escaladarea Dealului Ne
gru. O bună porțiune din acest tra
seu era doar accesibilă și ea ar fi 
trebuit să fie folosită. De fapt ar 
mai fi existat și alte variant- pen
tru ca această etapă rămasă doar cu 
68 kilometri să creeze mai multă di
ficultate pentru concurenți.

Și acum clasamentul cățărătorilor: 
1. S. Sachariev (Septembri—R.P.B.) 
25 p; 2. I. Angelescu (Voința I) 25 
p; 3—4. I. Ardeleanu (Olimpia Bra
șov) — FI. Cristescu (Dinamo) 20 
p ; 5. P. Ghiță (Dinamo) 10 p ; 6. A. 
Șelaru (Dinamo) 5 p.

TR. 1OANIȚESCU

IN PUNĂ ACTIVITATE
Înotătorii și jucătorii de polo pe apă 

se află în plină activitate. Zi de zi, 
în Capitală, la Cluj, Reșița, Tg. Mu
reș, Timișoara, Oradea precum și în alte 
orașe, practicau ții acestor sporturi se 
antrenează în vederea sezonului în aer 
liber, care în unele localități a și început. 
In Capitală, de pildă, s-au desfășurat 
pînă acum două concursuri, ambele or
ganizate dc comisia orășenească .de spe
cialitate la Ștrandul Tineretului. Deși 
unele cluburi și asociații sportive au pre
zentat puțini concurenți, întrecerile s-au 
bucurat dc succes datorită unor rczul-

urmează ac- 
in ten si tale, 
de pildă. 
Tineretului

late meritorii realizate de înotătorii ti
neri. Păcat însă că întrecerile nu au 
putut fi urmărite dc un număr mai mare 
dc spectatori. Ca și anul trecut, la Ștran
dul Tineretului sînt doar cîteva tribune 
cu o capacitate foarte mică. Socotim 
însă că I.E.B.S. — care se îngrijește de 
această frumoasă bază sportivă — are 
datoria să amenajeze tribune mobile cu 
capacitate mai mare, absolut necesare 
pentru publicul doritor să urmărească 
disputele înotătorilor și jucătorilor de 
polo pe apă.

In săptămînile care 
tivitatea sporește în 
Dc joi pînă duminică,
vom asista la Ștrandul ......... .........
din Capitală Ia întrecerile etapei orășe
nești a campionatelor republicane de 
înot și sărituri pentru seniori. La con
curs vor lua startul toți tactătorii și 
săritorii din București, cu excepția com
ponent ilor Iotului republican care se pre
gătesc în vederea viitoarelor întreceri 
internaționale. Lotul republican va lua 
parte la un concurs organizat luni 26 
și marți 27 iunie la Ștrandul Tineretului, 
după un program asemănător cu cel al 
întrecerilor internaționale la care va par
ticipa.

Echipele de polo participante la cam
pionatele dc calificare și dc juniori con
curează actualmente în etapele pc locali
tăți, urmînd ca primele clasate să se 
califice pentru fazele superioare.

Mîine încep campionatele
republicane școlare

Mîine încep la Constanța campionatele 
republicane școlare de handbal în 7. Pen- 
tru rele două titluri coneuicază : Șc. me
die Nr. 4 Timișoara, Șc. Medie Dr. Pe
tru Groza Odorhei, Șc. Medie Nr. I Plo
iești. Șc. Medic Alex. Sabia Oltenița. Șc. 
Medic Nr. 29 București, Șc. Medie Nr. 1 
Iași. Șc. Medic Bistrița și Șc. Medie 
Nr. 2 Sighișoara (băieți) și Școala Me
die Mihai Eminescu Cluj, Șc. Medie 
Nr. 2 Bacău, Șc. Pedagogică Buzău. 
Se. Pedagogică Constanța. Șc. Medie 
Nr. 2 Brașov, Șc. Medie Petroșani. Se. 
Medie Nr. 21 București și Șc. Medie 
Nr. 4 Timișoara (fele).

(Olimpia Br.) 823 p. (283+275+ 
265).

Rezultatele înregistrate în „Cupa
2 Iulie" sînt: Armă liberă 3x30 
focuri senioare: 1. Rodica Hnat 
(Din) 829 p. (288+278+263); 2. 
Maria Otz (Fl. R.) 819 p. (285+275 
+259) ; 3. Teodora Nae (Din) 806 
p. (287+267+252). Juniori: 1. C. 
Boștină (Met) 769 p. (253+252+ i 
255) ; 2. A. Dumitrescu (S.S.E.I.) '
757 p. (274^-250+233) ; 3. R. .Wai- ; 
nerich (S.S.E.I.) 756 p. (278+253+ 
225). Junioare: I. Constanța Radu 
(C.C.A.) 758 p. (282+252+224) ; 2. 
Rodica Georgescu (Fl. R.) 735 p. 
(285+253+197). 3. Gabriela Ran- 
ghelovici (Știința) 735 p. (281+239 
+215). Pistol viteză: 1. N. Flama- 
ropol (Prog.) 558 p. 2. Gh. Vieru 
(C.C.A.) 556 p. 3. M. Tapu (St) 554 
p. Pistol precizie: 1. D. Ciobotaru 
(C.C.A.) 519 p. 2. S. Rădulescu
(Din) 518 p; 3. C. Haidendorf (Fl. R ) 
517 p. Armă liberă 3x40 focuri se
niori: 1. L. Cutcudache (Prog.) 1093 
p. (3874-376+339); 2. A. Bițică 
(Prog.) 1076 p. (374-1 358+344) ; 3- I 
I. Muscă (C.C.A.) 1075 p. (373 1-360 1
4 312)

PAUL GORETi-antrenor 1 2 * 4



BULETINUL CATEGORIEI B
®S-a clarificat situația in hună măsură și în seria a lll-a : C.S.M. Baia Mare a luai un avans de 

două puncte ® Cinci echipe nu mai pot evita retrogradarea : Unirea lași, Rulmentul Bîrlad, 
Drubeta Tr. Severin, Gloria Bistrița și Dinamo BarzaDrubeta Tr. Severin, Gloria

?) ?)

a beneficiind și
Z) favorabil (Ind. Sîrmei
S C.S.M. Baia Mare a luat un avans de două 
£) care-i va permite să dispute într-un mod mai 
?) mai calm, ultima partidă, aceea de la Cîmpia Turzii. 
g Șansele Jiului sînt acum mult micșorate. Pentru a 
4 ajunge pe locul întîi, echipa din Petroșani trebuie 
4 să cîștige în primul rînd meciul de la Tg. Mureș 
« cu Mureșul pe cît posibil la zero, ceea ce nu-i de 
Z loc sigur; în al doilea rînd, mai este 
4 și C.S.M. Baia Mare să piardă la zero
3 Turzii, pentru ca ajungînd le egalitate de
4 băimărenii, Jiul să aibă avantajul unui
4

Iată că, în penultima etapă a 
limpezit lucrurile, în bună 
a lll-e. Cîștigînd derbiui 

de avantajul unui 
a fost

campionatului, s-au 
măsură, și 
cu Jiul cu 

rezultat 
învinsă la

in seria 
2—0 și 
indirect 
Cărei), 
puncte, 
relaxat,

necesar ca 
!a Cîinpia 
puncte cu 
golaveraj

superior (în prezent, golaverajul echipei băimăren? 
este mai bun). Din această socoteală rezultă că 
avantajul este de partea fotbaliștilor din Baia Mare, 
care duminică au făcut un mare pas spre cate
goria A.

In ce privește zona retrogradării, cinci echipe au 
pierdut orice speranță de a o mai putea evita: 
Unirea Iași și Rulmentul Bîrlad în seria I, Drubeta 
Tr. Severin în seria a II-a, Gloria Bistrița și Dinamo 
Barza in seria a ffl-«. A șasea echipă (din fiecare 
serie urmează să retrogradeze cîte două echipe) va 
fi desemnată în ultima etapă ; C.F.R. Electro Craiova 
sau Chimia Făgăraș. Cum ambele echipe joacă acasă, .< 
rezultă că Chimia se va salva aproape cu certitu- £ 
J’-- Nu i trebuie decît un meci nul. (,■

acum,
dine.

Și amănunte din etapa de duminică.

>5
2

Colțul statistic

Comparați-Ie cu clasamentul general...
CLASAMENTUL RETURULUI 7. Dinamo București 11 8 2 1 36; 6 18

1.
8. Dinamo Bacău 12 8 2 2 28:12 18Rapid 13 8 2 3 22:16 18 9. Minerul 13 8 2 3 18: 9 182. știința Cluj 12 7 3 2 23:15 17 10. C.C.A. 13 8 2 3 30:17 183. Știinja Timișoara 13 5 6 2 21:18 16 11. Progresu’ 13 7 2 4 34:26 164. Steagul roșu 11 6 2 3 24:15 14 12. Farul 13 6 3 4 21:19 155. C. C. A. 11 5 3 3 19:15 13 13. Corvinul 13 5 4 4 19:12 146. Progresul 13 6 1 6 26:24 13 14. C.S.M.S. 13 6 2 5 22:16 147. Farul 13 5 2 6 19:26 12

8. Dinamo București 10 5 1 4 24:13 11 CLASAMENTUL „ÎN DEPLASARE-
9. Dinamo Bacău 12 4 3 5 17:16 11

10. C.S.M.S. 13 4 3 6 22:22 11 1. C.C.A, 11 7 1 3 27:17 1511. U.T.A. 13 5 1 7 21:24 11 2. Dinamo București 12 5 2 5 16:10 1212. Petrolul 12 3 4 5 17:24 10 3. Rapid 13 4 3 6 12:19 1113. Minerul 13 4 2 7 9:20 10 4. Progresul 13 3 3 7 14:25 914. Corvinul 13 1 3 9 11:27 5 5. Știința Cluj 12 3 3 6 11:21 9
6. U.T.A. 13 3 2 8 19:30 8

CLASAMENTUL „ACASA* 7. Dinamo Bacău 13 3 1 9 11:23 7
1. Steagul roșu

8. C.S.M.S. 13 1 4 8 21:33 6
12 10 2 0 32: 8 22 9. Știința Timișoara 13 1 4 8 il:28 62. Petrolul 12 9 2 1 31:15 20 10. Petrolul 13 0 6 7 11:30 83. U.T.A. 13 9 1 3 27:12 19 11. Steagul roșu 12 2 1 9 16:28 54. Rapid 13 7 5 1 25:12 19 12. Farul 13 2 1 10 16:39 55. Știința Cluj 13 9 1 3 35:21 19 13. Minerul 13 2 0 11 12:41 46. Știința Timișoara 13 8 3 2 34:21 19 14. Corvinul 13 0 2 11 9:39 2

CUM S-AU CALIFICAT PENTRU SEMIFINALE...

C.S.M. BRĂILA — UNIREA IAȘI 
(4—2). 8.000 de spectatori au urmă
rit un joc frumos, în care echipa 
locală a reușit să-și concretizeze 
superioritatea teritorială. C.S.M. a 
făcut o partidă de bună factură 
țeiTfiică. înscriind goluri spectaculoase 
prin Tudor Vasile, Gh. Vasile, Mili- 
taru și Bogdan. Pentru oaspeți, cele 
două puncte au fost marcate de 
Cojocaru. (N. Costin-coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — FO- 
RESTA FĂLTICENI (0—1). Joc de 
slab nivel tehnic. Forests a cîștigat 
datorită jocului plin de elan și 
voință practicat în tot cursul meciu
lui. Rulmentul s-a comportat lamen
tabil, nemulțumind total spectatorii. 
Golul victoriei a fost înscris de 
Moldoveanu în min. 26. In min. 78 
Cărare (Rulmentul) a ratat egalarea 
la o lovitură de la 11 m. (E. Solo- 
mon-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (1—0). Ceferiștii au do
minat categoric, dar- au obținut vic
toria destul de greu, abia în min. 
85 prin golul marcat de Popa de la 
20 m. Gazdele au mai avut ocazii 
favorabile, pe care le-au ratat. De 
notat cele două bare ale lui Rozolea 
în min. 67 și 83. Oaspeții s-au apă
rat bine și au contraatacat pericu
los'. (C. Enea-coresp.).

DINAMO SUCEAVA — S.N.M. 
CONSTANTA (2—2). Dinamoviștii 
au avut mai multe ocazii de a 
marca în acest joc de factură teh
nică modestă. Linia de atac a gaz
delor a acționat însă ineficace 
Constănțenii au jucat mai bine în 
cîmp, dar rămași în 10 oameni din 
min. 37 (prin eliminarea lui Maxim 
pentru lovire intenționată) s-au re
tras în apărare. Au marcat: Șeitan 
(min. 82 și 86). pentru S.N.M., Ni
cola (71) și Tarlețchi (77). pentru 
Dinamo. (D. Munteanu și C. Alexa- 
coresp.).

DINAMO GALATI — RAPID 
FOCȘANI (7—0). Gălățenii au reali
zat una dintre cele mai bune partide 
din actualul campionat. Au marcat 
Ștefănescu (2), Oprea (2), Dogan, 
Voicu I și Matei. (I. Schenkman- 
coresp.).

ST. ROȘIE BACAU — POIANA 
CIMPINA (2—0). Băcăoanii au avut 
inițiativa majoritatea timpului obli- 
gînd pe oaspeți să recurgă la o 
apărare supranumerică. Au marcat 
Comănescu și Feciorescu. (Gh. Dal- 
ban-coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — FLA
CĂRA MORENI (2—0). Liderul seriei 
a jucat relaxat, obținînd o victorie 
meritată. Oaspeții au practicat un 
joc dur și periculos căruia i-a căzut 
victimă în min. 19 Prodanciuc. Au 
mai fost accidentați Cruțiu și Po
pescu. Cele două puncte ale învin
gătorilor au fost înscrise de Barae. 
(M. Avanu-coresp.).

Seria a ll-a 

perfect valabil înscris de gazde prin 
Firu. (Gh. Manalu — coresp ).

C.F.R. ROȘIORI - TRACTORUL BRA
ȘOV (1-0). Ceferiștii au obținut o me
ritată victorie prin golul înscris în 
min. 54 de Ceofalcă. (C. Stănescu șl Al. 
C. Popescu — coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA - C.S.M. MEDIAȘ 
(7-0). Peste 9.000 de spectatori au asis
tat la un joc frumos, cu faze spectacu
loase, create, mai ales, de studenti. Au 
Înscris Popa (min. 4), Onea (min. 17), 
Pană (min. 26, 34, 72 și 75). Mihăescu 
(min. 89 din 11 m). In min. 53 arbitrul 
Gh. Olteanu (Buc.) l-a eliminat cu 
ușurință pe Popa. (V. Săndulescu — 
coresp).

CHIMIA GOVORA - ACADEMIA MI
LITARĂ (1-1). A fost un joc steril, care 
a dezamăgit pe spectatori. Au înscris 
Bim (min. 50) pentru gazde șl Nanu 
(min. 40) pentru oaspeți. (D. Roșianu - 
coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - C.S.M. SIBIU 
(4-2). Studenții bucureș-teni au întrecut 
pe C.S.M. Sibiu datorită jocului bun și 
eficace prestat în cea de a doua re
priză. Prima parte a jocului s-a des
fășurat sub semnul egalității, oglindită 
de altfel și de rezultat : 1-1. La re

O acțiune a dinamoviștilor in careul Chimiei Făgăraș este lămurită 
de portarul Horvath, care respinge cu pumnul. (Fază din meciul Dinamo 
Obor — Chimia Făgăraș 4—1V

Foto H. Nandi
luare însă, deși oaspeții sînt acel care 
Iau conducerea, studenții pun apoi stă- 
pinire pe joc, domină aproape întreaga 
repriză și termină învingători cu sco
rul de 4-2. Au înscris : Pasan, Sașca, 
Bazavan si Zăinescu pentru bucurestenl, 
respectiv Solomon si Popa. (C. M.).

DINAMO OBOR - CHIMIA FAGARAȘ 
4-1. Joc frumos timp de 30 de minute 
cu faze rapide, deschideri lungi pe ex
treme, pentru ca apoi Chimia Făgăraș 
să depună „armele" și să permită dina- 
moviștilor să domine insistent. Scorul 
a fost deschis de Buzatu (D) în min. 43.

După pauză Chimia a retișit să egaleze 
în min. 57 prin Feher, dar numai pen
tru puțin timp, pentru că același Bu
zatu a înscris în min. 64. In continuare
Dinamo a dominat și a mai înscris două 
goluri în min. 80 prin Niculescu și în 
min. 85 prin Ștefan, (d. c.).

Seria a lll-a

C.F.R. TIMIȘOARA — ARIEȘUL 
TURDA (5—1). Feroviarii au obținut 
o victorie categorică prin jocul bun 
prestat în prima repriză, cînd au a- 
tacat susținut și eficace. După pau
ză echipa din Turda trece la atac, 
reușind să reducă din handicap prin 
Băluțiu. Punctele învingătorilor au 
fost realizate de Manciu. Ionescu și 
Bălan (3). De menționat că Gal 
(C.F.R.) și Băluțiu (Arieșul) au 
ratat cîte o lovitură de la 11 m. 
(P. Velțan-coresp.).

MUREȘUL TG. M1UREȘ — DINA
MO SĂSAR (2—0). 5.000 de specta
tori au aplaudat victoria meritată 
a gazdelor, obținută însă la capătul 
unui mecj de nivel tehnic mediocru. 
Numai începuturile de repriză 
au corespuns ca valoare fot
balistică. In rest partida a fost ne
satisfăcătoare, anostă. Au înscris: 
Solyom și Hajdu. (I. Păuș-coresp.).

C.SM. CLUJ — C.S. ORADEA 
(1—2). Oaspeții au jucat maj legat, 

s-au „găsit" mai ușor, au ținut mai 
mult balonul. Clujenii s-au compor
tat sub așteptări. Punctele au fost 
realizate de Koszegy (din 11 m) și 
Nemeth, respectiv Oprea, dintr-o lo
vitură de la 11 m. (V. Cacoveaini- 
coresp.).

DINAMO BARZA — C.S.M. RE
ȘIȚA (2—1). Joc viu disputat, la 
capătul căruia scorul putea fi și 
mai mare în favoarea gazdelor, care 
au ratat însă numeroase ocazii. După 
o primă repriză echilibrată dinamo
viștii au preluat inițiativa dominînd 
cu autoritate. Au marcat Dănciulescu 
și Noian, iar pentru învinși Pă- 
trașcu. (M. Sucan-coresp.).

A.M.E.F. ARAD — GLORIA BIS
TRIȚA (5—1). Joc egal în prima 
repriză. Apoi gazdele și-au impus 
superioritatea obținînd o victorie netă. 
Au marcat Chitic. Duma, Jurcă, Pa- 

piu, Ciurugă, respectiv Moldovan. 
(Șt. facob-coresp.).

RECOLTA CĂREI — IND. SÎR
MEI C. TURZII (2-1). - Timp fru
mos, 6000 de spectatori. In prim» 
repriză jocul a fost prudent, în a 
doua viu disputat. Scorul a fost des 
chis abia în min. 55 de oaspeți care 
au marcat prin Adam. Recolta a in
sistat în atac și pînă la urmă nu 
numai că a egalat prin Sziks (min. 
80), dar a și cîștigat prin golul mar
cat de Hauler cu cinci minute îna
inte de sfîrșit. (Tr. Silaghi-coresp.).

Noi premii pentru cei care joacă la „Marele concurs popular Pronoexpres"
• La tragerea „Marelui concurs 

popular Pronoexpres", care va avea 
loc, irevocabil, la 2 iulie a. c., în 
București, la Teatrul de vară „23 
August", se vor mai acorda, pe lingă 
cele 72.000 premii în valoare de 12 
milioane lei, și 120 călătorii în 
U.R.S.S. prin O.N.T.

• Toți cei care cumpără sau au 
cumpărat bilete pentru „Marele con
curs popular Pronoexpres" și parti
cipă la concursul Pronosport nr. 26 
(etapa din 25 iunie a. c.) participă 
la o tragere pentru atribuirea unor 
premii speciale constînd din 50 apa
rate radio „Stern 2“ cu tranzistor- 
(portative).

• Participarea la această tragere 
se face prin înscrierea seriilor și 
numerelor biletelor Expres Popular 
cumpărate, pe taloanele I și II ale 
buletinelor Pronosport depuse pentru 
acest concurs și prin ștampilarea bi
letelor Expres popular (pe verso).

MIINE, UN NOU CONCURS 
PRONOEXPRES

La fiecare concurs Pronoexpres, pe 
schema redusă nr. 7 (21 lei) au fost

C.S.M.S. lași, Dinamo București, Mureșul Tg. Mureș și C.S.M. 
Cluj învingători merituoși în turneul final al campionatului 

republican de juniori

GALAȚI. — Intîlnirca Dînamo— 
C.S.M.S. Iași a prilejuit un joc dc bună 
factură tehnică. Juniorii ieșeni au obți
nut o victorie meritată cu 3—1, aplau
dată dc spectatori la sfîrșitul meciului. 
Oaspeții s-au apărat calm și au contra
atacat periculos, manifcstînd o evidentă 
superioritate tehnică. Dinamoviștii au 
dominat mai mult, circa 60 de minute, 
dar au ratat cîteva situații bune, printre 
care și un 11 m, tras în bară dc Emir, 
în min. 84 cînd scorul era de 2—1 
pentru CSMS. Golurile au fost marcate 
de Dănileț (min. 55, 79 și 90). respec
tiv Vasilache (min. 12). Cel mai bun 
dc pe teren : Dănileț (CSMS). S-au mai 
remarcat : Humă, Popescu. Carp
(CSMS), Vasilache, Ti mia și Lazăr (Di
namo). A arbitrat foarte bine D. Clcja- 
Constanța. (A. Schenkman-coresp.}

BUCUREȘTI. — Deși s-a impus prin- 
tr-o mai bună pregătire, printr-un joc 
de ansamblu mai bine pus la punct și 
prin superioritate tehnică, totuși Dinamo 
București a dispus la luptă de Farul 
Constanța cu 3—1. Juniorii constănțeni 
an opus o dîrză rezistență și an atacat 
destul de periculos, mai ales pe aripa 
stingă, unde juca Măncscu. care a fă
cut parte de mai multe ori din prima 
echipă. Punctele au fost înscrise de Stoc- 
neseu (2) și Dumitrescu pentru Dinamo, 
Dragu pentru Farul. Dinamo a ratat 
două lovituri de la 11 in, prin Ionescu 
și Manta. Arbitrul delegat la meci 
(Cursaru — Ploiești) nu s-a prezentat.

DINAMO : Gherghel — Ionescu, Pe
trescu, Dănoiu — Zamfir, Gheorghiu — 
Manta, Sloencscu, Dumitrescu. Nuțu. Va- 
silescu.

FARUL: Răducanu (Argeșcanu) — 
Costea (Cuțucachc), Caraivan, Rusu —

Pentru titlul de campioane regionale
La 2 iulie urinează să înceapă turneul 

de calificare pentru promovare în ca
tegoria B. Pînă la această dată trebuie 
desemnate echipele campioane regionale 
și campioana orașului București. In pre
zent, în întreaga țară au loc finalele 
campionatelor regionale (care sînt alcă
tuite din cîtc 2 și 3 serii), lată cîteva 
rezultate din aceste finale :

REGIUNEA PLOIEȘTI : Raf. 4 Cîm- 
piua— Voința Rm. Sărat. 2—0 (2—0) — 
meci întrerupt în min. 75, în urma refu
zului unui jucător eliminat de la Voința

obținute numeroase și importante pre
mii. Folosiți-o și dv. la concursul 
de mîine.

La tragerea concursului Pronoex
pres de mîine, care se va desfășura 
la Reșița, va avea loc și tragerea 
pentru desemnarea câștigătorilor pre
miilor suplimentare (categ. I și II) 
de la concursul special Pronoexpres 
din 7 iunie.

12 MILIOANE LEI PREMII
Vă reamintim. La „Marele concurs 

popular Pronoexpres" de la 2 iulie

2 s li'onosport
se atribuie 72.000 premii în valoare 
totală de 12.000.000 lei.

Procurați-vă din timp bilete la a- 
cest mare concurs popular !

Atențiune ! La 23 iunie începe în
chiderea vînzării in mediul ruraL

Rețineți : prețul unui bilet este de 
2 lei.

Mureșan, Tudor—Croiloru, Vlad, Dragii, 
Bozdoc. Măncscu.

PLOIEȘ1I. — Mureșul a reușit o pre
țioasă victorie în deplasare cu 2—1. E- 
chipa din Tg. Mureș a avut inițiativa 
în prima repriză, cînd a deschis scorul 
prin Suciu (min. 10). Ea a urcat scorul 
două minute de la reluare, prin Balas 
(min. 17). Apoi Petrolul a preluat ini
țiativa, a ratat un II ni în min. 62 
prin Ionescu. a redus din handicap în 
min. 65 prin Moldoveanu și a ratat alte 
cîteva ocazii. (I Radulescu. /’ Voicilă- 
coresp.).

CLUJ. — Meciul C.S.M. Cluj—C.S.M. 
Baia Mare a avut un început surprinză
tor pentru localnici : în min. 2 oaspeții 
conduceau cu 2—0! Cu mare greutate 
juniorii clujeni au egalat și au reușit 
să ia și conducerea pînă la pauză. In 
repriza doua însă, ei au fost net superiori 
din toate punctele dc vedere, obținînd 
o meritată victorie la scor (8 — 2) și a- 
nunțîndu-se drept candidați serioși la 
titlu. Cei mai huni jucători : l.ungu 
(autorul a 5 goluri), Fill op și Tordai 
(Cluj), Szoke, Soo și Suta (B. Marc).

ȘTIBI
• Mîine, la Craiova, în cadrul optimi

lor dc finală ale Cupei R.P.R. are loc 
partida dintre C.S.M. Reșița și C.C.A.

• In finala competiției rezervate surdo- 
muților, duminică Ia Cluj echipa orașului 
Cluj a dispus dc aceea a orașului Bucu
rești cu scorul dc 4—0.

• Meciul de categoria B, C.S.M. Re
șița— C.S.M. Cluj sc va disputa sîmbătă, 
iar partida Arieșul Turda—Dinamo Bar
za duminică dimineață.

(Panache) dc a ieși de pe teren (întâl
nirea a avut loc joia trecută). Voința 
Rm. Sărat—Carpați Sinaia 1—1 (l—0) 
duminică. Toat<- jocurile au avut loc la 
Ploiești. In prima partidă, cu Raf. 4 
Cîmpina, Carpați Sinaia a cîștigat cu 
2—î.

REGIUNEA HUNEDOARA : Minerul 
Vulcan — Minerul Deva 1 — 1 (0—0)

REGIUNEA CRIȘANA: Crișul Ora
dea—Voința Oradea 1—0 (0—0)

REGIUNEA BUCUREȘTI : Olimpia 
Giurgiu—Dunărea Giurgiu 7—0 (0—0).

PREMII OFERITE DE LOTO-PRO- 
NOSPORT LA COMPETIȚIILE SPOR
TIVE

Continuînd acțiunea de stimulare 
a sportivilor Loto-Pronosport a acor
dat recent următoarele premii : La 
„Circuitul ciclist UCECOM", un scuter 
„Manet" și 5 ceasuri de mină, 7 pre
mii la „Marele circuit motociclist" de 
la Oradea și diferite premii la „Cir
cuitul ciclist al regiunii Bacău". In 
continuare va acorda în campionatul 
republican de fotbal-juniori : cite o 
minge pentru echipele campioane de 
regiuni și premii speciale componen- 
ților echipei campioane și celei clasate 
pe locul II.

Meciul II : R. S. Cehoslovacă — Ar
gentina 3—3, pronostic X.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 14 IUNIE 1961

Categoria l-a 1 premiu a 77.594 lei ; 
Categoria H-a 7 premii a 12.903 lei : Ca
tegoria Hi-a 53 premii a 1.703 lei ; Ca
tegoria IV-a 283 premii a 411 lei ; Ca
tegoria V-a 1.133 premii a 102 lei ; Ca
tegoria Vl-a 5.153 premii a 31 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport

DINAMO PITEȘTI - METALUL 23 
AUGUST BUCUREȘTI (4-0). In prima 
repriză dinamoviștii au jucat slab. Abia 
după pauză ei au reușit să imprime 
jocului mai multă dîrzenie. Oaspeții au 
avut ocazii clare de a îns-crie — pe care 
ori le-au ratat, ori le-a oprit portarul 
Varga. Au înscris Lovin (min. 39 și 80), 
Halagian (min. 67) și Pîntea (min. 85). 
(A. Momete și I. Chilibar — coresp).

DRUBETA TR. SEVERIN - C.F.R. 
ELECTRO CRAIOVA (2-2). Rezultatul 
nedreptățește pe gazde care au domi
nat net în repriza secundă. Au în
scris Mateescu (min. 34), Petca (min. 
62) pentru Drubeta și Preda (min. 19 
șl 45) pentru oaspeți. In min. 89 arbi
trul A. Maier-Lugoj a anulat un gol



Bogată activitate sportivă 
in raionul Horezu Juniorii în întrecere Actualități pugHîstrce...

Tot mai frumoasă, mai îmbelșugată 
este via(a oamenilor muncii și din 
satele raionului Horezu. In anii re
gimului democrat-popular, pe aceste 
meleaguri au apărut mereu mai multe 
cămine culturale, școli, dispensare, 
cinematografe, magazine universale 
•— toate mărturie a grijii partidului 
pentru creșterea nivelului de trai, a 
profundelor transformări sociale și 
politice din viața satelor noastre.

O largă răspîndire a cunoscut în 
ultimii ani și activitatea sportivă. 
P.înă în prezent în acest raion au 
fost înființate nu mai puțin de 43 de 
asociații sportive, în cadrul cărora 
aproape 6.000 de membri ai U.C.F.S. 
desfășoară o rodnică activitate. Cer- 
cetînd mai atent munca asociațiilor 
sportive din raionul Horezu vom 
constata că atletismul, voleiul, popi
cele, fotbalul, tenisul de masă, schiul 
și tirul sînt sporturile cele mai în
drăgite, cele mai populare printre 
membrii asociațiilor sportive din 
raion.

Interesant este de subliniat faptul 
că în momentul de față se desfășoa
ră, urmărite fiind cu mult interes, 
trei campionate raionale. Cel mai 
disputat este campionatul de fotbal, 
la startul căruia s-au prezentat 25

Concurs de gimnastică 
acrobatică

Duminica s-a disputat în sala de la 
ștrandul Tineretului etapa a Il-a pe 
Capitală a concursului republican 
pe echipe la gimnastica acrobatică, 
lată rezultatele: 1. Clubul sportiv 
Școlar 278,55 p; 2. Dinamo 268,95 p;
3. Școala sportivă de elevi 262,20 p.

Dintre gimnaștii participanți s-au 
remarcat : Petre Mihaiuc, Gabriel 
Caelide (C.S.Ș.), Alexandru Szilagyi, 
Anton Radar (Dinamo), Paul Costin, 
Nicolae Dumitrescu (S.S.E. nr. 2).

ȘTEFAN HARGALAȘ-coresp.

COLȚUL SPECIALISTULUI

Lovitura de la 11 m după regulament, practica arbitrajului 
și ultimele decizii F. I. F. A.

Mai mulți cititori ne-au adre
sat scrisori în legătură cu acor
darea loviturii de la 11 m la 
totbal, ridicînd diferite probleme 
și situații care se pot ivi în 
cursul unui meci. Un răspuns mai 

detailat il dăm prin articolul de 
fată, scris de dr. N. Chelemen, 
arbitru din lotul republican.

Regulamentul de joc prevede în 
mod clar și categoric la articolul 14, 
că lovitura de pedeapsă (11 m) se a- 
cordă ori de cite ori în timpul unui 
joc s-a comis de cîte un jucător din 
echipa în apărare, aflat în suprafața 
de pedeapsă — indiferent unde se 
afla mingea in acel moment — una 
din următoarele 9 infracțiuni :

1. Lovește sau încearcă să lovească 
cu piciorul un adversar;

2. Pune piedică unui adversar;
3. Sare asupra unui advesar;
4. Atacă un adversar in mod vio

lent sau periculos;
5. împinge cu corpul din spate un 

adversar care nu face obstrucție;
6. Ține un adversar cu mina sau 

cu o parte oarecare a brațului;
7. împinge un adversar cu mîna 

sau cu o parte oarecare a brațului ;
8. Joacă mingea cu mîna, adică o 

poartă, o lovește sau o aruncă cu 
mina sau cu brațul.

9. Lovește un adversar cu mîna 
sau cu o parte oarecare a brațului;

Așadar, oriunde s-ar produce in 
suprafața de pedeapsă (careu) una 
din aceste infracțiuni, arbitrii ar tre
bui să sancționeze prompt, dictînd 
11 m.

Totuși, lucrurile nu se petrec în
totdeauna astfel. Uneori arbitrii au 
și ei dreptate, alteori nu. Să vedem 
cînd și de ce.

In primul caz — atunci cind arbi
trii au dreptate — însuși regulamen
tul de joc le conferă această drep
tate prin prevederile sale la alte ar
ticole sau prin deciziile emise de 
F.I.F.A. Așa, spre exemplu, la art. 
5, 11, 12 și 14, regulamentul de joc 
lasă la latitudinea arbitrului să a- 
plice legea avantajului sau să con
sidere infracțiunea ca involuntară. 
Exemple:

— o minge ce se îndreaptă spre 
poartă este interceptată cu mîna de 
un apărător, dar ea totuși intră în 
gol ;

— se produce un henț in careu, fă- 

de echipe, care reprezintă 28 de co
mune din raion. La celelalte campio
nate (volei și popice) iau parte cite 
15 formații. Firește că pentru a se 
putea asigura condiții dintre cele 
mai bune de participare tuturor c- 
chipelor înscrise în campionatele ra
ionale, a fost nevoie să se creeze o 
bază materială corespunzătoare. Ast
fel, în raionul Horezu există în pre
zent 25 de terenuri de fotbal, 32 de 
volei și II arene de popice, dintre 
care multe cu 2 piste. In afară de a- 
ceasta, toate asociațiile sportive din 
raion au magazii cu echipament și 
materiale sportive. Printre cele mai 
bine utilate magazii sînt cele din co
munele Costești, Bodești, Lăpușat.i 
și altele.

De o largă popularitate în rîndu- 
rile tineretului se bucură și tradițio
nalele competiții sportive de mase, 
dar, în special, „Duminicile sportive" 
în organizarea cărora asociațiile 
sportive din raionul Horezu au dat 
dovadă de frumoase și utile iniția
tive. Atît de populare sînt aceste în
treceri printre tineri și vîrstnici, încil 
numai anul acesta au fost organizate 
45 de asemenea competiții, la care 
au luat parte 4.500 de concurenți ji 
la care au asistat mii și mii de ță
rani muncitori.

Consecința firească a asigurării 
unui bogat calendar competițiohal și 
a dezvoltării activității sportive de 
mase o constituie creșterea nivelului 
performanțelor realizate de sportivii 
din cadrul asociațiilor sportive din 
raionul Horezu. Printre rezultatele 
de valoare obținute de sportivii raio
nului vom cita pe cel al echipei de 
popice din asociația Unirea Horezu 
care a ocupat locul III în etapa re
gională a campionatului republican 
pe echipe. De asemenea, șahiștii Oc
tavian Popescu și Ion Tudose, pre
cum și jucătorii de tenis de masă 
Adam Siulescu, Gh. Stoican, Elena 
Grigorescu, Maria Oprea se numără 
printre cei mai buni din regiune.

ALEX. MOMETE — coresp. regional 

cut tot de un apărător, și mingea a- 
junge la un jucător aflat singur în 
fața porții cu șanse mari de a marca;

— un apărător vrînd să scoată c 
minge din careu, degajează, mingea 
se lovește de brațul sau mina lipită 
de corp a unui adversar (henț in
voluntar) și de acolo ricoșează în 
poartă ;

— o minge cade în careu și din 
pămînt sare în mina unui apărător, 
care s-a trezit lovit de ea (fără să 
fi avut intenția s-o joace) ;

— un apărător, vrînd să degajeze, 
se lovește peste umăr cu mingea 
etc., etc.

Acestea sînt numai cîteva exemple 
în care arbitrul se va abține de a 
penaliza, fie aplicînd legea avanta
jului, fie pentru considerentul că au 
fost comise involuntar.

De asemenea trebuie arătat că ar
bitrii sînt adeseori acuzați că au a- 
cordat lovitură de la 11 m cind nu 
era fază de gol, cînd scorul era 0—0 
sau 1—1; sau că „nu mai era cazul 
să acorde 11 m la scorul de 5-0 sau 
la 12—0 în favoarea echipei ce con
ducea". Orice argument s-ar aduce, 
regulamentul de joc nu ține seama 
de asemenea situații. Lovitura de 11 
metri se acordă ori de cîte ori în 
cursul unui joc sînt îndeplinite con
dițiile (cele 9 infracțiuni mai sus 
arătate cu excepțiile respective) ce o 
impun, indiferent dacă a mai fost a- 
cordat sau nu un penalti în contra 
uneia sau celeilalte echipe.

Din păcate, cam prea mult s-au ui
tat aceste prevederi ale regulamen
tului in returul acestui campionat și 
arbitrii noștri — de astă dată nu au 
scuze — au închis ochii la infracțiu
nile comise în careu de către apără
tori, favorizînd în acest fel tocmai 
ceea ce se preconiza a se înlătura : 
jocul prea tare (dur) al apărătorilor.

Și este de făcut o remarcă impor
tantă: că arbitrii noștri dau mai de
grabă o decizie de 11 m la un henț 
decit la un fault, în careu. Or. este 
știut, că în careu, in general vor
bind, apărătorii nu fac hențuri vo
luntare, ci mai degrai i lovesc invo
luntar mingea cu mina, pe cind 
faulturile sînt aproape toate comise 
cu intenție.

Din enumerarea și citirea cu aten
ție a celor 9 infracțiuni se vede clar 
că regulamentul de joc pune foarte 
mare preț pe elementul intențional 
— acesta fiind sancționat ca și fapta 
în sine — și totuși această intenție 
nu este suficient sancționată prin a- 
cordarea loviturilor de 11 m în careu. 
Practica a arătat acest lucru, în spe

Capitala țării se afirmă tot mai 
mult și ca un puternic centru de ini
țiere a scrimerilor juniori. Nume
roasele concursuri organizate cu 
participarea celor mai tineri trăgă
tori confirmă pe deplin acest lucru. 
Sălile de sport ale cluburilor Pro
gresul și C.C.A. cunosc necontenit o 
mare afluență a tineretului. De o 
frumoasă tradiție se bucură și con
cursurile organizate intre reprezen
tanții Clubului sportiv școlar, Școlii

CONSTANȚA TRIFtd, floretistăi 
elevă la școala profesională 

„Tehnometal"

sportive de elevi și asociației spor
tive S.P.C.

La două din aceste concursuri am 
fost și noi martori. Desfășurate in 
sala de sport a M.I.C. din incinta 
stadionului Tineretului, aceste con
cursuri au scos in evidență cunoștin
țele avansate ale micilor scrimeri, 
dorința lor de afirmare. Este de su
bliniat, de asemenea, atmosfera spor- 

cial Ia jocurile de campionat dispu
tate in acest retur, în Capitală.

Și acum, unele precizări F.I.F.A. 
în legătură cu modul executării lo
viturii de la 11 m.

Este cunoscut faptul că Ia jocul 
Romînia—Suedia din 1937 centrul 
nostru atacant Baratky a marcat în 
ultimul minut de joc printr-o lovi
tură de 11 m, fentîndu-1 pe portarul 
suedez, simulînd că execută într-un 
colț al porții și trimițind mingea 
exact in partea opusă. De asemenea, 
jucătorul Apolzan (de la C.C.A.) a 
executat un 11 m, anul trecut, trimi- 
țînd mingea cu călcîiul în poarta ad
versă.

Ultimele hotărîri F.I.F.A. fac unele 
precizări foarte importante, pentru 
jucător, arbitri și antrenori. Iată ce 
spun aceste decizii:

1. Dacă jucătorul care execută lo
vitura de pedeapsă, după ce s-a dat 
semnalul cu fluierul, întoreînd spa
tele, lovește mingea cu călcîiul, va 
fi considerat că a avut o atitudine 
nesportivă, desconsiderîndu-și adver
sarul și va fi penalizat cu o lovitură 
liberă indirectă.

2. La executarea penaltiului este 
permisă păcălirea adversarului prin 
fente în felul următor: jucătorul care 
execută lovitura de pedeapsă, fugind 
către minge, poate schimba pasul sau 
poate induce in eroare portarul, ui- 
tindu-se spre unul din colțurile porții 
sau poate face și alte mișcări ale 
corpului. Acest lucru ii este îngăduit 
numai înainte de a ajunge la minge. 
O dată ajuns aici, el nu mai are voie 
să facă asemenea mișcări sau fente 
și nici să lovească cu piciorul dea
supra mingii, în aer, ca portarul ast
fel păcălit să se miște în partea opusă 
în care va fi trimisă mingea. Se în
țelege că in nici un caz jucătorul nu 
poate sări dincolo de minge, după 
care să se întoarcă și să execute lo
vitura de pedeapsă.

Așadar, in toate cazurile, arbitrii 
vor trebui să facă distincție între fen
tele și mișcările de păcălire a adver
sarului, COMISE PÎNA LA MINGE 
și cele săvârșite, așa cum s-a arătat 
mai sus, DUPĂ CE JUCĂTORUL A 
AJUNS LA MINGEA SITUATA PE 
PUNCTUL DE 11 M. In acest din 
urmă caz arbitrii vor sancționa ju
cătorii cu lovituri libere indirecte, 
dictate de pe punctul de 1T m contra 
echipei ce beneficiază de lovitura de 
pedeapsă.

Dr. N. CHELEMEN
arbitru din Lotul republican, 

București 

tivă in care s-au „consumat" asaltu
rile, ca și corectitudinea arbitrajelor.

In concursul feminin s-a impus 
prin mobilitate și un dezvoltat simț 
al lamei, Constanța Trifu (S.P.C.), 
elevă la școala profesională „Tehno- 
metal". Ea a ciștigat concursul, după 
un baraj de toată frumusețea cu 
Alexandra Tudorache, din aceeași a- 
sociație. Cucerind cele mai multe 
victorii, Constanța Trifu a îndeplinit 
totodată și norma de clasificare 
pentru cat. a Il-a. (Este prima tră
gătoare junioară de la S.P.C. care 
obține această categorie). Dintre bă
ieți, cel mai bine s-a prezentat Radu 
Nisipeanu (S.S.E.), un floretist ta
lentat, cu frumoase perspective (este 
posesorul unui stil in totalitate ofen
siv). REZULTATE TEHNICE : Fete : 
I. Constanța Trifu (S.P.C.) 5 V. 
(d. b.); 2. Alexandra Tudorache
(S.P.C.) 5 v. (d. b.) ; 3. Mariana Ne- 
grescu (S.P.C) 4 v. ; 4. Alexandra 
Constantinescu (S.S.E.) 4 v. ; 5. Nela 
Blotar (S.S.E.) 4 v. ; 6. Ilona Barcaș 
(S.S.E.) 3 v. Băieți : 1. Radu Nisi
peanu (S.S.E.) 6 v.; 2. Hie Tudor 
(S.P.C.) 5 v. ; 3. Jean Tănase (S.P.C.) 
5 v.

S. TIBERIUi

ȘI ACUM,
In orașele Ploiești și Sibiu s-au 

desfășurat întrecerile zonale ale cam
pionatului republican individual de 
popice.

PLOIEȘTI. întrecerile au lost găz
duite de arenele Petrolul și Voința, 
ale căror piste au influențat, într-o 
oarecare măsură, rezultatele. Astfel, 
fa-ptul că bitumul de pe piste s-a 
înmuiat din cauza căldurii a îngreu
nat mult sarcina sportivilor care, în 
urma unor eforturi lăudabile au reu
șit totuși să obțină rezultate mulțu
mitoare. De reținut că și popicele au 
fost necorespunzătoare. Clasamentele : 
Feminin: 1. Ioana Iordan (Buc.)
404 p. d. ; 2. Florica. Neguțoiu (Buc.) 
374 p. d.; 3. Gerda Renea (Brașov) 
367 p. d.; 4. Mariana Birătt (Buc.) 
365 p.d.; 5. Elena Niță (Giurgiu)
361 p. d. Masculin: 1. Carol Zom- 
boirj (Brașov) 842 p. d; 2. Petre 
Buhăescu (Roman) 808 p.d. ; 3. Alex. 
Carp (Buc.) 800 p. d.ț 4. Ion Ilieș 
(Brașov) 799 p. d.; 5. Ernest Weiss 
(Mediaș) 799 p. d.

SIBIU. Lupta pentru cucerirea pri
mului loc a fost foarte pasionantă, 
iar la bărbați au fost înregistrate re
zultate valoroase.

Clasamentele: Feminin: 1. Ileana 
Antal (Arad) 395 p. d.; 2. Ileana Ne
meth (Ig. Mureș) 390 p. d. ; 3. Ma
ria Stanca (Reșița) 387 p. d.; 4. Va- 
vila Dăneasa (Gîmpina) 383 p. d.;

BUG Bl

Seurie însemnări după eiim de duminică...
Așadar, C.F.R. Grivița Roșie 

este virtuala campioană de primăvară, 
Ceferiștii susțin în ultima etapă un 
joc la Petroșani, dar față de valoa
rea echipei este greu de presupus că 
ea va pierde... Așa cum am remarcat 
și în cronica noastră de ieri, cefe
riștii — fără a străluci — (miza prea 
mare a întâlnirii cu C.C.A. a influen
țat vizibil valoarea tehnică a jocului) 
au meritat victoria.

Scorul etapei l-a realizat C.S.MS. 
Iași (50-3 cu Olimpia Brașov). Așa 
cum ne-a relatat corespondentul nos
tru, Gh. Vasiliu, rugbiștii ieșeni au 
practicat un joc exce'ent, mult aplau
dat de peste 14.000 de spectatori. Ei 
confirmă astfel succesul dobindit in 
fala rugbiștilor de la F.C. Lourdes
• Rapid a înregistrat duminică 

cea de a doua victorie a sa în cam- 
pionat(6-3 cu I.T.B.). Meciul a fost 

NOTĂ
în

C.F.R. 
btiie

legătură cu mtîlnirea dintre
Grivița Roșie Și C.C.A. tre

să semnalăm că serviciul dc
ordine fa terenul din Parcul Copilu
lui a lăsat foarte mult de dorit, In 
Ioc să-și vadă de atribuțiile lor, 
tovarășii însărcinați cu ordinea s-.au 
făcut ecou! intervenjiitor neprinci
piale ale unor spectatori gălăgioși. 
Ei au împiedicat pe antrenorul 
echipei C.C.A., Petre Cosmănescu, 
să-și exercite atribuțiile sale, să dea 
indicații echipei respective, potrivit 
regulamentului. Ceva mai mult, 
acesta împreună cu coordonatorul 
tehnic ol clubului C.C.A., loan

® Astă-seară va avea loc pe pa
tinoarul artificial „23 August" prima 
reuniune de selecție a lotului R.P.R. 
în vederea . alcătuirii echipei noastre 
pentru competiția dotată cu „Cupa 
orașelor balcanice". Iată programul : 
C. Ciută — D. Davidescu, A. O'- 
teainu — IV. Vintilă, I. Turcu — V. 
Antoniu, I. Dinu — I. Pătruț, 1. 
Flore-a — St. Popoacă, O. Baciu
— Gh. Tănase, H. Low — Gh. Moise, 
St. Cojan — P. Deoa, M. Nicotau
— E. Schnap, I. Ivan — E. loano- 
vici, Gh. Ereinia — Gr. Enache. 
Gala va începe la ora 19,30- A dou.i 
reuniune va avea loc joi, pe aceeași 
arenă.

Bil-etele pentru galele de box in ve
derea S'cJle-cționăt’iii boxerilor care vor 
participa la „Balcaniadă**, ©e vor avea 
Ioc MARȚI 20 și JOI 22 iunie a.c. orede 
19, — pe patinoarul artificial din Par
cul „23 August**, s-au pus în vinzare 
la casele de bilete din : Str. Ion Vi-tlu 
și Agenția Centrala Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9.

• La Cîmpulîing-Muscel, formația 
școlii sportive din localitate a reali
zat un rezultat de egalitate (9—9) 
în partida cu Dinamo București-

FINALELE
Viorica Măstan (Oradea) 379 p.d. 
Masculin: 1. Petre Purje (Cî-mpina) 
869 p. d.; 2. 15. Stuller (Timișoara) 
854 p. d.; 3. C. Radulescu (Reșița) 
853 p. d.; 4. I. Constantinescu (Plo
iești) 847 p. d.; 5. G. Mălan (Ora
dea) 835 p. d.

De remarcat că o serie de tiner. 
au reușit (in ambele zone) să în
treacă sportivi cu o îndelungată ex
periență. Alături de jucătoarele și 
jucătorii din clasamentele de mai sus 
la întrecerile . finale ale campionate
lor vor mai participa: Feminin:
Maria Bo-golv (Timișoara), Iboia Su- 
rany (T'g. Mureș), Elena Predeanu 
(Buc.), Irina Deneș (Cluj), Erica 
Arion (Buc.), Cornelia Moldovan 
(Buc.). Crista Rezac (Buc.), Certru- 
de Holecsh (Reșița), Doina Deheleanu 
(Arad), Maria Amărăzearut (Craio
va). Masculin: C. Iordache (Reț?‘. ),
T. Nițulescu (Craiova), Z. Albii (Pe
troșani), L. Gallo (Oradea), E. Kiss 
(Mediaș), Gh. Popescu (Craiova), 
Dumitru C. Dumitrii (Ploiești), C. 
Vînătoru (Ploiești), I. Micoroiu (Re
șița), C. Antonescu (Buc.), Gh. Pena 
(Giurgiu).

Finalele sînt programate în Bucu
rești (arenele Suta și Cimentul) în 
zilele de 26 și 27 iunie.

deosebit de frumos acțiuni variate, 
tendință către joc deschis la ambele 
echipe.
• După penultima etapă a turului 

clasamentul arată astfel :
1. C.F.R. Grivița R.
2. C.C.A.
3. Dinamo
4. Progresul
5. C.S.M.S. Iași
6. Știința Petroșani
7. Știința București
8. Metalul 23 August
9. I.T.B.

10. Știința Cluj
11. Rapid
12. Olimpia Brașov

10
10
10
10
.10
10
10
10
10
10
10
10

91 0 149: 20
311 161: 32
7 l 2 102: 46
3 4 3 51: 34
4 2 4 80: 48
505 36: 42
42 4 36: 48
3 3 4 50: 49
3 2 5 43: 57
32 5 40: 53
20 8 49: 75
0 0 10 12:300

29
27
25
20
20
20
19
19
13
18
14

Ultima etapă (25 iunie) : I.T.B.-
C.S.M.S. lași, Știința Ciuj-Onmpa 
Brașov, C.C.A.-Știința București, Ști
ința Petroșani-C.F.R. Grivița Roșie, 
Metalul 23 August-Dinamo și Rapid- 
Progresul.

Oprescu, au fost hruscați și obligați 
să iasă din incinta terenului. în 
același timp însă, o serie de spec
tatori au putut fi văzuți plimbîn- 
du-se nestingheriți pe pista din jurul 
terenului de joc...

Sernnalind cele de mai sus, nă
dăjduim că, pe viitor, conducerea a- 
sociației sportive C.F.R. Grivița 
Roșie va manifesta mai multă pre
ocupare ta’ă de -această problemă, 
evitînd astfel incidente cu totul ne
plăcute, care nu aduc nici un folos 
spectacolului sporiiv.

REP,



CONCURSURI...
CLUJ. Etapa regională a campio

natelor de seniori. BARBAȚI : 100 m: 
V. Pirvu 11,3; I. Popescu 11,3; 200 m: 
P. Grigorescu (Turda) 23,3; 400 m :
I. Popescu 51,5; Gh. Plăcintaru 51,7 
— rec. pers. ; 800 m : Gh. Biro 1:58,1; 
Fr. Baban (junior) 1:58,2 — rec. pers.; 
1500 m : M. David 4:00,4; 5.000 m. : 
Gr. Cojocaru 15:24,4; 110 mg : Al.
Dincă 15,4 ; 3.000 m obst. : Gr. Cojo
caru 9:31,8; Egyed 9:32,4; lungime : 
Al. Dincă 6.70 ; FEMEI : 400 m: M. 
Cuțui 59,5; 800 m : Cuțui 2:14,9 ; M. 
Bîrsan 2:26,0 ; E. Pop 2:27,4 (A. PA- 
LADE-URSU,-coresp.).

BRAȘOV. Etapa orășenească a 
campionatelor de juniori. JUNIORI
I : 100 m : D. Comșa 11,0 ; 110 mg :
I. Carolea 14,6 ; înălțime : V. Obă-
geanu 1,70; greutate : S. Aldea 12,38; 
disc: I. Samoșca 40,51; JUNIORI
II : 90 mg: P. Cristea 13,9;greutate :
G. Vitalyos 11,19; JUNIOARE I : 80 
mg : El. Popa 13,6; disc: "V. Dan
30,12 ; JUNIOARE II : 60 m : J. Ba- 
lea 8,3 ; 500 m : F. Pop 1:25,8; 60 mg : 
E. Nikolaus 10,0 ; disc: Emy Roth 
26,46; înălțime : E. Nikolaus 1,40; greu
tate : V. Goia 11,55. (V. SECAREA-
NU-coresp).

ORADEA. Faza raională a campio
natelor de seniori și a campionatelor 
de juniori. SENIORI : 100 m : V. Pop
II, 6; 110 mg : V. Pop 16,2 ; 400 mg :
V. Pdp 57,3 ; prăjină : P. Csordas 
3,50; disc: P. Flora 42,30 ; SENIOA
RE : înălțime : II. Tomcsik 1.40 ; JU
NIORI I : 100 m : St. Kemecsei 11,4 ; 
E. Gollner 11,4; 200 m : S. Szabo 
24,1; 200 mg: F. Riczman 27,3; 400 
mg : Riczman 60,4 ; înălțime : N. Ma
covei 1,75; prăjină: I. Paulai 3,50; 
greutate: N. Macovei 12,64; disc: 
N. Macovei 42,93 ; ciocan : R. Po- 
povici 43,58; JUNIORI II: 80 m: Ad. 
Holmayer 10,0 ; 300 m : St. Mozsik 
40,7; greutate : T. Pantiș 12,58 ; disc: 
Pantiș 40,35 ; JUNIOARE I : 100 m : 
M. Vajda 12,7 — nou record regional; 
E. Meszaros 13,0 ; 200 m : Vajda
27.3 ;.-lungime : Vajda 4,82; greutate: 
I. Pali 10,15; JUNIOARE II : 60 m : 
E. Meszaros 8,2 ; 60 mg : M. Costin 
9,8; lungime : Costin 4,62; Greutate :
I. Nagy 11,80.

MEDIAȘ. Peste 120 de atleți au 
participat la întrecerile etapei orășe
nești a campionatelor de juniori. JU
NIORI I : 100 m : M. Mureșan 11,0; 
înălțime: V. Alezi 1,71; JUNIORI II : 
80 m: I. Suciu 9,6; 90 mg: G. Gusan 
15,0; JUNIOARE I : 200 m. U. Pope
scu 2*7; lungime: U. Popescu 5,25; 
înălțime : U. Popescu 1,50 ; suliță :
J. Binder 32,14 ; JUNIOARE II : 60 
m: C. Jurcan 8,3 ; lungime : C. Jur- 
can 4,81; SENIORI : ciocan : F. Amels 
50,20.

LUPENI. Stadionul Minerul a găz
duit întrecerile etapei orășenești 
a campionatelor de seniori și juniori 
Petroșani. Au participat 135 de con- 
curenți. Cele mai bune rezultate : JU
NIOARE II :60 m : A. Codreanu 9,0; 
JUNIORI I : lungime : D. Costea
5,50. (S. BALOI-coresp.).

BRAILA. Cu prilejul întrecerilor 
preliminarii ale campionatelor repu
blicane Pompiliu Lică !a stabilit 2 
recorduri regionale de juniori : 1.500

REZULTATE.
m - 4:14,6 și 3.000 m - 9:15,5 Alte 
rezultate : 100 m : T. Meiroșu (1944) 
și I. Haidac 11,5; înălțime : I. Moroiu 
1,77; greutate (7,257 kg): C. Constan
tin 13,96 ; St. Sgîrcitu 13,48; disc (2 

(C. RUSI-kg) : C. Constantin 42,85 ; 
NOIU-coresp)

SIGHIȘOARA. La faza 
campionatelor republicane 
parte 52 de concurenți. BARBAȚI : 
100 m : N. Oprea 11,5 ; 5.000 m : H. 
Pleșea 16:04,1. (I. TURJAN-coresp.)

raională a 
au luat

GIURGIU. La etapa orășenească a 
campionatelor de seniori cel mai bun 
rezultat a fost înregistrat la înălțime 
de Al. Spiridon cu 1,80 m. (S.CRIS- 
TEA-coresp.)

TOPOLOVENI. Pe stadionul din 
localitate 215 atleți au participat la 
întrecerile fazei raionale (Găești) a 
campionatelor de seniori și 
De remarcat că mai mult de 
te dintre participanți au fost 
diul sătesc. Dintre rezultate
năm pe cMe obținute la înălțime ju
niori — 
fănescu 
METE-

juniori, 
jurnăta- 
din me- 
mențio-

Tr. Popescu 1,65, și Puia 
la greutate — 8,25 m. (A. 
coresp. reg.)

SIBIU, 
cursului 
băieți si 
60 m : :
Feduk (Sibiu) 27.5 ; 
coș (Brașov) 1:23,4 ; 
rezan (Arpaș) 4.81 : înălțime 
trescu ‘ '
Ivan (Br.) 11,10 ; FETE :
Anghelescu (Br.) 8,7 ; 
lea (Sib.) 
(Br.) 4,39 ;

Ște- 
MO-

con-Faza regională (Brașov) a _ 
de copii. Au participat 97 de 
87 de fete. Rezultate : BĂIEȚI : 

Hugel (Mediaș) 7,7 ; 200 m : G.. . 5^0 Domo-
lungime ; T. Vece- 

_ .. . ’ "’I’ C. Dumi-
(Făgăraș) 1,40 ; greutate : E, 

(Br.) 11,10 ; FETE : G9 m : S.
300 m : M. Rau-

50,3 : lungime : V. Coșulet 
înălțime : M. Ci urea (Br.) 

1,36 ; greutate : A. Vitalios (Br.) 10,02. 
“ COSTACHESCU - coresp.).

DEVA. Etapa regională a școlilor 
profesionale. Au participat elevi din 
Deva, Cugir, Petroșani, Orăștie, Hune
doara. Lupeni și Alba Iulia. JUNIORI 
I : 200 m : A. Feiraben (D) 21,7 ; 800 m: 
M. Toma (H) 2:09,8 : greutate (6 kg) :
Gh. Zachreș (D) 12,28 ; suliță (800 gr) ; 
Zachres 47.91. (I. S IM ION. coresp.).

BOTOȘANI. Etapa regională a con
cursului de copii. Au participat p&stc 
250 de copii din cei 700 care au evoluat 
în etapele preliminarii. BĂIEȚI : 60 m : 
R. Popovici (Rădăuți) 8,3 ; 200 
Georgescu (Rdț.) 27,9 ; 
zatu (C-lung) 1:24,5 ; 
su (G. Humor) 4,57 ; 
Pătrunjel (Bot.) 9,0 ; 
(Bot.) 50,8 ; lungime :

<r>.

Despre marea întrecere de la Yokohama
Interviu cu

delegația
din în- 
luptăto- 
la cam- 
la Yo- 

com- 
oară 
după 

prilej

care o

despre 
la Yo- 

con-

De cîteva zile s-a reîntors 
depărtata Japonie 
rilor noștri care au participat 
pionatele mondiale disputate
kohama. Ei au avut o frumoasă 
portare ocupind pentru prima 
locul II pe națiuni, imediat 
sportivii sovietici. Cu acest
am avut o convorbire cu antrenorul 
federal ION CORNEANU, pe 
redăm mai jos :

— Ce ne puteți spune 
campionatele mondiale de
kohama, comparîndu-le cu 
cursul de lupte clasice desfășurat 
cu prilejul J. O. de la Roma?

— Spre deosebire de J. O., unde 
numărul concurenților într-o catego
rie ajunge pină la cifra de 25 con
curenți, la Yokohama numărul spor
tivilor nu a trecut de 20.

— Aceasta a afectat cumva 
velul tehnic ?

— Dimpotrivă. Dacă la Roma 
veam șansă la tragerea la sorți 
„nimerim" și cite 
slab pregătit, la 
putea fi vorba de 
sportivii cei mai 
lume. De altfel, este semnificativ fap
tul că dintre primii șase clasați la 
J. O. de la Roma nu au lipsit decît 
foarte puțini.

— Cum se explică startul me
diocru al concurenților noștri ?

— Noi am

ni-

a- 
să 

un luptător mai 
Yokohama nici nu 
așa ceva. Au venit 
bine pregătiți din

antrenorul federal Ion Corneanu
mele 2—3 zile au fost mai grele pină 
cînd „am intrat" in ritmul vieții de 
acolo. Antrenamentele ușoare și cele 
două concursuri susținute ne-au aju
tat să ne punem pe „linia de plutire".

— Ce puteți să ne spuneți des
pre comportarea fiecărui sportiv 
al nostru?

— încep cu Cristea Marin. El a 
concurat la lupte libere. Ne-am con
vins încă o dată că trebuie să ne 
străduim serios in acest domeniu al 
luptelor. Ne-a dovedit-o însuși faptul 
că atunci cînd Cristea Marin a concu
rat la clasice, deși cu două categorii 
peste greutatea sa, el s-a comportat 
mulțumitor. Campionul olimpic D. 
Pirvulescu a avut o singură ezitare 
în meciul cu Wilson (S.U.A.). Este 
demn de remarcat că deși a avut o 
infringere la puncte, el putea să de
vină campion mondial.

— In ce fel ?
— In finală, cînd se întrecea cu 

sportivul sovietic Saiadov a condus 
primele opt minute. Apoi, sportivul 
sovietic a reușit să facă un contraatac 
cu care l-a depășit. Menționez că D. 
Pirvulescu a arătat o formă mult mai 
bună decît la J. O. Ion Cernea s-a 
comportat excepțional. Deși in de
cursul pregătirii a fost accidentat la 
picior, suferind o luxație, el a știut 
să-și 
meci, 
erau 
Pină 
punct tehnic. Cu 
nară Ion Cernea 
pleu care s-a terminat prin tuș. Pe 
polonezul Knitter l-a invins la J. O. 
cu numai un punct diferență. La Yo
kohama, l-a intreeut la tuș. Despre 
M. Sultz nu pot spune decît că a fost 
prea reținuți prea preocupat de a nu

învins. Noi ne așteptam de la el 
realizeze mult mai
în momentul cînd

mult, mai ale» 
cobora de pe 
multe resurse. 
despre primul

fi 
să 
că 
saltea el dovedea încă

— Ce ne spuneți 
nostru campion mondial ?

— A luptat de la primul pină la ul
timul său meci cu aceeași voință 
dirzenie. O curiozitate : a executat 
„supleuri", majoritatea lor decisive 
obținerea victoriilor. Este demn 
notat că nu i s-a făcut nici un pro
cedeu in tot decursul campionatelor.' 
Marele său rival, iugoslavul Horvath, 
a fost de data aceasta depășit cu trei 
puncte. Unul din cei mai in formă 
oameni ai noștri pină la începerea 
campionatelor mondiale a fost I. Ță- 
ranu. O dată sosiți la Yokohama el 
acuza insomnii și dureri de cap. A 
făcut totuși eforturi să aibă o cont-, 
portare

— In 
prețios 
pionul 
obținut

12 
în 
de

victorie la tuș în fața ja-
Marnyama, o victorie 
Persson (Suedia), un nou 

cu Tkaciov (U.R.S.S.). In

la

cit mai bună.
Dar Gh. Popovici ?
primul său meci a reușit uri 
rezultat de egalitate cu cam- 
olimpic Kiss (Turcia). Apoi a 
o

ponezului 
puncte la 
meci nul 
meciul decisiv cu Gurici (R.P.U.) el 
a condus timp de 8 minute, apoi a 
fost depășit.

— O concluzie asupra compor
tării sportivilor noștri ?

— Real progres față de campiona
tele mondiale din 1958 și față de 
de la Roma ! Succesele obținute 
obligă pe viitor. Pregătirea la 
buri trebuie Jsă se desfășoare cu 
mai mare atenție, cu și mai 
competență.

dozeze eforturile. In primul său 
cu japonezul Yghigughi,

10 secunde 
atunci nu

mai 
de luptat la parter 
s-a făcut nici un 
o voință extraordi- 
a executat un su-

avut... doi adversari. 
Unul pe saltea și altul adus cu noi. 
E vorba de emoția pe care concuren
ța noștri nu au reușit s-o invingă 
decit după primul tur. Astfel se ex
plică cele patru meciuri nule și o in
fringere la puncte din primul tur. 
Am avut de luptat și cu diferența de 
ore dintre țara noastră și Japonia. In 
plină zi ne apuca somnul, iar noap
tea ne trezeam pe la 2—3 și nu 
puteam dormi.

— Cum ați învins această 
cultate ?

— Mulțumită condițiilor create, 
ne-am deplasat la Tokio cu 10 
înainte de începerea întrecerilor.

■ J.Oj 
ne 

clu- 
o și 

mare

Interviu luat de 
OTTO BENKO

m : M. 
V. Mîn- 
C. Gro- 

60 m : m.
M. Iacob

Iharov (Bot.)

forță

unei
au

victoria. Deci, în caz de egiJ. 
, va avea loc o întîlnire sui

: 500 m 
lungime 
FETE : 
300 m : 

: C.
ALEXA — coresp.

Maria Dîți-Diaconescu a obținut duminică una din cele mai bune 
performanțe mondiale cu 53,74 m

Cu gîndul la finala 
Cupei Campionilor Europeni44

(Urmare din pag. 1) 
ultimele trei seturi !) printr-o 
de atac irezistibilă.

2. Rapid a demonstrat tăria 
echipe în care toți componenții
contribuit la construirea acțiunilor, 
cu scopul unei cît ma; bune fina
lizări. Pasele au avut adresă, găsind 
de cele mai multe ori pe jucătorul 
aflat în poziția optimă. îmbucurător, 
de .asemenea, să constatăm că toți 
echipierii Rapidului au dovedit multă 
eficacitate, neferindu-se să-și asume 
răspunderea loviturilor decisive.

3. In . sfîrșit. puterea de luptă și 
impresionanta voință de a învinge 
au dat aripi campionilor noștri, do
vedind marea însemnătate a acestor 
factori în obținerea victoriei.

Finala bate la ușă-- Primul meci 
la București, la ' 8 iulie, returul la 
Moscova o săptămînă mai tîrziu. 
In regulamentul competiției a in
tervenit însă o modificare esențială. 
In partida decisivă nu mai coritează 
setaverajul și punctaverajul, ci nu-

mai 5 
litate, 
plimentară. de baraj, programată la 
Budapesta pentru 8 august

Iată-i Pe voleibaliștii feroviari la.u 
poarta titlului. Nădăjduim că vor ști 
s-o deschidă cu botărîre 1

Jocuri interesante 
în campionatul 

pe echipe al Capitalei

ATLETISM ÎNSEAMNĂ O PUZDERIE DE COPII PE STADIOANE!
Cînd am pornit spre sala Dinamo 

pentru convorbirea cu antrenorul so
vietic, aveam in carnet șase între
bări numerotate, plus o serie de 
semne convenționale in vederea sti
mulării eventualelor „puncte moarte". 
Dar, cînd l-am auzit pe Boris Mihai- 
lovici spunînd vesel și mobilizator : 
.Vă stau la dispoziție !“, m-am simțit 
obligat cu o replică imediată, m-am 
ncurcat în foi, ca un corist care a 
*atat intrarea, și am întrebat com
plet neplanificat: „Ce este atletis
mul ?".

Acum nu-mi rămîne decît să tran
scriu monologul antrenorului Mat
veev.

„Ce este atletismul ? Cum nu se 
poate mai simplu. E baza bazelor. E 
principiul adevărat al sportului. E. 
dacă vrei, o mare școală de sculptură 
in marmura mușchilor, cu mii de 
meșteri (noi antrenorii) și milioane 
ie modele (ei, atleții). Cit de ciudat 
mi sună acest EI ATLEȚII, cînd 
ibia anul trecut am aruncat discu'. 
iproape 55 de metri, după 17 ani de 
îcenicie.

Dar șa nu mă pierd in amănunte. 
,Ce este atletismul ?“.

înseamnă o puzderie de copii pe 
dadioane. Pentru că fără asta atic
ismul nu există.

înseamnă o trudă necurmată pen- 
ru modelarea pectoralilor, a biceps- 
riceps și cvadricepsilor, pentru 
lezvoltarea armonioasă a tuturor 
cărticelelor corpului omenesc, la mo

dul corelației perfecte. Dacă izbutești 
asta cu (să zicem) micul viitor disco
bol, n-o să mai trebuiască să-ți 
spargi capul mai tirziu cu calcule 
de unghiuri și poziții. Discul tot o 
să zboare departe. Pentru că tehnica, 
această neprețuită armă a atletului, 
nu poate aduce singură nimic, fie ea 
oricit de fantastică.

Copilul trebuie să se simtă atlet 
chiar de la 7 ani. Să alerge, să sară. 
Să-și forțeze puțin natura de alergă
tor și săritor inăscut. Mai mult decît 
atit, el poate să arunce. Nu te spe-

sește este, după părerea mea, aplica
rea cunoștințelor in practică. Un dis
cobol care e convins de rolul imens 
al exercițiilor speciale și care, totuși, 
se pregătește doar aruncînd discul, 
se cheamă că păcătuiește printr-o 
cunoaștere formală. Efortul de o 
clipă din cercul de aruncare trebuie 
să fie o rezultantă a mii și mii de 
exerciții care, deși in aparență nu 
seamănă cu pirueta arhicunoscută, 
concură toate — de asta să fim si
guri — la actul aruncării.

Si încă ceva. Mă surprinde folosi-

ria: n-o să i se intimple nimic. Tre
buie să arunce mingea la țintă. De 
ce la țintă ? Pentru că ești dator să-1 
concentrezi intr-un fel asupra unui 
scop precis. La virsta asta trebuie să 
lupți ca să-i orientezi gindurile. Iar 
pentru asta nu e niciodată prea de
vreme. Bineînțeles — cu mijloacele 
cele mai potrivite.

Apoi va începe școala fără sfirșit 
a exercițiilor.

Dar pentru că veni vorba de 
școala exercițiilor, imi îngădui o 
mică digresiune.

Mi-am dat seama că la dumnea
voastră atleții au cunoștințe multe. 
Știu o mulțime de lucruri. Se vede 
că au citit și au văzut. Ceea ce lip-

rea redusă a halterei. Atleții dum
neavoastră susțin că lucrează, dar re
zultatele tehnice la haltere ii contra
zic. De altfel o cercetare atentă a 
corpului și a mișcării confirmă cifrele.

Si pentru că veni vorba de corp, 
țin să remarc că aveți cițiva tineri 
cu deosebite calități morfologice. Da, 
da, morfologice. Nu fizice. Țin la 
această distincție. Prin calitate mor
fologică ințeleg o calitate nelucrată. 
Manolescu e un exemplu. Din fericire 
e încă tînăr. Iar Bog și ceilalți sint 
și mai tineri. Ar fi păcat. Cu atit 
mai mult cu cit aveți condiții de 
lucru excepționale. V-am văzut sta
dioanele. Sint minunate. Simbăta tre-.

cută am fost pe stadionul Tineretului 
ciad s-au intrecut școlarii. Concursul 
se terminase și eu nu mă induram 
să părăsesc tribuna. Rar mi-a fost dat 
să văd un loc mai potrivit pentru 
atletism. E un stadion vesel, cald, 
comunicativ — dacă vrei.

Acum, lasă-mă o clipă să mă gin- 
desc la o incheiere. Să-ți rotunjesc 
interviul. Hai să-nchidem cercul. Să 
revenim la copii. Te rog să reții. E 
lucrul cel mai important in atletism. 
E ca un imens lan de griu abia ră
sărit. Spectacolul e fascinant. Esen
țialul e să știi să-l crești. Să-l faci 
să rodească. Aici intervine rolul no
stru, al antrenorilor. Totul e să știm 
să atragem și să păstrăm pe stadion 
masele de copii pe care ii îmbie, la 
tot pasul, fotbalul.

Repet, totul depinde de noi. Aici 
e măiestria. Sint atitea și atitea de 
făcut. Cum să organizăm lecția ? Cum 
să-i dăm conținutul cel mai potrivit ? 
Cum s-o facem cit mai variată ? Cum 
să-i ridicăm nivelul emoțional ? Cum 
să izbutim ca lecțiile să nu semene 
intre ele ? Cum să devenim prietenii 
fi sfătuitorii copiilor ?

Restul e răbdare și încredere...

Intc viu luat de 
j 1OAN CHIRILĂ

Cu două meciuri pierdute de la 
început prin neprezentarea lui Cris
tea și cu Julieta Namian de nerecu
noscut față de ultimele apariții, Pro
gresul nu putea emite pretenții în 
fața dinamoviștilor, care au ieșit în
vingători la un scor categoric : 10-5 
Cei mai buni de la Dinamo au fost 
Țiriac, Mina Ilina și tînărul Sever 
Dron. La o săptămînă după înfringe- 
rea suferită în campionatele interna
ționale, Țiriac și-a luat revanșa asu
pra lui Bosch, pe care l-a intrecut 
in trei seturi : 7-5, 6-2, 6-3. Campio
nul nostru a fost mai activ la fileu
și și-a dominat adversarul prin 
mingi trimise cu putere pe mijlocul 
terenului. Mina Ilina a depășit-o la 
un scor sever pe Julieta Namian 
(6-2, 6-0), stingherită vădit de lovi
turile lente ale învingătoarei. Acțio- 
nînd variat, Dron nu a lăsat nici uri 
set lui Boaghe (6-2, 6-3, 6-4). Alte 
rezultate : Bardan-Bosch 5-7, 3-6, 6-3, 
1-6, Dron-Mărmureanu 6-4, 2-6, 4-6, 
1-6, Țiriac, Mina Ilina-Mărmureanu, 
Namian 6-2, 6-4.

Cu același scor, 10-5, a cîștigat și 
C.C.A. întîinirea cu Știința. Oamenii 
de bază ai militarilor au fost maes
trul emerit al sportului Gh. Viziru, 
C. Năstase, C. Popovici și Eleonora 
Roșianu. De la studenți s-au com
portat mulțumitor Dan Dimache^ 
Slapciu, Pascal și Sanda Ciogolea. 
Cîteva rezultate mai importante : 
Gh. Viziru-Slapciu 6-4, 6-4, 6-3, C. 
Năstase-Turdeanu 6-3, 6-4, 6-4, I. Năs- 
tase-Dimache 7-5, 6-8, 4-6, Popovici- 
Burciu 6-4, 6-2, 4-3 ab. Burciu, Eleo
nora Roșianu-Manana Ciogolea 6-4^ 
6-0, C. Năstase-Slapciu 6-0, 4-6, 6-2, 
0-6, 6-1.

Azi, miîne și joi va avea loc ulti
ma etapă a returului campionatului 
celor mai bune echipe bucureștene. 
Sînt programate partidele Progresul- 
Știința (terenurile Progresul) și Dl- 
namo-C.C.A. (terenurile Dinamo). In- 
tilnirile încep la ora 15,3°.



Ziua recordurilor mondiale la... înălțime
șe-ascâ două „granițe": Brumei 'a | 
2,30 m și Balaș la 1,90 m. Ei n-au | 
reușit la 18 iunie, dar curînd de tot, 
și poate din nou chiar în aceeași zi, 
Valerii și lolanda vor face să se 
vorbească despre visatele recorduri 
ale lui 2,30 m și respectiv, 1,90 m...

Și, în sfîrșit, în ceea ce o privește 
pe lolanda Balaș vom mai nota un 
amănunt, desigur foarte important. 
Noul său record valorează 1219 p 
(după tabela internațională) fiind 
cel mai bine cotat dintre toate re
cordurile mondiale feminine !

CEI MAI BUNI PERFORMERI
AI LUMII...

Meciul cu echipa R. D. Germane 
a fost un examen de maturitate 

ai șahiștilor reprezentativei noastre...
Nc vorbesc cilivfl dintre învingătorii întilnirii

dc la «ar.’ Staflt

FEMEI

Dinamoviacla la... LA... ÎNĂLȚIME
- Felicitări, Valerii
— Felicitări, Ioli !

...VOLEI
Praga 19 (prin telefon). Duminică au 

luat sfîrșit întrecerile „Dinamoviadei" 
la volei. Iată clasamentele finale : 
CULIN 1. Ruda Hvezda Praga 4 
Dinamo Moscova 4 v.. 3. Dinamo 
rești 3 v., 4. Dozsa Budapesta 3 
Spartak sofia 1 v.; 6. Dinamo 
o v. FEMININ • 1. Dinamo Moscova 4v. 
2. Gwardia Varșovia 3 v.; 3. Dinamo 
București 2 v.. 4. Spartak Sofia 1 v-, 5. 
Dozsa Budapesta 0 v. Sîmbătă, jucăto
rii romîni au învins cu 3-2 pe Spartak 
Sofia, iar jucătoarele cu 3-1 formația 
feminină bulgară.

(Urmare din r>ag. 1)
MAS- 
v., 2. 

Bucu-
V., 5. 

Berlin

JAN POPPER
BASCHET

Sofia. 19 (prin telefon). In jocurile de 
luni s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Dinamo Tbilisi-Dinamo București 
69-30 (34-22), Spartak Sofia - Dynamo 
berlin 93-52 (36-20).

AA

TOMA IIRISTOV

• In finala competiției feminine tic bas
chet „Cupa campionilor europeni “ s-au 
întîlnit la Praga echipele S.K. Riga și 
Slovan Orbis Praga. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 69—69 
(31-27).

• La Paris, s-au întîlnit în cadrul 
semifinalelor „Gupei campionilor euro
peni” la baschet masculin echipele Real 
Madrid și S.K. Riga. In mod surprin
zător, victoria a revenit echipei spaniole 
cu scorul dc 78—75. Returul, la 21 iunie, 
la Praga.

tim o asemenea zi în care să fi fost 
întrecute două recorduri mondiale 
aie aceleiași probe, la bărbați și la 
femei. In această zi de iunie doi re
prezentanți ai atletismului din țările 
lagărului socialismului și-au înscris 
numele pe tabelul recordmanilor 
mondiali. lolanda Balaș trăiește pen
tru a 12-a oară această mare bucu
rie, în timp ce tînărul Valerii Bru
mei se află abia la primul său re
cord mondial.

Dar pentru că am vorbit despre a- 
ceastă plăcută coincidență, poate că 
n-ar fi lipsit de interes să mai ară
tăm că în respectivele concursuri, de 
la Moscova și de la Varșovia, eroii 
de duminică au mai avut un punct 
comun. Amîndoi au încercat să depă-

1,881 lolanda Balaș - 1936 (R.P.R.) 1961
1,78 Taisia Cencik - 1936 (U.R.S.S.) 1959 
1,77 Cen Fen-iun - 1937 (R P.

Chineză) 1957
1,77 Galina Dolia - 1933 (U.R.S.S.) 1960
1.762 Mildred McDaniels - 1936

(S.U.A) 1956
i,753 Michelinc Masson — 1939

(Australia) 1961
1,74 Thelma Hopkins — 1936

(Anglia) 1956
1,74 Robin Woodhouse — 1942

(Australia) 1960
1,73 Alexandra Ciudina — 1923

(U.R.S.S.) 1954
1,73 Valentina Ballod - 1937

(U.R.S.S.) 1959

BARBATI
2,23 Valerii Brumei — 1942

(U.R.S.S.) 1961
2.228 John Thomas - 1941 (S.U.A.) 1960
3,162 Iurii Stepanov — 1932

(U.R.S.S.) 1957
2,16 Robert Savlakadze — 1932

(U.R.S.S.) 1960
2.153 Viktor Bolșov - 1939 (U.R.S.S.) 1960 
2,15 Vladimir Sitkin — 1934

(U.R.S.S.) 1957
2,149 Charles Dumas — 1937 (S.U.A) 1956
2.14 Igor Kașkarov - 1933 (U.R.S.S.) 1957
2,133 Joseph Faust - 1942 (S.U.A.) 1960
2,13 Stig Pettersson — 1935 (Suedia) 1960

Cîtcva întrebări, același subiect : me
ciul R.D. Germană — R.P. Romînă, dis
putat în cursul săptămînii trecute și 
cîștigat de șahiștii noștri. Răspund pe 
rînd, cîțiva dintre cei care au făcut 
deplasarea la Karl Marx-Sladl.

— Victoria cu ÎO1/^—91/? hi 
fața puternicei echipe a R.D. Ger
mane a produs deosebită satisfac
ție în rînd urile iubitorilor de șah 
din țara noastră. Cum poate fi 
apreciat acest rezultat ?

TR. 1CI1IM, antrenorul echipei: In 
primul rînd trebuie ținut seama câ repre
zentativa R. D. Germane a fost mereu 
prezentă în turneul final la ultimele Olim
piade șahiste. La Leipzig, ne-am clasat 
în urma prietenilor noștri, iar la ultima 
întîlnire dc la 10 mese, la București, am 
pierdut la un punct diferență. Iată deci 
moli re să afirmăm că în ultima perioadă 
tinerii noștri jucători au făcut pro
grese, s-au maturizat. Faptul că 
șahiștii noștri capătă tot mai multă 
experiență reiese și din amănuntul 
că la Karl Marx-Stadt noi ne-am arătat 
superiori adversarilor noștri nu numai 
la masa de joc. ci i-am întrecut și la 
analizarea întreruptelor. Mă refer la par
tidele cîștigat o de Ciocîltea la Zinn și 
Ghițescu la Pietsch.

— Rezultatul obținut exprimă fi
del raportul de forțe?

V. CIOCÎLTEA, maestru intemațio-

FOTBAL I» E GLOB
DUKLA PRAGA — CAMPIOANA 

A R.S. CEHOSLOVACE

S-a încheiat și campionatul de fot
bal ediția 1960-1961 al R. S. Ceho
slovace. Noua campioană a țării este 
formația pragheză Dukla, învingătoare 
detașată. Campioana de anul trecut, 
Spartak Hradec Kralove, a fost ne
voită să se mulțumească cu un loc 
modest — 8. Iată rezultatele înregis
trate in ultima etapă: Banik Os
trava — Snop Kladno 3—1, Jednota 
Trenciil — Slovan Bratislava 1—1, 
Spartak Trnava — Dukla Praga 1—1, 
Dynamo Praga — Tatran Preșov 3—3, 
Ruda Hvezda Brno —Spartak Stalin

grad 2—3, Spartak Sokolovo — Slovan 
Nitra 5—2, Ruda Hvezda Bratislava — 
Spartak Hradek Kralove 2—0. In 
urma acestor rezultate, echipele Dy
namo Praga, Jednota Trencin și Ruda 
Hvezda Brno au retrogradat în ca
tegoria secundă.

1. Dukla Praga 26 17 5 4 66:23 39
2. Ruda Hvezda

Bratislava 26 13 6 7 43:29 32
3. Slovan

Bratislava 26 12 5 9 45:29 29
4. Banik Ostrava 26 13 3 10 50:46 29
5. Spartak

Sokolovo 26 13 3 10 44:43 29

„Dificultățile trecătoare" ale domnului Adenauer
La ultima ediție a campionatelor 

mondiale de lupte, recent desfășu
rate, după cum se știe, in orașul ja
ponez Yokohama} politica provoca
toare a Bonn-ului in domeniul spor
tului a suferit un nou și răsunător 
eșec. In ciuda tuturor încercărilor și 
presiunilor făcute de guvernul vest- 
german asupra organizatorilor cam
pionatelor precum și asupra unor 
membri ai Federației internaționale 
de lupte de a ignora prezența in 
acest oraș a sportivilor din Repu
blica Democrată Germană, in zilele 
întrecerilor de la Yokohama drapelul 
de stat al Germaniei democrate a 
fluturat mindru alături de steagurile 
celorlalte țări participante. încăodată 
s-a prăbușit astfel mitul pretinsei 
existențe pe plan politic numai a 
Republicii Federale Germane, mit pe 
care se străduiesc să-l acrediteze pe 
toate căile guvernanții vest-germam.

Șocul a fost puternic resimțit la 
Bonn. Cercurile sportive reacționare 
vest-germane nu și-au putut ascunde 
nervozitatea și dezorientarea. Pentru 
a-i „îmbărbăta" pe campionii vest- 
germani ai ..războiului rece" in do
meniul relațiilor sportive, însuși can
celarul Adenauer s-a simțit nevoit 
să ia cuvîntul. Prilejul oferit l-a 
constituit întrunirea redactorilor spor
tivi ai ziarelor din Germania occi
dentală, desfășurată zilele trecute 
la Bonn.

Atunci cind vorbește Adenauer ni
meni nu se așteaptă să audă din 
partea lui cuvinte care să cheme la 
înțelegere, apropiere intre popoare) 
coexistență pașnică. Nici de data a- 
ceasta octogenarul cancelar, care ji-i 

descoperit subit mari afinități cu

lumea sportivă, nu și-a „deziluzio
nat" auditoriul. Dimpotrivă. Ade
nauer a rostit un discurs in spiritul 
războiului rece, a lansat îndemnuri 
noi la ignorarea sportivilor din R. D. 
Germană, și-a permis chiar să dea 
„sfaturi" aliaților săi occidentali de 
felul cum să se comporte față de spor
tivii Germaniei democrate.

Potrivit relatărilor presei vest-ger
mane, în cuvintarea sa cancelarul fe
deral a declarat că „nici un sportiv 
din Germania occidentală nu trebuie 
să participe la concursuri la care 
sînt invitați și sportivi din R. D. 
Germană". El a adăugat că se opune

"EXTESME
categoric ca intre sportivii celor două 
state germane să aibă loc legături 
și că l-ar bucura foarte mult dacă 
aceste contacte ar fi întrerupte in 
întregime. Rostind aceste cuvinte, 
Adenauer a lăsat limpede să se în
țeleagă că in domeniul relațiilor spor
tive, la fel ca și in cel al relațiilor 
politice de altfel, guvernul de la 
Bonn intenționează să continue in 
viitor politica sa provocatoare, cu 
toate că această politică s-a dovedit 
in repetate rinduri falimentară.

Ecourile eșecului manevrelor poli
tice ale conducătorilor delegației 
luptătorilor vest-germani la Yoko
hama erau încă prea proaspete în 
mințile auditoriului lui Adenauer, 
astfel Incit cancelarul nu a putut 
trece sub tăcere cele ce s-au petre
cut in orașul japonez. Adenauer i

încercat să-i convingă pe cei prezenți 
că „aceasta nu a însemnat o izolare 
a sportivilor vest-germani", ci numai 
„dificultăți trecătoare". Și pentru ca 
să prevină pe viitor asemenea „difi
cultăți", cancelarul de la Bonn s-a 
grăbit să dea „sfaturi" aliaților săi 
occidentali, cerindu-le să împiedice 
ridicarea drapelului de stat al R. D. 
Germane in cadrul competițiilor spor
tive la care participă sportivii Ger
maniei democrate.

Ocupindu-se de falimentul politicii 
provocatoare a lui Adenauer împo
triva sportivilor R. D. Germane, zia
rul „Neues Deutschland" a subliniat 
că acest faliment s-a manifestat ime
diat după ce cancelarul vest-german 
și-a încheiat discursul. După cum 
arată ziarul, în cursul întrunirii zia
riștilor sportivi vest-germani a de
venit clar că „niciodată pînă acum 
punctele de vedere ale politicienilor 
de la Bonn și ale ziariștilor vest- 
germani nu au fost atît de diferite".

Este evident că politica Bonn-ului 
in domeniul sportului trece printr-o 
gravă criză. „Dificultățile trecătoare" 
la care s-a referit cancelarul vest- 
german dovedesc acest lucru. Din 
nefericire pentru d-l Adenauer insă, 
ca urmare a succeselor mișcării spor
tive din R. D. Germană, a creșterii 
prestigiului sportivilor Germaniei de
mocrate pe arena internațională, a- 
ceste „dificultăți" au încetat să mai 
fie „trecătoare" și au devenit „per
manente". Acesta este rezultatul fi
resc al unei politici provocatoare și 
reacționare, care nu vrea să țină sea
mă de realitățile istoriei

I. RETEGAN

Urmează în ordine Tatran Preșov, 
Spartak Stalingrad, Spartak Hradec 
Kralove, Snop Kladno, Spartak Trna
va, Slovan Nitra, Ruda Hvezda Brno, 
Jednota Trencin, Dynamo Praga.

MALTA—ITALIA 0—3. Intr-un meci 
internațional disputat duminică în orașul 
La Valetta, selecționata Italiei a între
cut cu 3—0 (1—0) echipa Maltei.

TURNEUL DIN ITALIA. In mai 
multe orașe din Italia au avut loc du
minică primele jocuri ale turneului la 
care participă echipele Juventus, F. C. 
Santos (Brazilia). Roma, Racing (Fran
ța), Internazionale. Spartak Sokolovo 
(R.S. Ceh.), Napoli și River Plata (Ar
gentina). Iată cîtcva rezultate : Santos— 
Juventus 2—0. Internazionale—Spartak 
Sokolovo 7—1. River Plata—Napoli 3—2. 
Roma — Racing ]—J.

LA.6 IULIE va avea loc la Zii rich tra
gerea la sorți în cea de a doua ediție a. 
competiției europene care angrenează c- 
chipelc cîștigătoarc dc cupe naționale.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE: Ser- 
vettc Geneva — Botafogo 1—7, Real Ma
drid— River Plata 3—2. Internazionale— 
Fulminensc 0—0, Gremio-Daugava Riga 
3-1.

nai : La primele trei mese scorul este d 
4—2 pentru noi; Gheorghiu—Vhlma. 
1 — .1, Ciocîltea—Zinn ll/2 — x/2, Ghițescu 
Pietsch Jl/2—!/2- Aceeași distanță s 
menține și în totalul întîlnirilor la băieți 
9—7. Am dominat deci destul de clar..

— O completare ?
ALEXANDRA NICOLAU, maestră ir 

terna țională : Da. Nu pot să-l acuz p 
coechipierul meu de lipsă de... curtoazit 
Fiindcă este adevărat, din nou în întîln 
rile feminine echipa noastră a fost îi 
trecută O singură partidă cîștigată di 
patru, de Elisabeta Polihroniade și 
remiză făcută de mine — înseamnă pre 
puțin. Cred că este momentul ca aporii 
șahi stelar în echipă să devină mnf consi 
tent. Fac aci un angajament și. b pr< 
misiune.

— Care a fost cea mai fri 
moașă partidă ?

Tll. GHIȚESCU. maestru al sportulu 
Cea cîștigată în primul tur de Gh. M 
titelu la M (idler. Și în al doilea, M 
titelu a cîștigat (la Mohring) înregistrîn 
cel mai bun rezultat din echipă.

— ...și cel mai interesant r 
zultat ?

D. DR’IMER, maestru al sportului
Egalitatea obținută de FI. Gheorghi 

în fața marelui, maestru W. IJlil mai 
Cred, că promovarea cu curaj la prim 
masă a tînărului nostru campion a fo. 
una din premisele succesului. Florin și- 
luat cu succes examenul de maturi la< 
șahi stă, așa cum și-l va trece desigi 
și pe cel la școală, peste cîteva zile 
Din păcate, slaba comportare a unoi 
dintre noi în al doilea tur — cînd 
vansul de 4 puncte s-a redus la unul - 
urată din nou că nu știm încă să juca 
partidele decisive. Drimer. Gunsbergc 
Radovici, Polihroniade și Teodorescu c 
jucat, crispat — sau invers, fără nerv - 
și au pierdut. Aci este o lacupy * noasti 
care trebuie remediată.

— Să punem punct interviul 
nostru. Care ar fi concluzia ?

FR. IIARTMAN. secretarul Fcdcrați 
romîne dc șah : Echipa noastră a lupii 
cu multă dîrzenie și s-a impus în fa 
unor adversari considerați superiori, 
bine pregătiți. Merită o apreciere toți mei 
brii echipei, care au dovedit cu acest prii 
că sînt un colectiv închegat, animat < 
dorința obținerii unor rezultate cît m 
bune, menite să facă să crească preș 
gini sportiv al patriei

RD. V.

întrecerile atlețiîor americani
N'EiW YORK (Agerpres). — 

cursul unei reuniuni atletice în or 
șui Albuquerque (S.U.A.) cunoscut 
atlet negrit Ralph Boston a realiz 
la săritura în lungime 8,23 m, ' 
numai 1. cm de recordul mondi 
care-i aparține. Alte rezultate: di 
— Silvester 58,50 m, Babka 57,15 i 
suliță — Sikorski 76,07 m.

PRIMA PARTE A TURNEULUI INTERNATIONAL OE FOTBAI
BE LA NEW YORK A LUAI SFÎRSIT

Amănunte asupra meciului D’namo — Beșiktaș
Prima parte . a turneului internațio

nal de la New York a luat sfîrșit 
duminică, o dată cu disputarea ulti
melor partide din cadrul primei serii. 
După cum am anunțat, seria a fost 
cîștigată de echipa engleză Everton, 
care a totalizat 12 puncte în 7 me
ciuri. Ea este urmată, în ordine, de: 
Bangu (duminică seară a învins cu 
5—0 pe Kilmarnock) cu 9 p„ New 
York Americans cu 8 p„ Karlsruhe 
cu 7 p., Kilmarnock cu 6 p., Dinamo 
București și Concordia cu cîte 5 p. 
și Beșiktaș cu 4,.p.

In ultima sa întîlnire, cu Beșiktaș, 
Dinamo București — după cum ne 
relatează trimisul nostru Radu Ur- 
ziceanu — a făcut un meci foarte 
bun, remareîndu-se prin claritatea 
jocului, mai ales în atac, și prin 
frecvența șuturilor la poartă. Acțiu
nile sale deosebit de spectaculoase 
au fost aplaudate la scenă deschisă 
de cei 7000 de spectatori.

Jocul s-a desfășurat in nota 
superioritate a echipei Dinamo. .1 
data aceasta, înaintașii au dovedit 
multă eficacitate, mareîn-d cinci g 
luri din atacuri spectaculoase. Ei 
și ratat însă, numeroase ocazii. A 
fel, Frățilă (min. 1), Ene (min. 2 
Selimesi și Ene (min. 46), Dai 
(min. 68), Nunweiller IV (min. 71 
Frățilă (min. 83) și David (min. f 
au pierdut situații din cele mai fa' 
rabile. Echipa turcă, deși constrîr 
mare parte din timp să se apere, 
contraatacat periculos și a avut 
ea cîteva ocazii, printre care un 
tn, ratat de Ayhan. In general în 
apărarea dinamovistă a intervenit 
destul succes.

Cei tnai buni jucători dinamov: 
au fost Uțu, Popa, Nunweiller 
Selimesi și Varga, iar de la Beșik 
portarul Varo!. Birol și Ozakar.

I.otul dinamovist sosește astă-sei 
în Capitală.
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