
\ • ..'a-Deva \
PROLETARI DIN TOATE Ț ARlLE,JJNlȚlAr^Ț~

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

ANUL XVII —Nr. 3845 ® Joi 22 iunie 1961 $ 4 pagini 25 bani

concursul cultural-sportiv 
al tineretului

CEI MAI BUNI
IȘI PRIMESC RĂSPLATA

Un număr mare de salariați din 
cadrul Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor s-au prezentat la 
startul Concursului cultural-sportiv al 
tineretului. Consiliul asociației spor
tive din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
(președinte Gh. Bădulescu) s-a în
grijit din timp ca să creeze 
condiții prielnice pentru buna 
desfășurare a întrecerilor. îndrumat 
de comitetul de partid și ajutat de 
comitetul U.T.M. din M.T.Te., consi
liul asociației a reușit să reamenajeze 
baza sportivă din str. Sevastopol.

După multe zile de întreceri, de 
curînd, a avut loc înmînarea cupelor, 
plachetelor și a diplomelor, echipelor 
clasate pe primele trei locuri. La 
volei, locul I a fost ocupat de for
mația D.G.C.I. urmată de cea a insti
tutului de proiectări și a Direcției 
Medicale. Dintre șahiști, cei mai buni 
au fost cei de la D.G. Poștă, I.P., și 
Direcția Tehnică. La popice, prima 
clasată a fost echipa D.G.C.I., urmată 
în ordine de echipele D.G.T.A. și 
D.G.C. II. întrecerea la tenis de masă, 
la care au participat și echipe femi
nine, a fost cîștigată de formația 
direcției generale a trasporturilor 
auto.

In planul de muncă al consiliului 
asociației sportive figurează pentru 
viitor organizarea mai multor com
petiții sportive de mase la care vor 
fi angrenați numeroși ceferiști. Ast
fel, ca o primă măsură, consiliul aso
ciației M.T.Te. a hotărit ca după în
cheierea întrecerilor din cadrul Con
cursului cultural-sportiv al tineretu
lui să se continue organizarea cam
pionatului asociației sportive.

Al. BUJOR

ASTĂZI ÎNCEPE CONSFĂTUIREA MODICĂ
INTERNAȚIONALĂ

Astăzi are loc deschiderea lu
crărilor consfătuirii metodice in
ternaționale de gimnastică, la care 
participă profesori, antrenori și 
cercetători științifici din 7 țări : 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, Uniunea Sovietică și R P. 
Romînă. In cadrul consfătuirii vor 
fi prezentate o serie de referate 
interesante, care vor fi completate 
de lecții practice, coreferate și dis
cuții. Iată și temele primelor două 
zile ale consfătuirii : „Conținutul și 
metodica antrenamentului tinerilor 
gimnaști" și „Orientarea meto
dicii antrenamentului și a tehni
cii moderne în pregătirea maeștri
lor". Participarea la această con
sfătuire a unor specialiști cunos- 
cuți asigură lucrărilor un înalt 
nivel. Consfătuirea metodică in
ternațională are o însemnătate 
deosebită in ceea ce privește dez
voltarea gimnasticii. Ea va con-

„Dinamoviada“ la baschet

IHnmno Bucurcșîi 
a învins 

Dynamo senin cu îi-46
SOFIA, 21 (prin telefon). După o zi 

de pauză, „Dinamoviada" la baschet 
masculin a continuat prin jocurile des
fășurate azi (n.r. : ieri) pe „Micul sta
dion de jocuri sportive" din localitate. 
Echipa Dinamo București a avut o com
portare frumoasă, invingînd formația 
Dynamo Berlin la un scor concludent : 
71—46. Baschetbaliștii romîni au condus 
în permanență. Cei mai buni ; Spiridon, 
Kiss și Cerna (un talentat junior).

Intr-unui din jocurile decisive ale în
trecerii, Dinamo Tbilisi a învins Avan
gard Pekin cu 83—74.

LA TIR

DE GIMNASTICĂ
tribui în mare măsură la îmbo
gățirea cunoștințelor tehnice și 
metodice ale tuturor participanți- 
lor și la elucidarea celor mai im
portante probleme în această ra
mură sportivă.

Programul consfătuirii:
Referatele vor fi prezentate în fie

care zi începînd de la ora 9 în 
sala C.C.S. (Bd. 6 Martie nr. 25). 
De la ora 12,30 vor avea Ioc în 
sala Dinamo lecțiile practice des
chise, conduse de profesori și an
trenori romîni, iar în după amia
za fiecărei zale, începînd de la 
ora 17 în sala C.C.S. vor fi pre
zentate coreferatele și vor avea 
loc discuțiile la tema din ziua 
respectivă.

Pregătiri intense pentru „Cupa 
orașelor balcanice"

Nicola# Marinescu este unul din tinerii care s-au remarcat prin seriozitate l# 
antrenamente și prin rezultate de valoare la concursuri

Concursul internațional de pentatlon
modern al R. P. Romîne

Pentatloniști din R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și R. P. Romînă vor partici
pa, începînd de duminică, la în
trecerile din cadrul celei de a 
VlI-a ediții a concursului internațio
nal de pentatlon modem al R.P. Ro- 
mîne.

In vederea acestui important concurs 
sportivii romîni s-au pregătit cu sîrguin- 
ță, dornici să realizeze o comportare 
cit mai frumoasă, la înălțimea așteptări
lor. In cursul zilei de ieri au fost de

finitivate cele două echipe care vor re
prezenta R. P. Romînă Ia aceste întreceri. 
Din prima formație fac parte: maestrul 
sportului Dumitru Țintea, Nicolac Ma
rinescu, Gheorghe Tomiuc și Traian Croi
torii, iar în reprezentativa secundă, an 
fost selecționați : Grist u Lichiartlopol, 
Pictor Ștefănescu, Gheorghe Măreață y. 
Gheorghe Cociuban. De remarcat faptul 
că ultimii trei debutează cu acest prilej 
în echipa reprezentativă.

Forul de specialitate din R.P. Ungarii 
a comunicat comisiei de organizare a ia-
trecerilor numele celor patru pentatloniștî 
care vor evolua la București. Este vorba 
de Otto Torok, Bela Faklya, Istvan Mona 
și Bela Sarfalvi, Dintre aceștia, Faklya 
și Mona au mai participat la concurau! 
nostru internațional obținînd rezultate 
f rum o ase.'

Echipa R.P. Polone, clasată pc lorad 
5 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice 
de la Roma, va fi formată din llenrylc 
Sulajnis, Jaroslaw Paszkiewicz, huejan 
Ogiejko și Jerzy IU lach. La întrecerile 
olimpice de la Roma, Jaroslaw Paszk5e- 
wiez s-a clasat pe locul 14.

Zilele dinaintea concursului au fost 
folosite din plin de comisia de orga
nizare pentru a pune la punct ultimele 
amănunte tehnice. Astfel, pentru proba 
de călărie (se va desfășura duminică 
dimineața la G.A.S. Roșia, la Pipera) 
a fost amenajat un traseu nou, foarte 
interesant, care va pune probleme se
rioase de rezolvat în fata fiecăruia din
tre participau ți.

R. P. ROMÎNĂ-r. p. polonă

LA PROBE FEMININE Șl DE JUNIORI
Iubitorii tirului așteaptă cu viu inte

res întîlmrea internațională bilaterală 
rezervată senioarelor și juniorilor din

Cleopatra Alexandru, o trăgătoare 
cu perspective, este componentă a 
lotului nostru pentru intilnirea cu 
R.P. Polonă.

R.P. Romînă și R.P. Polonă, întrecere 
care va avea loc sîmbătă și durui, 
nică .pe .poligonul Tunari. Confrunta
rea are drept scop verificarea stadiu- 
Vii de pregătire a loturilor celor două 
țări, în vederea Campionatelor euro
pene de la Budapesta.

Lotul nostru a făcut antrenamente 
sistematice, participînd în același 
timp la o serie de concursuri republi
cane în care s-au realizat performanțe 
bune. Este cunoscută îndeosebi cifra 
realizată de Aurelia Cosma cu prile
jul ultimului concurs cînd a obținut 
la armă liberă calibru redus poziția 
culcat 299 p_, egalînd recordul țării.

întrecerile vor avea loc la probele 
de armă liberă calibru redus 3x30 
focuri și 60 focuri culcat.

„MEMORIALUL ROSICK1" 
LA ATLETISM

Sîmbătă și duminică are loc la 
Praga tradiționalul concurs atletic 
internațional „Memorialul Rosicki". 
Alături de numeroși atleți fruntași 
din Europa, la întreceri vor lua parte 
și opt sportivi romîni: Olimpia Ca
taramă, Florica Grecescu, Sanda 
Grosu, Lia Manoliu, Andrei Barabaș, 
Constantin Grecescu, Virgil Mano- 
lescu și Zoltan Vamoș,

Au început pregătirile boxerilor 
noștri pentru întrecerile din cadrul 
„Cupei orașelor balcanice". Marți 
seara, pugiliștii susceptibili de selec
ție au susținut primele întîlniri de 
verificare.

Foarte bine s-a prezentat A. Ol- 
teanu în meciul cu V. Vintilă. După 
o repriză in care nici unul dintre 
boxeri nu ia avantaj, Olteanu atacă 
decis și plasează excelente directe 
de stingă și croșee de dreapta. Ulti
mul rund este la discreția metalur
gistului care atacă permaneant, cîști-

(Continuare in pag. a 2-a)

In fotografie; i, Turcu (dreapta) și 
V. Antoniu au furnizat o dispută 
dirză în care, tinărul din Brăila 
s-a luptat curajos cu boxeru-l bucu- 

reștean.
Foto P. Romoșan

REPREZEN1 ATI VA DE TINEREI LA 
POLO PE APA PARTICIPA LA UN 

TURNEU ÎN R. D. GERMANA

Azi dimineață părăsește Capitala, ple- 
cînd în R. D. Germană, reprezentativa 
de tineret la polo pe apă a tării noas
tre pentru a participa in zilele de 24 
și 25 iunie la un turneu international, 
întrecerile vor avea loc Ia Magdeburg, 
cu participarea echipelor de tineret ale 
Suediei, R. P. Polone, R. P, Romîne șl 
R. D. Germane. Lotul echipei romîne 
este alcătuit din : Firoiu, Mureșaaiu, 
Tăranu, Mârculescu, Fleșeriu, Marinescu, 
Alexandrescu, Chirvăsuță, Mihăilescu, 
Czizer, Culineac. Antrenor: C. Vasiliu. 
Delegația este însoțită de arbitrul In- 
♦emațional N. NiooUwseu, _if'..

CUPA R. P. R. LA F0T8AL
----- - -----,................................  .-Ofall

C. c. fi. i Innins c. s. iii. Reșița cu 52 (1-1)
si si calificai pentru „slerlurl"

CRAIOVA 21 (prin telefon). Intil
nirea de cupă C.C.A. — C.S.M. Reși
ța, disputată pe o căldură înăbuși
toare pe stadionul C.F.R. Electro, 
a atras aproape 10.000 de spectatori 
și s-a terminat cu victoria clară a 
echipei bucureștene la scorul de 5—2 
(1 — 1). învingătorii au manifestat o 
netă superioritate teritorială. In prima 
repriză, deși a avut permanent iniția
tiva, C.C.A. nu a reușit să marcheze 
deoarece înaintașii săi s-au complicai 
în combinații multe și au tras puțin 
și foarte slab la poartă, ușurînd sar-

I. TIRIAC, GH. V1ZIRU, G. BOSCH 
SI MINA ILINA PLEACĂ LA 

ZINNOVITZ

Tn cursul zilei de azi părăsește Capi
tala, plecînd la Zînnovitz (R.D. Ger
mană), lotul tenismanilor romîni care 
vor reprezenta țara noastră ia un 
important turneu internațional. Com
petiția începe duminică și va dura o 
săptămînă. Vor face deplasarea cam
pionul republican Ion Țiriac, maes
trul emerit al sportului Gheorghe .Vi- 
ziru, G„ Bosch și Mina Ilina, 

cina apărării supranumerice a reșițe- 
nilor. Mai mult chiar, C.S.M. a fost 
echipa care a deschis scorul, la unul 
din cele trei contraatacuri ale sate, 
în min. 21 prin Jojart II. Pînă li 
urmă însă, C.C.A. a egalat în min. 
36 prin Alexandrescu. După pauză, 
dominarea echipei C.C.A. a fost și 
mai clară și, de data aceasta, prin 
intrarea lui Constantin (coordonato
rul tuturor acțiunilor) atacul a fost 
și mai eficace. El a destrămat apă
rarea adversă, care — mereu hăr
țuită și obosind — a cedat, primind 
patru goluri înscrise de Alexan- 
drescu (min. 48), Raksi (min. 54), 
Tătarii (min. 74) și Alexandrescu 
(min. 85). Reșițenii au reușit să 
reducă din handicap prin Sporea 
(min. 88) printr-un șut frumos, care 
l-a surprins pe Voinescu.

Arbitrul N. Mogoroașe — Craiova 
a condus satisfăcător.

C.C.A.: iVoinesicu — Zavoda II, 
Apolzan, Ivănescu — JENEI, BONE 
— Gacoveanu, Crișosi (din min. 46 
CONSTANTIN), Alexandrescu, Raksi, 
TATARU.

C.S.M. REiȘtȚA; Boc ea tiu — 
SCIOPU, Brta-tu, Nicolin — Zsizsik, 
APRO — Jojart II, PATRAȘCU, 
VARGA, Tischler, Sporea.

R, SCHULTZ — coresp. reg,



KjlU; Ul-Hihdl =----

Cu prilejul demonstrației de 
echipei noastre naționale, a fost 

sale prompte și spectaculoase. De 
făcut-o „mat"...

Noi întreceri

la Călărași, Irina Hector, portarul 
deseori aplaudată pentru intervențiile 
astă dată, insă, șutul Elenei Cătineanu a

Foto : A. Vasiliu

internaționale
ale reprezentativelor noastre

loturile ternațional

Echipa masculină de tineret, 
precum și reprezentativa feminină de 
handbal în 7 a țării au părăsit Capitala 
în cursul zilei de astăzi, îndreptindu- 
se spre Gydr, unde vor participa la 
un turneu internațional. Echipele 
noastre vor întilni la Gybr două se
lecționate maghiare și probabil cîte 
o formație poloneză. Din
nostre fac parte : Irina Hector, Anca 
Lucreția, Josefina Ștefănescu, Maria 
Constantine seu, Victorița Dumitrescu, 
Antoaneta Vasile, Elena Cătineanu, 
Ana Boțan, Constanța Dumitrescu, 
Ana Nemetz, Virgil Tale, Ion Nicula, 
Gheorghe Coman, Valentin Samungi, 
Ion Bogolea, Titus Moldoveana, 
Ion Paraschiv ș.a. Antrenorii celor 
două loturi sint prof. Constantin Po
pescu și prof. Eugen Trofim.

Meciurile din cadrul turneului de

ia Gybr se vor desfășura vineri 23, 
sîmbătă 24 și duminică 25 iunie.

• In aceste zile și-au continuat 
pregătirile și componenții reprezenta
tivei masculine de handbal în 7 a 
țării. După cum se știe echipa R.P. 
Romîne va participa în zilele de 30 
iunie, 1 și 2 iulie la un turneu in- 

ce se va desfășura la
Belgrad, unde va întilni reprezenta
tivele R.P.F. Iugoslavia și R.A.U. Pa
ralel cu întrecerile masculina, se 
va disputa și un turneu feminin la 
care vor participa echipele R. P. 
Romîne, R. P. Ungare și R.P.F. Iu
goslavia.

In programul de pregătire al jucă
torilor noștri figurează și o serie de 
meciuri demonstrative. Astfel, com
ponenții lotului vor evolua vineri la 
Ploiești, sîmbătă Ia Piatra Neamț și 
duminică la Bicaz.

Un concurs bine organizat: „Cupa Dinamo46
întrecerile „Cupei Dinamo*, desfășu

rate la Snagov, au încheiat cu succes 
prima parte a „stagiunii" bucureștene 
de canotaj. Ediția aceasta a tradiționa
lei competiții s-a remarcat printr-o 
organizare ireproșabilă in cadrul căreia 
starturile date cu punetttalitate si ur
mărirea curselor de către două bărci 
cu motor destinate arbitrilor, au înles
nit respectarea întocmai a programului 
celor ÎS probe. Consemnăm, de aseme
nea, ca un fapt pozitiv, larga partici
pare a juniorilor. Dacă și caiacul și 
canoiștii de Ia C.C.A. sau membrii sec
ției de canotaj academic a Clubului 
sportiv școlar ar fi fost prezenți com
petiția ar fi cîștigat in calitate. Și 
așa, Întrecerile s-au situat la un bun 
nivel. Ele au fost dominate la calac- 
canoe de reprezentanții clubului Dlnamo 
(care au acumulat puncte prețioase și 
Ia „academic", unde echipajul mascu
lin al schitului de 8 + 1 a lăsat o foarte 
bună impresie) iar in disputa... schi
turilor primul loc a revenit clubu’»i 
Metalul ..23 August" deși handicapat de 
lipsa cîtorva elemente prezente in lo
tul republican. In fine, subliniem jus
tețea premierii separate pe două cla
samente, procedeu car® la in consi
derație faptul că unele cluburi nu au 
decât o singură ramură de sporturi 
nautice. (N. M.).

Rezultate : Feminin. Schit simplu 
(1000 m) ; 1. Costela Stanciu (Rapid) 
5:37,0 ; 2. Valeria Costăeheseu (Voința) 
4:38.4. Schit 4-1-1 r (1000 m) ; 1. Victoria 
(Ghizela Rostas, Lucia Simionescu, Ga
lina Dingă, Stanca Cristea 4- Angela 
Păunescu) 4:18,0 ; 2. Metalul (L. Kurt, 
D. Petroșeneanu, Stroe, Kallldis _|_ E. 
Barcani) 4:35,9 ; 3. Rapid (M. Ghițescu.
1. Blloiu, S. Constantinescu, Z. Vasile-
scu -L G. Barcan) 4:43,1; 4. Voința (V. 
Nicolae, C. Caragheorghe, I. Blzgu, N. 
Klein -I- G. Mihai) 5:13,0. Schit 4-1-1 v 
(1000 m) : 1. Victoria (Anca Micieseu. 
Argentina Scliu, Emilia Mirea Elena 
Penca -1- Rita Danielian) 4:12,5 ; 2. Me
talul (Lucia Swati, M. Tigmenov, A. 
Constantinide, C. Larlon -I- E. Barcani) 
4:27,3. Caiac, simplu (500 m) : 1. Maria 
Tama? (Voința Tg. Mureș) 2:17,8 : 2.
Ana Coveianu (Vict.) 2:24,8 ; 3. Cresa 
Caragheorghe (Voința) 2:27,3 ; 4. Anca 
Vurtejanu (Vict.) 2:27,8 ; 5. Magdalena 
Veron (C.S.S.) 2:42,0. Caiac dublu (500 
m) : 1. Victoria (Elena Linalit, Cornelia 
prisăcaru) 2:11,0 ; 2. Voința (Georgeta 
Mihai. I. Bonihatl) 2:20,5 ; 3. C.S.S.
(Ioana Mezincescu, Adriana Calinin) 
2:21,4. Masculin : Canotaj academic
(1.500 m) S. simplu : 1. L. Covaci
(C.C.A.) 6:01,5 ; 2. A. MlhOC (S.S.E. 
Arad) 6:05,8 ; 3. A. Apesteanu (Rapid) 
6:07,0. 4. C. Ciocoi (Vict.) 6:15,0 ; 5.
Golgoțiu (Dinamo) 6:26,9. S 2 v • 1. 
C.C.A. (A. Ferenczi, Z. Bondar) 5:30,0 ;
2. Dinamo (I. Petrov, S. Petrov) 5:31,0 ;
3. Voința Arad (G. Rupper, G. Ohlschlă- 
ger) 5:32,3 ; 4. Metalul (D. Lăncrăjan,

G. Stănescu) 6:02,3 ; 5. Rapid (Barba,
Iovln) 6:13,7. S 2-j-l : 1. C.C.A. (A. Ra
dulescu, T. Begu 4- C. Rusescu) 5:58,2;
2. Dinamo (E. stratan, C. Turlea -I- N.
Predescii) 6:12,6 ; 3. C.C.A. (G. Fălcoia- 
nu, L. Varga 4- G. Pomachian) 6:15,6 ; 
4. Metalul (G. Sofian, R. Georgescu 4- 
N. Manea) 6:39,2, s 4 r : 1. Dinamo (D, 
Căllnescu, D. Firoiu, I. Ignat, P. Nistor) 
5:11,0 ; 2. C.C.A. (Varga, Milincovici,
Meszaros, Bulancea) 5:11,8; 3. Metalul
6:09,5. s 4+1 : 1. Dinamo (M. Husarenco, 
I. Pocora, D. Sevastian, S. Ivanov 4- D. 
Popa) 5:23,5 ; 2—3. C.C.A. și Dinamo 
5:27,7. s 8+1 : 1. Dinamo (Călinescu, 
Firoiu. Ignat, Sevastian, Ivanov, Nistor, 
Pocora, Husarenco 4- Popa) 4:46,1 ; 2. 
C.C.A. 4:55,5 ; 3. Metalul 5:08,7 ; 4. Ra
pid 5:17,5 ; 5. Voința 5:27,8. Caiac-canoe : 
K 1 (500 m) : 1. Aurel Vemescu (Vict.) 
1:53,5 ; 2. A. Ivănescu (Dinamo) 2:05,8;
3. C. Andrei (C.S.S.) 2:06,9 : 4. G. Ispas
(Progresul) 2:08,7 ; 5. M. Țurcaș (Dina
mo) 2:19,9 ; K 2 (500 m) : 1. Dinamo
(D. Bardaș, O. Mercurian) 1:48,9 ; 2. Vo
ința (I. Popescu, Radu Matei) 1:53,9; 3. 
Dinamo (C. Mercurian, Tudor Stavru). 
1:54,1 ; 4. Victoria (G. Istrate, G. Fru- 
mușanu) 2:03.9 ; 5. Progresul (M. Mi-
roiu. C. Tudoricfi) 2:21,2. K 4 (1000 m) : 
1. Dinamo (Sidorenco, N. Ivanov, I. si-

mionov, Grigore) 3:30,0 ; 2. Progresul
(Sandu, Vînătoru, Marinescu, I. Svo
boda) 3:45,6 ; 3. Voința 3:58,3 ; 4. Pro
gresul 4:08,0. K 1 (1000 m) : 1. M. Hu
sarenco (Dinamo) 4:22,5 ; 2. V. Isăcescu 
(Progresul) 4:38,9 ; 3. I. Alistarh (Dina
mo) 4:41,0 ; 4. V. Georgescu (C.S.S.)
4:54,4 ; 5. S. Rețea (Dinamo) 5:10,8. K. 2 
(1000 m) : 1. Dinamo (I. Sideri, V. Ti- 
mofan) 3:55,0 ; 2. Dinamo (S. Terentie, 
T. Ivanov) 3:59,0 ; 3. Progr. (M. Po
pescu, G. Militaru) 4:22,0 ; 4. C.S.S. (M. 
Paraschiv, M. Doară) 4:31,0. C 1 (1000 
m): 1. Igor Lipalit. (Dinamo) 4:53,2 ; 2. 
C. Cernenc-o (iDinamo) 5:00,3 ; 3. M.
Ionescu (C.S.S.) 5:07,6 ; 4. S. Millan (Di
namo) 5:21,2 ; 5. A. Dolcescu (C.S.S.)
5:43,6. c 2 (1000 m) : 1-2. Dinamo I (M. 
Somovschi, D. Calinov) și Dinamo II 
(A. Sidorov, A. Iacovici) 4:11,8 ; 3. C.S.S. 
(T. Mihăilă. R. Zelinschi). CLASAMEN
TE : Caiac-canoe : 1. Dinamo 197 p ; 2. 
Progresul 103 p ; 3. Victoria 55 p ; 4. 
Clubul sportiv școlar 50 p ; 5. Voința 
49 p ; 6. Voința Tg. Mureș 15 p ; 7. 
FI. Roșie Tulcea 8 p. Canotaj ac^emlic: 
1. Metalul 84 p ; 2. C.C.A. 76 p ; 3. Di
namo 74 p ; 4- Rapid 60 p ; 5. Voința 
33 p ; 6. Victoria 31 p ; 7. S.S.E. Arad
13 p ; 8. Voința Arad 12 p.

------^2^2 t R4AJj|l 222=2;-----

Post-scriptum la șase performanțe...

Steagul roșu mereu
Sala Dinamo din Oradea a găzduit 

•— pe două saltele — întrecerile din 
eadrul campionatului republican de 
lupte pe echipe, etapa restanță din 
7 mai. S-au în tre-A.it fruntașa clasa
mentului, Steagul roșu Brașov, Mun
citorul Lugoj, C.S.M. Baia Mare și 
C.S. Oradea. Numeroșii spectatori pre- 
zenți au urmărit cu viu interes evo
luția campionului olimpic D. Pîrvu- 
lescu și a campionului mondial V. 
Rularea. Echipa din Brașov s-a pre
zentat bine pregătită obținînd victorii 
clare atît la lupte clasice cit și la 
lupte libere. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Steagul roșu Bra
șov — C.S.O. 15-1 (clasice) și 9—X (li
bere); rezultat final 24-2. Cele două 
puncte ale localnicilor au fost obți
nute de Bunta care a terminat la e-

galitate cu Marinache (lupte clasice' 
și, respectiv, de Kiss care a obținut 
meci nul în fața lui Voicu II (lupte 
libere).

Steagul roșu Brașov — A.S.M. Lu
goj 14—0 (clasice) și 10—0 (libere); re
zultat final 24—0 1 ! La categoria grea 
Marinache și Mezinca au fost desca
lificați pentru lipsă de combativitate. 
Steagul roșu — C.S.M. Baia Mare 
16—0 (clasice) și 7—1 (libere); rezultat 
final 23—1, Unicul punct al băimă- 
renilor a fost obținut de Dohi în 
fața lui Iancău, cu care a terminat 
Ia egalitate. La lupte libere Keller
man și Voicu II au fost descalificați 
pentru pasivitate. C.S.O. — A.S.M. 
Lugoj 4—12 (clasice) și 10 -0 (libere); 
rezultat final 14—12. De menționat 
că la scorul de 12—12 pe saltea se

în frunte
aflau luptătorii de la categoria grea 
Bunta (Oradea) și Mezinca (Lugoj). 
Luptătorul Mezinca protestînd la de
cizia arbitrului a fost descalificat și 
astfel localnicii au obținut victoria 
la o mică diferență. C.S.O. — C.S.M. 
Baia Mare 9—7 (clasice), 4--5 (libere): 
rezultat final 13—13; A.S.M. Lugoj — 
C.S.M. Baia Mare 11—5 (clasice) și 
5—5 (libere); rezultat final 16—10.

Dumitru Pîrvulescu cît și Valeriu 
Bularca au obținut cite trei victorii 
la tuș. In afata celor doi brașoveni 
s-au mai remarcat din echipa meta- 
lurgiștilor din orașul de la poalele 
Tîmpei: Ofițerescu, Vaideș, Baciu, 
Radu (clasice), Voicu I, Tampa și 
Herman (libere). De la localnici s-au 
evidențiat Bunta, Pink, Cefan și Kiss, 
de la băimăreni Bălan, Brad și Dohi, 
iar de la lugojeni I. Ardeleanu, T. 
Ardeleanu și Kovacs.

ILIE GHIȘA-coresp. regional

Recordui probei de 3.000 m, stabilit 
încă în 1958 de Victor Pop cu 8:18,6, 
a fost ani de-a rîndul în atenția aler
gătorilor noștri. Dar nici Grecescu, 
nici Bîrdău, Barabaș, Strzelbiscki, 
Aioanei sau alții n-au reușit să-l întrea
că. In prima sa cursă oficială pe a- 
ceastă distanță, Zoltan Vamoș a reu
șit, duminică la Varșovia, un nou re
cord republican cu 8:09,8. Nu atît va
loarea noului record este în măsură 
să ne bucure, cît faptul că el probează 
posibilitățile lui Vamoș în abordarea 
într-un viitor apropiat a distanței de 
5.000 m. Și poate că, chiar în acest 
sezon, vom fi martorii unor rezultate 
de mare valoare internațională și în 
proba de 5-000 m.

In ceea ce-1 privește pe Vamoș, se 
cuvine să subliniem că la a doua sa 
cursă pe 1.500 m din acest an, a reu
șit cu 3-'42,6 a doua performanță mon
dială a sezonului. Se vede deci că 
el a atins o formă superioară, care 
va fi desigur concretizată prin alte 
rezultate și mai bune, cu prilejul ur
mătoarelor concursuri internaționale.

La București, pe stadionul Tinere, 
tului, Maria Diaconescu în cea de a 
doua ieșire a sa din acest sezon, a 
realizat o performanță excepțională,

aruiicînd sulița la 53,74 in. DUPĂ 
DATELE PE OARE LE AVEM, A- 
GEASTA ESTE A IV-A PERFOR
MANȚĂ MONDIALA A ANULUI! 
De remarcat că în ultima încercare 
din concurs, Maria Diaconescu a de
pășit foarte puțin o aruncare de peste 
54 de metri. Comportarea sa de du
minică ne face să fim convinși că nil 
va mai trece mult timp și recordul de 
54,33 m va deveni o... amintire.

Pentru a patra oară în 1961, Ana 
Roth și-a corectat recordul Ia arun
carea greutății. La Varșovia ea a ob
ținut o frumoasă victorie lipsindu-i 
doar 3 centimetri pentru a atinge 
granița celor 16 metri a deplinei con
sacrări mondiale. Credem că o va tace 
însă foarte curînd.

In încheierea rândurilor de față, se 
cuvine să vorbim puțin și despre ul
tima evoluție a aruncătoarelor noas. 
tre de disc. Lia Manoliu a reușit din 
nou o aruncare de peste 52 de me
tri, iar tînăra sa parteneră, OlimiMa 
Cataramă, în continuu progres, și-a 
realizat cu 51,10 m un record perso
nal de o bună valoare internațională. 
Nu e lipsit de interes să arătăm că în 
cadrul concursului ea a avut două 
aruncări de 51,10 m !

ROMEO VI1.ARA

Pregătiri intense pentru „Cupa
orașe or balcanice

(Vrmare din paiț. 1)

gînd detașat partida. Florea Ilie a ter
minat la egalitate cu St. Popoacă în- 
tr-o partidă spectaculoasă și extrem 
de dîrză. In prima repriză, Popoacă 
atacă curajos și expediază multe 
lovituri clare și eficace. Bine con
dus din colț, boxerul de la C. C. A. 
intră în repriza a doua în lupta 
corp la corp, recuperând han
dicapul din prima repriză. Aceeași 
situație este și în ultima repriză, 
în care Florea excelează In lupta de 
aproape, în timp ce Popoacă, obosit, 
nu mai are ce face decît să obstruc- 
ționeze. H. Low a obținut o victorie 
rapidă, prin abandon în prima repri
ză, în fața lui Al. Moise. Moise a 
fost numărat de două ori în urma 
unor puternice lovituri. Cu toate că 
inferioritatea boxerului de la Rapid 
era vizibilă, totuși antrenorul său, 
Gh. Lungu, a continuat să-l trimită 
la luptă pentru ca, în cele din urmă 
Moise să fie abandonat de arbitru) 
din ring. Subliniem, de asemenea, 
partida sub orice critică prestată de 
campionul Cojan. ALTE REZULTATE: 
C. Ciucă b.p. D. Davidescu: A. O. Wnu 
b.j>. y. VintiU; I. Turcu b.p. V. As

toniu ; O. Baciu b. ab. Gh. Tănase; 
Gr. Enache b.p. Gh. Eremia ; P. 
Deca egal cu St. Cojan ; I. Ivan b.p 
E. Ioanovici (un rezultat de egalitate 
era mai echitabil) ; I. Alexandru b.p. 
St. Comănescu.

Astă-seară de la ora 19,30 va avea 
loc pe patinoarul „23 August" o nouă 
reuniune de verificare a lotului re
prezentativ. IATA PROGRAMUL : C. 
Ciucă-C. Dumitrașcu ; N. Mindreanu- 
A. Olteanu ; F. Pătrașcu-I. Turcu ; I. 
Dinu-I. Florea ; V. Antoniu-Gh. An- 
ghel ; St. Popoacă-I. Pătruț ; I. Ma
rin-O. Baciu ; Gr. Enache-D. Enuț ; 
H. Low-N. Stoenescu ; I. Ivan-E. 
Schnapp.

R. C.

Rezultatele din campionatul 
de calificare

Peste 1000 de spectatori au ținut să 
asiste la faza de zonă a campiona
tului de calificare la lupte pe echipe, 
care s-a desfășurat de curînd in ora
șul Galați. Au fost obținute urmă
toarele rezultate : Dinamo Galați cu 
Vulturul Tulcea 10—6, cu C.S.M.S. 
Iași 12- 4, cu Cimentul Bicaz 14-2, 
cu C.S.M. Brăila 13—3. Vulturul Tul
cea cu C.S.M.S. Iași 12-4, cu C.S.M. 
Brăila 14—2, cu Cimentul Bicaz 14--2. 
C.S.M.S. Iași cu C.S.M. Brăila 8-8, 
cu Cimentul Bicaz 11—5. C.S.M. Bră
ila cu Cimentul Bicaz 8—8. Iată șl 
clasamentul final : 1. Dinamo Galați 
12 p. ; 2. Vulturul Tulcea 10 p. : 3. 
C.S.M.S. Iași 7p.; 4. C.S.M. Brăila 6p.; 
5. Cimentul Bicaz 5 p. Primele două 
clasate s-au calificat pentru faza jr- 
mătoare.

A. SCHENKMAN-coresp.

LA
Q In bazinul de înot al Sfatului 

popular din Lugoj s-a desfășurat o 
competiție de polo pe apă care a a- 
vut drept scop asigurarea pregătirii 
echipelor locale în vederea campiona
tului de calificare în categoria A. 
Competiția a constat dintr-o dublă 
întîlnire între formațiile de seniori și 
de juniori ale A. S. Olimpia Reșița 
și A.S.M. Lugoj. Iată rezultatele . 
seniori : Olimpia Reșița—A.S.M. Lu
goj 6-2 și 2-0 ; juniori : Olimpia Re
șița—-A.S.M. Lugoj 2-7 și 8-3. între
cerile s-au bucurat de un frumos suc
ces. (I. LEȘ — coresp.).

• De azt pînă duminică se vor 
desfășura la Ștrandul Tineretului din 
Capitală întrecerile etapei orășenești 
a campionatelor republicane de înot 
și sărituri pentru seniori. Concursul 
se va disputa joi, vineri, sîmbătă de

ZI...
la ora 17 și duminică de la ora 10. 
Ținînd seama de importanța acestei 
competiții, este de așteptat ca sec
țiile de natație ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive bucureștene sâ pre
zinte la startul probelor un număr cît 
mai mare de înotători și săritori, iar 
aceștia sînt datori ca printr-o corn 
portare frumoasă și prin rezultaie 
bune să dovedească buna lor pregă
tire.

® Vinerea trecută, în cadrul con
cursului de natație desfășurat la 
Ștrandul Tineretului dinr Capitală, 
Voichița Novac (C.S.Ș.) a înotai 
200 m bras în 3:14,3. Acest rezultat 
constituie un nou record de fetițe, ca- 
teg. I (v. r. — 3:16,0). Așadar, nu
mărul recordurilor republicane stabi
lite de la începutul sezonului a ajuns 
la 9. (A. A.).

IMTAHI PENTRU PARTICIPANT!! LA PRO DOSPIM SI PRONOEXPRES

• Duminică dimineața va avea loc 
pe stadionul Dinamo întîlnirea inter
națională dintre echipele Dinamo 
Buc. și Sempre Avânți (Italia). An
trenorul secund al dinamoviștilor, 
Titi Dumitrescu, ne-a comunicat iori 
formația probabilă a boxerilor noștri : 
L. Ambruș, A. Olteanu, C. Gheor
ghiu, St, Bîrsu, I. Mihalic, Gr. Ena
che, C. Stănescu. I. Monea; L Ivan 
(E. Schnapp), V, Mariuțan, s

întreprinderea Loto-Pronosport oferă 
participanților la concursurile Prono
sport din 25 iunie și 2 iulie a. c. și 
Pronoexpres din 28 iunie a. c., caro 
posedă și bilete la marele concurs 
popular Pronoexpres, posibilitatea ob
ținerii unor numeroase și importante 
pivemii speciale.

Astfel, în afara celor 72.000 premii 
în valoare totală de

12 MILIOANE LEI
care se atribuie la „MARELE CONCURS 
POPULAR PRONOEXPRES“ se vor mai 
acorda, în mod special :

120 călătorii în U.R.S.S. prin O.N.T. 
(la tragerea din 2.VII a. c.)

50 aparate radio portative, pentru cei 
care participă si la concursul Pro
nosport din 25.VI a.c.

50 biciclete „Diamant". pentru cei 
care participă și la concursul Prono
expres din 28.VI a.c.

—— =—
fe simifud contra timp pe echipeFinala campionatului repu-j'ican

Mîine, incepînd de la ora 16,30, se 
vor desfășura întrecerile finale ale 
campionatului republican de semifond 
contra timp pe echipe. Prcrramul 
cuprinde100 km pentru seniori și

50 km pentru juniori, cu plecări din 
2 in 2 minute. Startul se va da de la 
kilometrul 20 de pe șoseaua Bucu
rești-Pitești. Sosirile vor fi marcate 
în același loc.

50 frigidere ,,Alka“, pentru cei care 
participă și la concursul Pronosport din 
2.VII a. c.

REȚINEȚI î vlnzarea biletelor Ia Ma
rele Concurs Popular Pronoexpres se 
închide la 30 iunie a.c. Tragerea are 
loc la 2 Iulie a.c., la București, fără 
nici o aminare.

Participarea la tragerile pentru pre
miile speciale oferite la concursurile 
l3ronosport și Pronoexpres posesorilor 
de bilete la Marele Concurs Popular 
Pronoexpres, se va face prin înscrie
rea seriilor și numerelor biletelor (Ma
rele Concurs Popular Pronoexpres), 
cumpărate, pe taloanele I și II ale bu
letinelor depuse pentru concursurile 
respective, prin ștampilarea biletelor 
Expres Popular (pe verso) șl prin tra
gerea la sorți a taloanelor cîștlgătoare.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 IUNIE 19C1

5 variante cu 12 rezultate 14.378 lei ; 
54,90 variante cu 11 rezultate 1.571 Iei ; 
648,60 variante cu 10 rezultate 199 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 21 iunie a.c. 

au fost extrase din urnă următoarele nu
mere ; 16, 33, 27, 48, 45, 22 ; numere de 
rezervă : 34, 47. Fond de premii : 548.615.

Autoturismul Skoda de la concursul spe
cial Pronoexpres din 7 iunie a.c. a fost 
atribuit prin tragere Ia sorți participantului 
Aurelian Mihăilescu din Ploiești.

Ceilalți doi participanți care au avut 
de a.c<..... variante eîștigătoarc cu 6 din
8 primesc premii în obiecte in valoare de 
cîCe 20.000 lei.



a • • Despre campionii și recordmanii de miine...
99

Orașul grădinilor i-a primit pe 
tinerii atleți cu soare dogoritor 
de miez de iunie și cu căldura 
inimilor celor pentru care atletis
mul înseamnă de ani de zile o 
mare pasiune. Căci, să recunoaștem, 
nu este de loc ușor să aliniezi 
la startul probelor peste 500 de 
copii. Dar, atunci cind se muncește 
cu dragoste... Și apoi, mai era 
ceva: concurenții, arbitrii, organi
zatorii — toți au vrut să facă din 
această ediție a campionatelor re
publicane școlare de atletism o 
frumoasă sărbătoare sportivă. Și 
au reușit,
am auzit-o adesea de la cei pe 
care gindul ii purta spre prima 
din cele 12 ediții ____________
ale campionatelor) 
s-au
un succes deplin.

...Stadionul „23 
August". Micul 
Lupșa a terminat 
de nivelat 
și Eugen 
mulțumit
băiete, dacă 
faci atletism"... 
lotul timișorenilor ține 
tehnică". Ce va face Vasi 
linovici ? Pavel Irimeș 
300 m“ cere o învoire: 
mai repete puțin pentru 
tate. Și pleacă spre parcul plin 
de maci înfloriți. S-a „liniștit" și 
Vitman. Fostul campion la 110 mg 
a pus și el mina serios la pregă
tirea stadionului. Pitiți la umbra 
plopilor, clujenii învață, fac „în
călzire" și, bine dispuși, o urmă
resc pe semifondista Ecaterina 
Iuhasz care întreabă, cu glas tare, 
o... margaretă : „Mă iubește ? Nu

„J ubiliarele" {expresia

bucurat de Carnet 
de reporter

sărituri 
mingiie 

„Așa 
vrei să 

umbrar, 
„ședință 

i și Vese- 
„de la 
vrea să 

i maturi-

groapa 
Lupșa 

părul 
o 

La

4

Culese
pe stadion

PRIMUL Șl... ULTIMUL CAMPION
Atleta clujeană Augusta Bugnariu 

a cucerit primul din cele peste 40 de 
titluri de campioni republicani șco
lari pe anul acesta, aruneînd discul 
la 37,15 m. A doua zi, cînd finalele 
erau pe sfîrșite, rămăseseră în con
curs numai doi săritori la înălțime: 
C. Semen (oraș București) și A. Spi
ridon (reg. București). Sărind din 
prima încercare 1,87 m, C. Semen a 
cîștigat proba și atletul Valeriu Deac 
■— crainicul finalelor — a anunțat și 
ultima festivitate de premiere.

CIND TE GRĂBEȘTI...
Cu 13,2 sec. din cea de a treia serie 

pe care a cîștigat-o detașat, atletul 
Viorel Suciu din Iași era principalul 
pretendent la (i(lti în proba de 90 
mg juniori II. oar, în finală, Viorel 
s-a grăbit, a pornit de două ori îna
inte ca starterul să fi anunțat ple
carea în cursă și a fost descalificați

„FETIȚA ACEEA BLONDA"
60 m g junioare a fost o probă din 

cele mai disputate. Cînd arbitrii au 
oprit cronometreze, am auzit spunîn- 
du-se: „A cîștigat fetița aceea blon
dă". Numele ei nu prea era cunos
cut. Paula Mărgăritescu, elevă în anul 
II la școala pedagogică din Constan
ța, este cea care a egalat — cu 9,6 
sec, — alături de Elena Vasi, recor
dul republican de junioare 
nit pentru prima oară 
școlară de atletism.

și a deve- 
campioană

RODICA, VREI PUȚIN SUC?

Voroneanu„Fizica" atletei Rodica 
se odihnea lîngă bara porții de fot
bal. La 1,54 m s-a oprit Elena Vîr- 
lan, la 1,51 m Simona Dăscălescu. 
Acum, sare numai Rodica. Pe stadion 
e zăpușală. Buzele Rodicăi sînt us
cate. Ce bun ar fi acum un suc... Din 
nou, ștacheta rămîne la locul ei și 
peste cîteva clipe Rodica va încerca 
la 1,64 m (fără să știe că de fapt 
încerca... 1,65 m !). Atunci am auzit-o 
pe Sirnona Dăscălescu a cărei „dis
pariție" n-o observase nimeni: Ro
dica, vrei puțin suc ? Ni s-a părut 
mai mult decît un simplu gest cole
gial.

DUPĂ... 6 ANI !
Recordul republican la 80 m plat 

juniori II avea o vechime de aproape 
6 ani. La Timișoara, Sorin Dincă 
ne-a adus o mare satisfacție, reușind 
acel 9,2 sec pe care ii „asaltaseră" 
atîția tineri sprinteri. Și se pare că 
atletul clujean nu $e va opri aici.

finalei 
nu s-a 
cea de 
care

rezultate
Dar, in 

• ale „Ju- 
, fiecare 
! își do-

de 
ii 

bălai, 
să

un

feta de junioare I a 
Banat. O valoare ridicată 
înregistrată în probele de 
junioare II, 60 m plat

Petalele sînt rupta 
Veselie și zîmbet.

Ia 200 m fete 
putut intra în 
la săritura în 
ne-a prilejuit

Finiș la 110 mg. Brașoveanul C. Carolea va cîștiga această probă 
care a reținut in mod deosebit atenția spectatorilor.

mă iubește ?"... 
una cite una. 
Se pare că...

Și, lată că încep finalele. Tele
fonul de pe masa secretariatului 
anunță deschiderea „Jubiliarelor" 
și primii concurenți se . îndreaptă 
cu destulă emoție spre locurile de 
start. Peste cîteva minute aveam 
să aflăm și primele rezultate (la 
fiecare loc de desfășurare a pro
bei a fost instalat cite un tele
fon). A început lupta pentru fie
care zecime de secundă, pentru 
fiecare centimetru. Marea între
cere a speranțelor atletismului no
stru reunește 
nete, care de

mulți tineri fi ți
pe acum se pot min
ări cu 
valoroase, 
aceste zile 
biliarelor", 
participant 
rește un nou 
cord personal, 

nouă performanță și, desigur, 
nouă victorie. Mulți le vor realiza.

Ceasurile de arșiță trec pe ne
simțite. Am fost martori la între
ceri disputate cu o dirzenie care 
merită aplauze, la clipe de neui
tată bucurie care urmau victoriei, 
la altele care vorbeau despre ho- 
tărirea ca la anul... Priveam cu 
dragoste și bucurie pe cei care 
urcau podiumul învingătorilor, pe 
cei care in acești ani luminoși ai 
copilăriei au îndrăgit atit de mult 
stadionul. Da, această ediție a 
campionatelor școlare a fost un 
nou pas înainte în dezvoltarea a- 
tletismului nostru.

NOTAȚI VA CELE MAI BUNE REZULTATE:

. B. 
1. S.

i.

JUNIORI I ; 100 m : 1. M. Mureșanu
(Brașov) 11,1 ; 2. N. Tothpal (Mureș-
Autonomă Maghiară) 11,2 ; 3. R. Zaha- 
ria (Dobrogea) 11,3 ; 4. D. Comșa (Bra
șov) 11,3. 200 m : 1. D. Comșa (Brașov) 
23,0 ; 2. N. Tothpal (Mureș-Autonomă 
Maghiară) 23,0 ; 3. R. Zaharia (Dobro
gea) 23,2. 400 m : 1. S. Szabo (Crișana)
52,5 ; 2. O. Iamandi (Iași) 52,9 ; “ “
Rașcu (București) 53,0. 800 m : 1. } 
bo (Crișana) 2:00.0 ; 2. Gh. Țăruș 
rești) 2:01,6 ; 3. I. Volohovschi 
rești) 2:01,8 ; 4. I. Tenger (Cluj)
5. II. Volf (Brașov) 2:02,4. 1.500

Buiachi (Dobrogea) 4:07,0 ; 2. E. Pali 
(Cluj) 4:09,2 ; 3. M. Bota (Banat) 4:10,4 ;
4. C. Stefănescu (Ploiești) 4:11.0. 110
m. g. : 1. I. Carolea (Brașov) 14,7 ; 2. 
L. Dobai (Mures-Autonomă Maghiară) 
15,0 ; 3. A. Schneider (Banat) 15,2 ; 4. 
R. Tartler (Brașov) 15,3. înălțime : 1.
C. Semen (București) 1,87 ; 2. A. Spiri
don (regiunea București) 1,87 ; 3. V.
Păltineanu (București) 1,81 ; 4. R. Tar- 
tlcr (Brașov) 1,81 ; 5. A. Trifu (București) 
1,81. Prăjină : 1. E. simionescu (Bucu
rești) 3,85 ; 2. Gh. Fodoreanu (București) 
3,60 ; 3. A. Cristea (București) 3,35 ; Lun
gime : 1. M. Bauer (Banat) 6,74 ; 2.
Cibu (Brașov) 6,69 ; 3. T. Cătănescu 
(București) 6,66 ; 4. C. Stroe (Banat) 6,58. 
Triplu salt : 1. D. Papainopol (Argeș) 
13,64 ; 2. D. Ciocan (regiunea București) 
13,58 ; 3. I. Ciocan (Dobrogea) 13,39 ; 4. 
Gh. Botăceanu (Banat) 13,37. Greutate: 
1. I. Lazăr (Cluj) 14,44 : 2. V. Socol (Mu-

; 3. c. 
S. Sza- 
(Bucu- 
(Bucu- 
2:024 ; 
m : I.

M.

CLASAMENTE
1. Banat 59 p., Bucu. 

p., Cluj 43 p., Crișana 
Brașov 38 p., Dobrogea

f FETE:
i rești 48
Z «.5 P-,
f 34 p. ; BĂIEȚI: București 81 p., 
f Banat 75 p., Brașov 70 p., Mu- 
*• reș-Mifonoroă Maghiară 68 p.,

Poate că fiecare probă în parte ar 
necesita un comentariu. Să nu uităm 
însă că programul finalelor a cuprins 
zeci și zeci de întreceri. Despre cam
pionii și recordmanii de miine trebuie 
spus ■— și Timișoara ne-a întărit 
această convingere — că ei pășesc 
cu hotărîre pe drumui măiestriei spor
tive. Iată doar cîteva exemple : Sorin 
Dincă a doborît recordul republican 
de juniori Ia 80 m plat, Paula Măr
găritescu și Elena Vasi l-au egalat 
pe cel de la 60 m g, D. Comșa, C. 
Semen, D. Papainopol, M. Pascu, M. 
Bauer, V. Cosa, E. Iuhasz, E. Vîr- 
lan, L. Veselinovici, S. Gîță,... Cim- 
poieru și mulți alții și-au corectat cu 
mult recordurile personale, au fost 
doborîte recordurile școlare Ia 80 m 
plat juniori II, Ia 60 m g junioare II, 
la ciocan juniori I, la ștafeta 4x100 
m fete...

Să-i amintim aici și pe cei care 
au cîștigat mai multe probe : M. Pas- 
cu (București), S. Szabo (Oradea), 
Ana Beșuan (Cluj), A. Bugnariu 
(Cluj), N. Ezechil (Banat).

O cît de succintă evidențiere nu 
poate fi însă încheiată fără a mențio
na desfășurarea .............
în care cu 26,7 
finală (1), ca și 
înălțime băieți 
bucuria de a vedea 5 tineri atleți să
rind peste 1,80 m. Aceasta ca șă nu 
mai amintim de 50,0 realizat de șta- 

regiunii 
a fost

60 m g 
junioare 

II, 500 m junioare II, înălțime ju
nioare I, 110 m g juniori I, lungime

reș- Autonomă Maghiară) 
Stancu (București) 
Pascu (București) 
(Mureș-Autonomă 
I. Borza (Crișana)

14,12 ; 3. C.
13,06. Disc : 1. M.
46,56 ; 2, V. Socol

Maghiară) 45,79 ; 3.
44,00. Suliță : 1. V. 

Socol (Mureș-Autonomă Maghiară) 56.49;
2. D. Marian (Banat) 54,06 ; 3. V. Ene
(Argeș) 51,08. Ciocan : 1. M. Pas-cu
(București) 51,85 ; 2. M. Mihu (Bucu
rești) 45,10 ; 3. Gh. Mazilu (Bacău) 44,92. 
4X100 m : 1. Brașov 44,5 ; 2. Banat 44,6 ;
3. Mures-Autonomă Maghiară 45,4 ;
4. București 45,6 ; 5. Cluj 45,8 ; 6. Dobro
gea 46.1.

JUNIOARE I : 100 m : 1. A. Beșuan 
(Cluj) 12,6 ; 2. L. Veselinovici (Banat) 12,9; 
3. M. Vaida (Crișana) 12,9. 200 m : 1. A. 
Beșuan (Cluj) 25,8; 2. E. Chesu (Galați) 
26,2 ; 3. M. Vaida (Crișana) 26,4 ; 4. Eca
terina Potoroacă (Ploiești) 26,5 ; 5. L. Ve
selinovici (Banat) 26,6; 6. R. Gabel (Bra
șov) 26,6. 800 m : 1. V. Cosa (Dobrogea) 
2:20.8 ; 2. E. Iuhasz (Cluj) 2:21,8 ; 3. R. 
Colof (Banat) 2:32,6. 80 m. g. : 1. F.
Grama (Banat) 12,3 ; 2. E. Vasi (Banat)
12,4 ; 3. M. Costin (Crișana) 12,8 ; înăl
țime : 1. R. Voroneanu (București) 1,61 ;
2. E. Vîrlan (București) 1,54 ; 3. S. Dăs
călescu (București) 1,51 ; Lungime ; 1. E. 
Potoroacă (Ploiești) 5,42 ; 2. F. Davido-
vici (Cluj) 5,32 ; 3. M. Lupu (București) 
5,28 ; 4. E. Vîrlan (București) 5,20. Greu
tate : 1. A. Bugnariu (Cluj) 11,97;
I. Pali (Crișana) 
(București) 9,85. 
(Cluj) 37,15 î 2. L.

___ _______ _  2.
10,08 ; 3. C. Gurău 

Disc : A. Bugnariu 
Dumitru (Dobrogea)

■.
Cluj 66 p., Dobrogea 34 p.; CLA- 
SAMENT GENERAL PE RE- " 
GIUNI: 1. Banat 134 p, 2. oraș •- 
București 129 p., 3. Cluj 109 p., “ 
4. Brașov 108 p., 5. Mureș Auto- — 
nomă Maghiară 79 p., 6. Crișana “ 
68.5 p., 7. Dobrogea 68 p.

Festivitate de premiere la prăjină- 
juniori I. Pe primele trei locuri: 
Eugen Simionescu, Gh. Fodoreanu 

și A. Cristea

„Recorduri personale" la Învățătură!
finalele de 
numai per- 
matematica.

Că la „regiune" și la 
la Timișoara a contat nu 
formanța ci și... chimia, 
romîna etc., o dovedește... absența 
de la aceste întreceri a unor tineri 
atleți sau atlete cu corijențe (Mihaela 
Popescu, Valeria Bufanu, C. Nour, 
I. Huțu) sau exmatriculați (Patrița 
Căldăraru). Dar, nu despre asemenea 
„recorduri personale" ne-am propus 
să scriem, ci despre altele, deținute 
de elevii fruntași la învățătură, că
rora le dorim să aibă și în viitor 
numai asemenea note. A fost întocmit 
chiar 
buni 
torul 
anul,

un... clasament al celor mai 
elevi la învățătură, dar cîștigă- 
urmează să fie desemnat la... 
căci Romulus Palade, elev la

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ÎNTRECERI?
la „masa rotundă" amInvitația 

adresat-o citorva profesori și antre
nori, între două starturi, în pauza 
diritre serii, atunci cind crainicul nu 
anunța ceva deosebit pe stadion. Tema 
era, bineînțeles, finalele acestor cam
pionate. Așadar : CE PĂRERE AVEȚI 
DESPRE ÎNTRECERI?

C. IOVANESCU-Timișoara : 
încintat de juniorii „mici". La 
probele s-au prezentat foarte

„Sint 
toate 
bine.

34,85 ; 3. D. Surmei (Banat) 31,62. Suliță:
1. R. Bucea (Banat) 37,09 2. I. Kolbsi
(Crișana) 34,19 ; 3. S. Stoica (București) 
33,61 ; 4. B. Halmen (Brașov) 33,56. 4x100 
m : 1. Banat 51,0 ; 2. București 51,2 ; 3. 
Cluj 51,9 î 4. Crișana 52,1 ; 5. Bacău
53,4 ; 6. Galați 53,7.

JUNIORI n : 80 m. plat : 1. S. Dincă 
(Cluj) 9,2 ; ?. V. Ralca (București) 9,3 ;
3. Blemer Kfhcses (Mureș-Autonomă Ma
ghiară) 9,4 ; 90 m. g. : 1. Gh. Steriu
(Bacău) 13,4 ; 2. E. Udrea (Cluj) 13,6 ; 3. 
Gh. Furtună (Argeș) 13,6. 1000 m : 1. Gh. 
Bălașa (București) 2:48,6 ; 2. Gh. Tobă
(Dobrogea) 2:49,2 ; 3. A. Vlădoianu
(Brașov) 2:49,3 ; înălțime : 1. S. Kiss
(Cluj) 1,74 ; 2. V. Obogeanu (Brașov)
1,71 ; 3. A. Schreiber (Banat) 1,71.

Prăjină : 1. I. Grigorescu (București) 
2,95 ; 2. Gh. Gălățeanu (Suceava) 2,85 ; 3. 
A. Fodor (Mures-Autonomă Maghiară) 
2,75. Lungime : 1. D. Bădini (Banat) 6,36;
2. D. Dilancea (București) 6,34 ; 3. Gh. 
Dumitrescu (Ploiești) 6,02.

Greutate : 1. T. Gută (Banat) 13,95 ;
2. L. Bucur (Mureș-Autonomă Maghiară)
13,14 ; 3. V. Corpaci (Iași) 13,00. Disc :
1. N. Ezechil (Banat) 48,29 ; 2. S. Kțss 
(Cluj) 46,76 ; 3. I. Șerban (Argeș) 46,29. 
Suliță : 1. S. Rascsivi (Mureș-Autonomă 
Maghiară) 46,16 ; 2. B. Valter (Crișana) 
46,10 ; 3. N. Ezechil (Banat) 45,77. Cio
can : 1. N. Ezechil (Banat) 45,37 ; 2. A.
Katona (Maramureș) 39,21 ; 3. A. Iacovi
(Cluj) 37,86.

JUNIOARE II : 60 m : 1. L. Veselinovici 
(Banat) 8,0 ; 2. S.
mă Maghiară) 8,1 ; 
șana) 8,1. 60 m. g. 
(Dobrogea) 9,6 ;
S. Necula (București) 9,8 : 4. ______
(Crișana) 9.9. 500 m : 1. S. Gîfă (Galații 
1:21.2 ; 2. A. Cimponeriu (Banat) 1:22.2 ;
3. E. Scos (Mureș-Autonomă Maghiară)
1:22,3 ; 4. L. Tibu (Iași) 1:23.4 ; 5. M. 
Păun (Dobrogea) 1:24.8. înălțime ; 1. 
M. Mărgineanu (București) 1:52 ; 2. M. 
Stănescu (Iași) 1.43 ; 3. L Tomescu (Ol
tenia) 1,43 ; 4. O. Pasec (Argeș) 1,43.
Lungime : 1. Gh. Rădulescu (București) 
5,40 ; 2. P. Mărgăritescu (Dobrogea) 5,09 ;
3. M. Costin (Crișana) 5,G2. Greutate:
1. L. Oroez (Brașov) 12,38 î 2. I. Naghi 
(C rișana) 11,11 ; 3. E. Georg ©ecu (Argeș) 
10.4*. - —x ..-------- 

Soob (Mures-Autono-
3. E. Meszai‘os (Cri- 

; 1. P. MăTgăriteseU
; 2. E. Vasi (Banat) 9,6 ; 3.

M. Costin

juniori I, 200 ni junioare I, înălțime 
juniori 1 etc. Poate că așteptam mai 
mult de la concurenții probelor de 
aruncări. Dar, atît la greutate cit și 
la ciocan, rezultatele nu sînt în gene
ral cele sperate.

Ceea ce a ieșit puternic în evidență 
la această ediție a campionatelor re
publicane școlare a fost creșterea va
lorică de ansamblu a performanțelor. 
La majoritatea probelor a dispărut 
decalajul între primii clasați și cei
lalți concurență Nici unul dintre par
ticipant nu a putut fi sigur de vic
torie decît la sfîrșitu! probei. Iar cei 
care au manifestat această siguranță 
înainte, au avut surpriza să constate 
că valoarea adversarilor a crescut 
mult și... au pierdut

in încheiere, o apreciere din cele 
mai pozitive cu privire la preocupa
rea celor mai mulți profesori de edu
cație fizică pentru îmbunătățirea se
lecției și pentru pregătirea juniorilor 
de categoria a II-a, care s-au dove
dit și ei tot atît de îndreptățiți să se 
gindească Ia recordurile pe care le 
vor doborî într-o zi, la marile per
formanțe care-i vor situa în viitor 
printre atleții noștri de frunte.

medie I din Giurgiu și Ale- 
Anescu, elev la școala medie 

deocamdată la egali- 
de 10 1 Pe celelalte 
Rethi (Șc. m. Unirea 
14 de 10 și 2 de 9 ;

5. Iosif Gheția
12 de 10 și 3 
(Șc. m. Deva) 
9; 7. Viorica 
cu 9 de 10 și

școala 
xandru
din Deva sînt 
tate : 14 note 
locuri : 3. Pal 
Tg. Mureș) cu
4. Andrei Vlădoianu (Șc. m. 3 Sibiu) 
cu 13 de 10 și 2 de 9 ; '
(Șc. m. Satu Mare) cu 
de 9; 6. Titus Kunst 
cu 11 de 10 și 3 de 
Jiga (Șc. m. I Galați)
6 de 9 ; 8. Radu Drugan (Șc. m. 2 Ba
cău) cu 7 de 10 și 8 de 9 ; 9. Miltiade 
Boborodea (Șc. m. I Arad) cu 9 de 
10, 5 de 9 și... 1 de 8 ; 10. Viorel 
Ciurcescu (Șc. m. I Bacău) cu 5 de 
10 și 9 de 9.

Unele rezultate depășesc performan
țele celor „mari". Toate acestea în
seamnă că selecționarea tinerelor ele
mente se face acum cu mai multă 
grijă și că orientarea profesorilor de 
educație fizică este cea mai nime
rită. Mărturisesc că nimic nu este mai 
plăcut decît să lucrezi cu acești copii 
talentați, cu perspective".

I. CIOTEA — Tg. Mureș : „Finalele 
ne-au dat multe speranțe și rezulta
tele demonstrează progresul făcut de 
cei mai mulți dintre elevii noștri. 
Cred că va trebui să muncim mai 
mult în viitor pentru a elimina de
calajul încă existent la unele probei 
cum ar fi aruncarea discului la ju
niori II, intre primii 2—3 concurenți 
și restul participanților".

EDITH TREIBAL-Sibiu : „De re
marcat, după părerea mea, excelenta 
comportare a ștafetelor. Performanțe 
foarte îmbucurătoare, atît la băieți 
cit și la fete. Se constată un real 
progres la probele tehnice. Am rămas 
impresionată de calitățile atletei Ro
dica Voroneanu și de comportarea 
Anei Beșuan — un mare talent al 
atletismului nostru".

clar 
un

V. ANDRONIC—Constanța : „Orga
nizarea finalelor a fost excelentă și 
a contribuit la obținerea performan
țelor. La Timișoara s-a văzut 
că atletismul nostru merge pe 
drum bun".

V. SIMIONESCU - inspector 
M.I.C. : „Rezultate excelente la 
niori II. Ele sint rezultatul intensei 
munci de pregătire din lunile de 
iarnă. De subliniat creșterea valorică 
a atleților din București, regiunea 
Banat, Brașov etc. Un salt apreciabil 
au făcut și tinerii atleți din regiunea 
Dobrogea, unde se muncește bine pe 
această linie. O preocupare încunu
nată de rezultate bune s-a remarcat 
la Galați, în special la 
care rămânere in urmă 
în regiunile Maramureș 
Suceava și Bacău s-au 
posibilități. In ansamblu, finalele au 
constituit o puternică afirmare a ti
nerilor atleți".

în 
;u-

fete. O oare- 
se semnalează 
și Hunedoara, 
prezentat sub

(Materiale redactate de DAN GIR.* 
LEȘTEANU).



statisticaANTRENORUL EM. VOGL

LUCRĂRILE SESIUNII C.I.O

DESPRE MECIUL
1 S. CEHOSLOVACĂ—ARGENTINA

La meciul K. S. Cehoslovacă—Argen
tina, disputat luni, a asistat și un ob
servator romîn, antrenorul Em. Vogi. 

! Iată ce ne-a declarat acesta despre parti
da de la Bmo :

— „întîlnirea a fost de un nivel teh
nic ridicat, cu joc ofensiv de ambele 
părți, dar fără neglijarea apărării. Rit- 

i mul jocului a fost foarte iute tot timpul. 
dLa cehoslovaci am remarcat o mai bună 
' organizare și îiiai multă regularitate in 
i joc, la argentinieni fantezie și inițiativă 
[ creatoare personală. Echipele au căutat 

să se contracareze prin așezarea jucăto- 
! rilor pe teren. Echipa cehoslovacă a fo
losit formula l—4—2—4, cea sudame- 
ricana 1—3—3—4 (dintre care doi îna- 

i intași permanent ca vîrfuri). Am reținut 
i din acest joc, ca foarte important pentru 
i noi : 1) ritmul foarte ridicat, nu numai 
în mișcare, ci și în execuții și în desfă- 

i șururea acțiunilor, mai ales în faza fi
nală ; 2) așezarea elastică, spre care se. 

■orientează cei mai mulți, lucru confirmat 
de antrenorii cu care am stat de vorbă 
(Eytlacil — R.S. Cehoslovacă, Spinetto— 
'Argentina, lliera—Chile). Prin sisteme 
rigide de joc nu pot fi rezolvate proble
mele ridicate de adversari. Elementul 
surpriză poate fi realizat numai prin va
rietate în formele acțiunilor 
toacele tehnice folosite".

și în mij-

Categoria A in cifre și comentarii
INCA. CINCI JOCURI, DAR DECISIVE

Din cele 182 de meciuri, cîte prevede 
programul campionatului categoriei A 
(cu 14 echipe), pînă acum s-au disputat 
177, încheiate cu " *
înfrîngeri !) șl 33 
tate.

Au mai rămas — ____
și anume (în ordinea disputării lor) : 
St. roșu - Știința Cluj (22 iunie), Di
namo Bacău — C.C.A. (25 iunie), Dina
mo București — C.C.A. (29 iunie). Pe
trolul — Dinamo București (2 iulie) și 
Dinamo București — St. roșu (9 iulie).

Numai cinci meciuri, dar cît de im
portante I Ele trebuie să rezolve ceea 
ce n-au reușit toate cele 177 
pînă acum : problema echipei 
pioane...

Și mai au ceva de făcut : să 
șească cifra de 600 de goluri marcate, 
ceea ce ar constitui un record al cam
pionatului republican în ultimii 10 ani. 
Lucru care nu va fi greu de realizat.

Faptul trebuie reținut pentru că 
eficacitatea Înaintașilor s-a făcut remar
cată 
mai

în fața unui joc mai organizat, 
bun al apărătorilor.

144 de victorii (sau... 
de rezultate de egali-

de jucat cinci partide

jucate
cam-

depă-

EFICACITATE CONSTANTA

Intr-adevăr, ta prezent totalul golu
rilor înscrise este de 598 repartizate 
astfel : 323 în toamnă (în 91 de me
ciuri) si 275 ta primăvară (în 86 de 
jocuri). Cu alte cuvinte, încă două so
iuri si se atinge cifra de 600, lucru care 
poate fi îndeplinit - si chiar depășit 
- azi la Brașov, unde se întîlnesc St. 
roșu și Știința Cluj.

Cu toate că în retur, după situația 
prezentă (deci, cu cinci jocuri mai pu
țin disputate), înaintările au un... pasiv 

‘ ' totuși
de
a 

de 
ce

de 48 de goluri fată 
eficacitatea se menține 
alte campionate, 
campionatului si 
meci este peste 
duce la o medie

de tur, 
sporită față 
prima parte 

doua media 
goluri, ceea

Și în 
în a 
trei 

generală de 3,37.

MAI BINE ACASA...

„spun" clasamentele „acasă" 
deplasare” în comparație cu

Ce
„în uept 
general ?

Că echipele și mai ales liniile 
înaintare nu se prea... simt bine 
tunci cînd joacă în deplasare.

Cum e si normal, echipele au acu
mulat cele mai multe puncte și au 
realizat golaveraje pozitive (adică au 
marcat goluri multe și au primit pu
ține) atunci cînd au jucat pe teren 
propriu.

In schimb, situația meciurilor 
putate în deplasare subliniază o 
ferență prea mare, exprimată prin pu
ține puncte cîștigate și golaveraje ne
gative (cu excepția echipei C.C.A.). 
Iată numai două exemple :

Știința Cluj : 19 puncte și 35:2
veraj acasă — 9 puncte și 11:21 
veraj în deplasare.

Dihamo Bacău : 18 puncte si
golaveraj acasă — 7 puncte și 11:23 
la veraj în deplasare.

La alte echipe diferența este și 
stridentă (St, roșu 22 puncte și 
golaveraj acasă - 5 puncte și 16:28 
laveraj în deplasare).

Singurul exemplu bun. de mai multă 
constantă, regularitate îl constituie e- 
chipa C.C.A. : 18 puncte și 30:17 gola
veraj pe teren propriu — 15 puncte și 
27:17 golaveraj în deplasare.

ÎNTRECEREA GOLGETERTLOR

■Si 
cel

de 
a-

dis- 
di-

gola- 
gola-

28:12 
so

mai 
32:8 
go-

ȘTIRI, REZULTATE

Pe primele locuri sînt doi interi, 
înaintași-centru și o extremă :

21 goluri : Constantin (C.C.A.)
18 goluri : Dridea (Petrolul)
15 goluri ; Tătaru (C.C.A.) și Ene 

(Dinamo Buc.)
14 goluri : Gram (Dinamo Bacău) 

Unguroiu (C.S.M.S. lași).
Deci, un duel Constantin- Dridea. Pri

mul însă, are mult mai multe șanse 
să-și păstreze locul pentru că C.C.A. 
va juoa încă două meciuri, iar Petrolul 
numai unul.

Cea mai eficace linie de atac ? lat-o: 
Ene 
roiu

trei

n

Si

M. S.,U. T. A. — G. S . 
DUMINICA, LA BUGUREȘTI

să se dispute O 
fi-

Duminică urmau 
parte din meciurile optimilor de 
nală ale Cupei R.P.R. și anume cele 
dintre echipele de categoria A. Din 
cauza unor întîlniri internaționale însă, 
tiu va avea loc decît o singură par
tidă : U.T.A. - --------- ' ' ’
urma unui acord 
ț)e, meciul se va 
duminică la ora 
iDinamo.

Celelalte două

fost stabilite de federație 
la sorți.

Iată programul celor 
de duminică :

G.S.M S. lași — G.S.M. 
și Mureșul Tg. Mureș 
București la Tg. Mureș

prin

două

Cluj

■tragere

jocuri

j la Iași
Dinamo

C.S.M.S. Iași. In 
intervenit intre echi- 
disputa la București, 

17,30 pe stadionul

JOCURI INTERNATIONALE LA 
CONSTANȚA Șl TG. MUREȘ

II — Constantin 
— Tătaru

MUI.TE

de

____ Dridea — Ungu-
— 83 de soluri.

11 M RATATE t

de la 11 m au fost a- 
177 de meciuri și dintre 

ratate, adică peste o 
reprezintă mult. In

întîlniri (Petrolul — 
Rapid și Dinamo Bacău — Progresul) 
au fost aminate pentru viitorul sezon.

Alte jocuri de Cupă sînt progra
mate pentru miercuri 28 iunie. Iată 
localitățile neutre unde se vor des- 

Ariesul Turda 
la PLOIEȘTI, 

Ind. Sîrmei C.

Iată

Peni-
roșu

fâșura ele : 
cilina Iași

, Brașov — .....   — — ____
[HUNEDOARA și Voința București — 
ÎS.N.M, Constanța la BUZĂU.

Restanța (din sferturi de finală) 
(6.S.M. Sibiu — Dinamo București se 
'dispută duminică la Cîmpina.

Șt. .
Turzii la

RAPID PLEACĂ AZI IN R.D.G.

După cum am anunțat, echipa Ra
pidului va întreprinde un turneu de 

■ trei jocuri în R.D.G. Fotbaliștii bucu- 
.reșteni vor evolua duminică la Halle 
tîn compania echipei Chemie (din pri- 
i«na ligă), iar în continuare la 28 iunie 
jși 2_ iulie vor susține jocuri la Zeitz 
teu 
tiv

Chem ie
Dres da

(liga a doua) și respec- 
cu Dynamo (liga a doua).

$ AZI, O RESTANTĂ ÎN CATE
GORIA A

în cadrul categoriei A, astăzi are 
loc la Brașov meciul restantă dintre 
Steagul roșu și Știința Cluj.

PROGRAMUL SEMIFINALELOR 
CAMPIONATULUI JUNIORILOR

Semifinalele turneului final al .cam
pionatului republican de juniori au

Echipa Dinamo
a revenit

de la New York
tară 
tur- 
An- 
stat

Astăzi au loc două partide interna
ționale :

La Constanța : Farul — Voivodina 
(arbitru : O. Nițescu-Sibiu).

La Tg. Mureș : Mureșul — Rezer
vele de Muncă Lugansk (arb. N. Vi- 
zireanu.Cluj).

PENTRU TITLUL DE 
REGIONAL

Tg. Jiu: C. I. L. Tg.

CAMPION

Tg. Jiu: C. I L. Tg. Jiu — Dina
mo Craiova 1-2 (1-1). Returul acestei 
finale a campionatului regiunii Olte
nia va avea loc la 25 iunie.

București: Rapid I! — Flacăra 
Roșie 2-2 (1-0). Returul finalei cam
pionatului orașului București la 24 
iunie-
• Meciurile de categorie B din Ca

pitală se vor disputa sîmbătă : Me
talul 23 August — Tractorul Brașov 
la ora 16.30 pe terenul Gloria, Acad. 
Militară — C.F.R. Roșiori la ora 17.30 
pe Stadionul Republicii.
• întîlnirea C.F.R. Timișoara — 

A.M.EJ’.A. a fost amînată la 2 iulie, 
deoarece duminică A.M.E.F.A. joacă 
cu rezervele de Muncă Lugansk. Par
tida C.F.R. Electro Craiova — Gliimia 
Govora se va desfășura luni 26 iunie.

lovituri
în cele 
au fost
ceea ce

este inadmisibil ca jucători 
Ozon,

Lereter, Mar cu

46 
cordate 
ele 17 
treime,
orice caz. 
ca Pîrcălab. Ozon. Mateianu, Capaș, 
Matei. Lereter. Marcu si alții să gre
șească la asemenea execuții. Cauza prin
cipală este insuficienta exersare, la care 
trebuie adăugată și tendința unora de 
a executa penaltiurile la „șmecherie". 
Si intr-un caz și in altul, antrenorii 
trebuie să intervină prompt.

ATENA 21 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor sesiunii Comitetului 
Olimpic Internațional de la Atena s-a 
stabilit ca Jocurile Olimpice de vară 
de la Tokio, care vor avea loc în 
1964, să se desfășoare între 11 și 25 
octombrie. Festivitatea de deschidere 
a competiției va avea loc la 11 oc
tombrie. La 12 octombrie va fi zi de 
repaus. întrecerile vor începe la 13 
octombrie, in program fiind incluse 
următoarele 20 discipline sportive: 
atletism, natație-sărituri de la tram
bulină, box, lupte (clasice și libere),

baschet, hochei pe iarbă, haltere, 
ciclism, gimnastică, canotaj academic, 
caiac-canoe, tir, scrimă,, călărie, fot
bal, pentatlon modern, ialiting, polo
pe apă, volei și judo.

Jocurile Olimpice de ...
Innsbruck (Austria) din anul 1964 se 
vor desfășura între 29 ianuarie și 9 
februarie. Programul acestor jocuri 
cuprinde următoarele discipline spor
tive: hochei pe gheață, schi (probe 
alpine și nordice), patinaj (viteză șt 
artistic), bob, skeleton (sanie) și bia- 
tton.

iarnă de la

13 MILIOANE DE PARTICIPANT! LA SPARTACHIADA
SPORTURILOR TEHNICE DIN U. R. S. S

• 108 noi recorduri unionale • Diploma de onoare - lui 
lurii Gagarin • Aviatorii sportivi din U.R.S.S. dețin 182 recor

duri mondiale.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite: Peste 13 milioane de oa
meni au participat la Spartachiada 
U.R.S.S. pentru sporturi tehnțce, care 
a început în vara anului trecut. In 
acest timp, în întreaga țară s-au des
fășurat 450.000 de competiții la au
tomobilism, aviație sportivă, tir, pa
rașutism, planorism și alte discipline 
sportive tehnice. Participanții la 
Spartacliiadă au stabilit 108 noi re
corduri ale U.R.S.S., dintre care 30 
întrec recordurile mondiale oficiale.

Diploma nr. 1 a Spartachiadei a 
fost acordată pilotului cosmonaut 
furii Gagarin care, pentru prima oară

în istoria omenirii, a stabilit trei 
recorduri mondiale la zborul în spa-

Reprezentativele de popice 
ale orașului București 

învingătoare in R. P. Ungară
Reprezentativele de popice ale ora

șului București au susținut luni o 
dublă întîlnire cu selecționatele orașu
lui Nagykanizsa. Jucătoarele noastre 
au realizat o excelentă performanță, 
obțintnd victoria cu scorul de 2485— 
2253 p.d., rezultat ce reprezintă un 
nou record al R.P.R. pe echipe (v.r. 
2472 p.d.). De reținut că fetele noas
tre au înfruntat o echipă... masculină. 
Și băieții noștri au ieșit 
în întrecerea cu popicarii 
Scor final : 2454—2236 p.d. 
prezentativa Buciireștiului.

învingători 
maghiari, 

pentru re-

In campionatul Capitalei la tenis

Dinamo—C. C. A. 9-6
In cea mai importantă întîlnire a 

etapei a doua din campionatul celor 
mai bune echipe bucureștene de te
nis, Dinamo a întrecut C.C.A. cu 
9—6. Cu această victorie, dinamo- 
viștii ocupă primul loc în clasamen
tul primei părți a campionatului 
Capitalei. Subliniem succesele obți
nute de Tiriac asupra lui Gh. Viziru 
cu 6—4, 6—4, 6—1, la G. Năstase cu 
6—2, 6—3, 6—0, de Bărdan în fața 
lui Gh. Viziru (8—6, 6—3, 6—0) și 
C. Năstase (6—0, 5—7, 7—9, 6—4, 
6—4). învingătorii au meritat victo
riile, ele fiind realizate în urma unor 
acțiuni bine gîndite, cu atacuri la fi

leu. Foarte dîrză a fost partida din
tre Mina Ilina și Eleonora Roșianu 
(5—7, 9—7, 6—2), unde reprezen
tanta C.G.A., după ce a cîștigat pri
mul set, a condus în cel de ai doilea 
cu 6—5 și 30—0. Cealaltă partidă, 
Progresul—Știința nu s-a terminat, 
prima formație conducînd la întreru
pere cu 7—3. 
Bosch—Slapciu
6—3, Mărmureanu—Burciu 6—3, 6—8, 
6—3, 7—5, Georgescu—Basarab 2—6, 
6—8, 6—2, 8—6, 6—3.

întîlnirea continuă astăzi de la 
ora 15,30 tot pe terenurile Progresul.

Cîteva rezultate :
8—6, 6—0/3—6,

țiile cosmice.
In prezent, din 412 recorduri mon

diale Înregistrate la Federația inter
națională de Aviație (F.A.I.), 182 a- 
parjin aviatorilor sportivi din 
U.R.S.S. Para ști ti.știi sovietici sînt de
ținătorii a 56 de recorduri mondiale 
din cele 81 înscrise în controalele 
Federației internaționale. Parașutiștii 
din S.U.A. nu mai dețin nici un 
record mondial. In domeniul zborului 
de viteză pe reactoare, la elicoptere 

> aviatorii sportivi din 
au ameliorat de asefnenea 

recorduri mondiale.
Spartachiadei unionale la 
tehnice vor avea loc în

și planoare
U.R.S.S. 
numeroase

Finalele 
sporturile 
luna iulie.

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA
A CICLIȘTILOR DIN R. D. GERMANA

de laBERLIN 19 (prin telefon 
corespondentul nostru). Activitatea 
internațională _ ' " .. /
aj R.D. Germane este în plină des
fășurare. In cadrul unei curse de

a cicliștilor fruntași

fășurare.
semifond (59 km contracronometru- 
lui) care a avut loc la Stuttgart 
sportivul Adler a ocupat primul loc, 
înaintea belgianului Pellen.

La Brandenburg, pe un traseu în 
circuit lung de 102 km, Eckstein a 
sosit pe locul I în 3h06:6,0, înaintei 
polonezilor Kaska și Fornalczik. 
Cursa Berlin — Frankfurt pe Oder 
(tur-retur, 168 km) a fost cîștigată 
de Barleben în 4h 12:35.

La Dresda a avut loc un meci 
inter-țări pe velodrom între repre
zentativele feminine ale R.D.G. și 
Angliei. întîlnirea a luat sfîrșit cu 
un rezultat egal : 7,5—7,5 puncte.
O performanță foarte bună a înre
gistrat tînăra Karin Stuwe, care :< 
realizat un nou record german pe 
500 in: 39,7 sec.

GERHARD LERCH

PE M lî îliUi
ATLETISM. Astăzi și mîine are loc 

la Berlin întîlnirea amicală dintre 
selecționatele masculine și feminine 
ale R. D. Germane și Uniunii Sovie
tice. Printre cei care vor lua startul 
figurează și proaspătul recordman 
mondial Valerii Brumei, Nina Pono
mareva, Tamara Press, Grodoszki, Va
lentin ș.a.

In zilele de 24 și 25 iunie va avea 
loc la Belgrad întîlnirea 
iugoslavia—Italia. Printre

Marți după amiază a revenit în 
echipa Dinamo, care a participat la 
neul internațional de la New York, 
trenorul Tr. loneseu, cu care am 
’de vorbă, ne-a făcut următoarea scurtă 
apreciere asupra turneului și comportării 
echipei : ..Turneul a întrunit o serie de 
echipe puternice, cu mulți internaționali, 
și a scos în evidența diferitele școli fot
balistice din lume. Echipa noastră a fost 
apreciată pentru spectacolul oferit în 
turneu, atit de presa de specialitate și 
radioteleviziune, cît și de organizatori, 
care de altfel ne-au invitat și la turneul 
din 1962. Comportarea echipei în prima 
parte a turneului a fost influențată de 
lipsa de acomodare cu stilul unor echipe 
și de accidentarea unor jucători de bază 
(V. Ănghel, Țîrcovnicu. Eftimie și Popa)

Q IN ACESTE zile, fiecare colhoz din 
regiunea Rostov este angrenat în lupta 
pentru trofeul competiției de fotbal or
ganizată de asociația sportivă ,,Urojai“. 
Nu s-a înregistrat nici o absență, astfel 
că peste 500 de echipe colhoznice își 
dispută întîietatea pe terenurile de 
fotbal sătești. După o fază eliminato
rie, ultimele 8 echipe rămase în între
cere își vor disputa un turneu final 
care va desemna colhozul fruntaș în... 
fotbal.
• PESTE 130.000 de spectatori au 

urmărit acum cîteva zile pe marele 
stadion „Strachov4*** din Praga întrece
rile de „dirt-track** cu participarea cî- 
torva din cei mai buni motocicliști din 
Uniunea Sovietică. R. P. Polonă, Aus
tria, Suedia, R. F. Germană și R. S. 
Cehoslovacă. Pe primul loc s-a clasat 
motociclistul sovietic Iurii Plehanov, 
care a întrecut în clasamentul indivi
dual cu 11 puncte pe campionul mon
dial de anul trecut, suedezul Uwe Fun- 
din.
• IMEDIAT după victoria obținută re

cent în meciul cu italianul Rinaldi, pen
tru titlul mondial profesionist la cate
goria semigrea, boxerul american de 
culoare Archie Moore a anunțat că 
acordă, din bursa meciului cîștigat, 
suma de 3.000 dolari în favoarea spriji-

acțiunilor antirasiste din 
demonstrațiile 
Tată ce nu 

placul cercurilor 
din sportul american, 
firește - cuvîntul unui

nirii 
printre care si 
rilor libertății", 
desigur,pe 
toare 
că — firește — cuvîntul 
mondial se face auzit i...
• S-A HOTARÎT definitiv ca ________

ediție a campionatelor mondiale de pa-

S.U.A., 
„căiăto- 

poate fi. 
conducă- 
Mai ales 
campion

viitoarea

tina.j artistic sâ se dispute anul viitor 
la Praga. Italia, care obținuse inițial 
dreptul de organizare, a renunțat in 
favoarea forului cehoslovac, dat fiind 
ca în acest an Praga n-a putut găzdui 
întrecerile, din cauza catastrofei aerie
ne în care și-au pierdut viața toți mem
brii reprezentativei S.U.A.
• PENTRU prima oară în istoria fot

balului francez, un club reușește per
formanta do a cuceri în același an titlul 
de campion al Franței atît la profesio
niști cît și la amatori. Repetînd suc
cesul echipei profesioniste, formația de 
amatori a lui A. s. Monaco a terminat 
campionatul din acest an pe primul 
loc. cu un punct avans în clasament 
față de echipele Stiring Wendel si A. S. 
Brestoise.
• REZULTATELE sferturilor de finală 

ale „Cupei Davis4* au desemnat cele 
patru echipe care vor lupta în acest 
an pentru supremația europeană în te
nis : Italia. Franța. Anglia și Suedia. 
Un amănunt ; sînt exact aceleași care 
au figurat și amu trecut in semifina
lele competiției. Performera de pînă a- 
cum este echipa Suediei, care a între
cut Spania, la Madrid, cu categoricul 
scor de 4-1,
• 6 NOUA ..senzație" în lumea fot

balului occidental : centrul înaintaș al 
naționalei engleze Jerry Hitchens (Aston 
Villa.) a fost cumpărat de clubul italian 
Internazionale. Hitchens trebuie să 
în echipă locul lui Angelillo. vîndut lui

locul 
Banii își 

cuvîntul.
tenisului

ia

luiA. S. Roma. Cine ia însă 
Hitchens în echipa Angliei ? 
vor spune, și în acest caz,

AUSTRALIA, „țara tenisului de 
eîmp“, îneepe sâ arate interes și pen-

tuu tenisul de masă. Guvernul austra
lian a aprobat amenajarea unui centru 
de tenis de masă, care va cuprinde o 
sală capabilă să găzduiască simultan 
40 de întîlniri. Aci, Australia speră .să 
organizeze, în 1965, campionatele mon
diale de tenis de masă.
• LA CONCURSUL international de 

care urmează să aibă loc la 
în zilele de 1 $1 2 iulie. Franța 

De-

• la” 
atletism 
Moscova 
va fi reprezentată de patru atleți : _ _ 
lecour (100 și 200 m), Jazy (800 și 1500 
m). Bogey (5.00!) m) și Macquet (suliță).
• CU PRILEJUL unui concurs de au

tomobilism desfășurat în orașul Elkhart 
Lake (S.U.A.) s-au produs grave inci
dente între poliție și aproximativ 2.500 
de spectatori, nemulțumiți de „aranja
rea" rezultatelor. Asupra concurenților 
au fost aruncate sticle de bere, pietre 
și bastoane. în sprijinul polițiștilor au 
fost aduse mașini ale pompierilor si 
numai astfel ordinea a putut fi resta
bilită. Mai multe persoane au fost ră
nite și cîteva arestate.
• LA DJAKARTA au luat sfîrșit în

trecerile campionatului mondial (neofi
cial) pe echipe la badminton - „Cupa 
Thomas**. în meciul final, indonezia a 
întrecut Tailanda cu 6-3, păstrîndu-și 
astfel trofeul cucerit în 1958. Cupa Tho
mas se dispută la fiecare trei ani. Pri
ma ediție — în 1949 — a revenit Ma-
iaiei, care a păstrat apoi trofeul pînă
la cîștigarea sa de către indonezieni.
Reamintim că badmintonui (foarte popu
lar în țările Asiei) este un sport care
îmbină tenisul cu voleiul, jucîndu-se 
cu ajutorul rachetelor și a unei mingi 
prevăzute cu pene, ce trebuie expe
diată peste un fileu ridicat.

sa

R.P.F. 
co m p o- 

nenții formației italiene se numără 
Livio Berruti, Meconi, Lievore ș.i. 

FOTBAL. Intr-un meci interna
țional de juniori selecționata R. P. 
Polone a întrecut cu 4—2 echi-pa 
R. S. Cehoslovace. Partida, urmărită 
cu interes de peste 10.000 spectatori, 
a fost arbitrată de către Iosif Ritter 
— Romînia.

ȘAH. în cadrul campionatului euro
pean a avut loc tragerea la sorți, 
care a stabilit următoarea ordine pe 
tabelul de concurs: U.R.S.S., Iugo
slavia, R. S. Cehoslovacă, R. P. Un
gară, R. F. Germană, Spania. Tn pri
mul meci echipa U.R.S.S. va întîlni 
pe cea a Spaniei.

CICLISM. Turul ciclist al Luxem
burgului a fost cîștigat în acest an 
de Charly Gaul (Luxemburg), urmat 
de compatriotul său Ernzer.

Cea de a Vl-a etapă a Turului 
ciclist al Elveției a revenit belgianu
lui Meuleman. In clasamentul gene
ral individual continuă să conducă 
Moresi (Elveția).

BOX. “ ‘ 
sportiv

Echipa de box a clubului 
_r...... muncitoresc TU.L.-Helsinki
se află în prezent în turneu în R. S. 
Cehoslovacă. în primul meci pugi- 
liștii finlandezi au întîlnit echip-J 
pragheză Slavoj. Gazdele au repurtat 
victoria cu 16—4.

Redacfla ți administrata i București, jtr, Vaaile Conta nr, 16, teleton 11.10.05. Interurban 72, nr, 1—2 întreprinderea Poligrafică Nr, 2, str. Br eiolanu 23—25,


