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C.C.A. ««Dinamo București 3-2 (3-1)
minge slab respinsă de apărarea echi
pei C.C-A. intră în posesia lui Frăți- 
lă care, din colțul careului, șutează 
puternic la colț jos. Voinescu, sur
prins, nu poate reține balonul spre 
care plonjase. Acest gol fulgerător, 
care încununa începutul furtunos al 
dinamoviștiiior, a lăsat impresia pen
tru moment că „alb-roșii“ sînt gata 
să-și facă adversarul K.O., mai ales 
că ei continuau să controleze jocul. 
A fost însă suficient un atac bine 
conceput și desfășurat al echipei 
C.C.A. în min. 5, pentru ca lucrurile 
să ia o altă turnură. O combinație 
spectaculoasă Constantin 
Alexandrescu l-a 
Cacoveanu, care 
exact acolo unde, 
Te și „capul" lui
pe post de centru: 1—II Jocul se 
echilibrează oarecum, atacurile alter
nează de la o poartă La alte, cu an 
plus de combativitate de partea di- 
namoviștilor. In același minut (15) 
cei doi portari trec prin mari emoții. 
Uțu respinge greu o nouă centrare 
a lui Cacoveanu, pentru ca imediat 
Voinescu — cu inima cît un purice 
— să vadă că șutul puternic al lui 
Frățilă a trecut foarte aproape de 
bară,

Incet-iîncet, C.C.A. preia inițiativa 
și printr-un joc calm, organizat,

Raksi — 
pus în cursă pe 

a centrat puternic 
ca de obicei, apa- 
Constantin, ajuns

a plonjat, iar in spatele lui, Nunweilter III încearcă să oprească în 
•U moment mingea trasă puternic de Tătaru. Tentativa celor doi dina- 
ti a fost însă zadarnică. Mingea a intrat in plasă și... 3—1 pentru 

C.C.A.

ecînd pe Dinamo București cu 
(3—1), echipa C.C.A. a cîștigat 
ace-' t- titlul de campioană a 
L al. Jucătorii militari au 

»ria în meciul decisiv de 
capătul unej lupte sportive 
de pasionante, care a oferit 

0.000 de spectatori tot ceea ce 
i ei de le un asemenea derbi: 
de calitate, luptă epuizantă 
victorie, o desfășurare dina-

ce știu — și 
dovedi că sînt 
fotbalului nos- 
lor de a prac-

inci minute | 
lupă meci... i:

UN GEST FRUMOS

fost un meci de zile mari,,. 
ne-a plăcut foarte mult. După ■ • 

i însă, s-a intîmplat ceva carej 
t plăcut și mai mult. Un gest, - ■ 
simplu gest al portarului di- j j 
ovist Uțu a făcut ca spectato-.. 
tă aplaude mai furtunos poate ■ ■ 
t la golurile spectaculoase in-" 
e de Frățilă și Constantin. Și - • 
aplaudat înflăcărații suporteri j j 
mbelor echipe. Ce s-a intim- ■ ■ 
? Uțu, portarul echipei in-"; 
?, l-a îmbrățișat și l-a săru-.. 
pe Voinescu, portarul echipei • ■ 
■gătoare. Apoi, Popa l-a im-' j 

„.șut pe Tătaru, adversarul său ■ ■ 
ect, Lică Nunweiller pe Bone... ■ j
4 adăugăm că pe culoar, spre Ț

mică a jocului, dramatică chiar, plină 
de surprize, care au ținut încordat 
publicul pînă în ultimele clipe ale în
tîlnirii. Această ,, finală de campio
nat" s-a ridicat ia înălțimea valorii 
celor două echipe, care parcă și-att 
mobilizat forjele mai mult ca oricând 
pentru a arăta ceea 
știu mult —, pentru a 
echipele de bază ale 
tru. Pentru strădaniile
lica un fotbal -cît mai bun, în ciuda 
terenului ud, alunecos, de a de
monstra nesfîrșita gamă de calități 
spectaculare ale acestui sport atît de 
frumos, jucătorii — învingători și 
învinși — merită toate felicitările. 
De altfel, publicul — în entuziasmul 
și obiectivitatea Iui — i-a aplaudat 
pe rînd cu căldură, completînd ca
drul plăcut al acestui derbi.

începutul meciului a fost de-a 
dreptul senzațional. Echipele au re
nunțat la perioadele de „studiu" și 
au trecut direct Ia un joc de ofen
sivă. Dinamo mai ales, imprimă acțiu
nilor o mare vitalitate și rapiditate, 
care surprind oarecum pe apărătorii 
militari. Și în min. 2 tabela de mar
caj arată 1—0 pentru Dinamo. O

JACK BERARIU
PETRE GAȚU

(Continuare în pag. a 5-a)

Dinamo și C.F.R. Grivifa Roșie au 
furnizat joi, în nocturnă, pe stadionul 
Republicii, un reușit spcțctaeol rug- 
bistie. A fost, într-adevăr, o adevărată 
îneîntaire să vez,i „la lucru”, două 
echipe care și-au etalat bogatul lor 
bagaj de cunoștințe tehnice și au 
făcut totodată timp de 80 de minute, 
o adevărată risipă de energie !

Au cîștigat, de data aceasta, rug- 
biștii de la Dinamo, 6—0 (3—0), mai 
insistenți, mai hotărîți în finalizarea 
acțiunilor. „Motorul" echipei dinamo-

(Continuare în pag. a 2-a)

de două săptămîni, în orașul 
cei mai buni planorișli din 
și-au disputat întîietatea în

bl de al doilea
diamant

zip 
to,

1 celui de al VH-lea campionat 
or fără motor al R.P. Polone, 

noastră, reprezentată de ma- 
l sportului Mircea Finescu, a 
st locul 5 in clasamentul gene- 
după R.P. Polonă, RUS. Celio- 

'acă, U.R.S.S., R.P. Ungară și 
t ea R.P. Bulgaria, R.D. Germane, 
, . Iugoslavia, Franței, Angliei, 
ti, Austriei, Elveției...

"NDIVIDUAL, MIRCEA FI- 
S-A CLASAT PE LOCUL 2 

BA DE VITEZA CU TEL FI-

, Cuuliuuare in pag. a 6-a)

CONSTANȚA 30 (prin telefon). Sala 
sporturilor din localitate a fost ne'm- 
căpătoare pentru miile de spectatori 
care au ținut să asiste la întîlnirca 
dintre echipa italiană Sempre Avanii 
și trepFQ'zentativa orașului Constanța. 
Spectatorii au avut satisfacția să asiste 
la întîlniri de calitate, de un bun nivel 
tehnic și, în final, să aplaude victoria 
formației locale (11—9).

Prima întîlnire (catcg. muscă) dintre 
A. Nuri și L. Ruggieri a constituit 
prima victorie a constănțenilor. Nuri 
și-a plimbat adversarul prin ring cu 
directe de stînga la figură și a cîștigat 
pe merit. 
gulie a 
său cu G. 
foarte mobil, 
corp la corp, 
gălie.

In limitele 
caru a făcut

La categoria cocoș, D. Ră- 
terminat la egalitate meciul 

Boxerul italian, 
evite lupta 

i lui Ră-

Cavuli.
a reușit să < 

care-i convenea

categoriei pană 
un meci de zile

St. r«- 
mari în

compania lui G. 
învins la puncte, 
foarte rapid și l-a 
Apoi cl a recepționat un 
permit care l-a trîntit la podea 
fost numărat. Acest avantaj i-a 
gurat boxerului romîn victoria.

La „seml-ușoară “ R. Dinu a 
minat la egalitate în întîlnirca cu 
Pitardi, Aceeași decizie a fost acor
dată și la sfîrșitul meciului de la 
„ușoară" dintre Z. Marin și S. Soprani. 
După părerea noastră verdictul de c- 
galitate îl nedreptățește vădit pc Ma
rin, care punctase mai mult.

Căutînd numai o lovitură decisivă 
D. Enuf a încheiat la egalitate întîl
nirca cu A. Roberto (categ. semi-mij* 
locie).

Cel mai frumos meci al galei l-au fur*

Gabrielli, pe care I-a 
Oaspetele a început 
surprins pc Văcarii, 

puternic u- 
Și « 

a să-

(Continuare in pag. a 4-a)

ter- 
r.

• GH. TOMIUC A CÎȘTIGAT DETAȘAT ÎNTRECEREA LA CROS «► 
OTTO TOROK Șl ECHIPA R. P. UNGARE PE PRIMELE LOCURI 

ale clasamentelor generalf

Căldura excesivă de la începutul 
acestei săptămîni ridica probleme se
rioase în fața celor 14 participant 
la Concursul internațional de pen
tatlon modern, care așteptau cu 
multă grijă desfășurarea ultimei pro
be e întrecerilor, cursa de cros. Dar 
iată că joi vremea s-a schimbat 
brusc și printre două rafale de ploaie, 
pentatloniștii — deveniți atleți — 
s-au putut întrece în plenitudinea 
forțelor lor.

Un cros de 4 km, pe un parcurs

extrem de variat și pretențios cum 
este cel de la Călu-găreni, a cerut; 
fiecărui participant să facă apel la 
toate cunoștințele sale, la toată re
zerva de energie, le pregătirea acu
mulată în atîtea și atîtea ședințe de; 
antrenament.

Cursa a prilejuit o întrecere inte-* 
resantă încheiată cu victoria oatego-w 
rică a reprezentantului nostru Gheor- 
ghe To-miuc, joi de departe cel nril 
bun alergător al concursului. El a> 
parcurs traseul în 14:44,6 pentru care

De la stingă: Tomiuc (R.P.R.), Torok și Mona (R.P.U.), Gh. Marcuțd 
(R.P.R.), Sajdak și Sulajnis (R.P.P.)

Ț Fază din finala „Cupei de vară"; C.F.R. Grivița Roșie — Dinamo:
I Stănescu, unul dintre cei mai valoroși jucători feroviari intr-o ac- + 
J țiune caracteristică. " j

viste a fost același Titi Ionescu, dar 
alături de el s-au impus prin clar
viziune și Giugiuc (care a transformat 
impecabil o lovitură de picior căzută), 
Dragomir (autorul unei spectaculoase 
încercări), - - - - 
tru jocul 
Zlătoianu 
în jocul la grămadă, cît și la cel în 
margine).

C.F.R. Gririța Roșie a dominat 
uneori cu autoritate dar jucătorii ci 
au avut o slabă priză Ia balon, scă- 
pînd astfel numeroase mingi utilizabile. 
Ceferiștii au fost dezavantajați și de 
faptul că Țîbuleac, 
realizator, în acest meci 
zut”...

La sfîrșitul întîlnirii, 
pescu, secretarul general 
înmînat echipei Dinamo trofeul pus în 
joc. (T. ST.)

Dăiciulescu (nota 10 pen- 
activ pe linia de fund), 
și Graur (ncîntrecuțli atît

altădată
nu

excelent 
s-a „vă-

R Po-

AZI ȘI

PRIMA REUNIUNE
DE CICLISM

I.a 
Vi
de
se- 
din

Amatorii reuniunilor cicliste pc ve
lodrom vor urmări azi și mhne primul 
concurs inteniaționaj al anului, 
această competiție organizată de 
namo București participă alături 
cei mai buni pistarzi ai țării și o 
lecționată a cluburilor Dinamo 
R.D.G.

Oaspeții au sosit joi în Capitală. 
Ei au făcut ieri dimineața un antre
nament de acomodare pe velodromul 
din parcul Dinamo. Să vă facem cu
noștință cu cicliștii germani : II. Gnade 
(recordman la juniori), L. Schonfelder 
(fost campion la cursa italiană), If. 
StapsB I« feompierenke, ft, Scpjger,

a primit 1048 puncte. O comportare 
frumoasă au avut Nicolae Marines»: 
cu și tVictor Ștefănescu, clasați pe 
locurile următoare. O plăcută surpri
ză ne-a oferit și Gheorghe Cociuban 
care a realizat un timp remarcabil..

CLASAMENTUL PROBEI: 1-
Gheorgfae Tomiuc 14:44,6 — 1048 p :
2. N. Marinescu 15:10,1 — 970 p;
3. V. Ștefănescu 15:19,8 — 943 p;
4. Faklya 15:19,9 — 943 p; 5. Torok
15:25,9 — 925 p; 6. Sarfailvi 15:31,2 
-- 907; 7-8. Cociuban și Lichiardo- 
pol 15:37,8 — 889 p; 9. Mona
15:43,0 -— 871 p; 10. Croitoru 
16:06,0 — 805 p; 11. Țintea 16:16,4 
- 772 p; 12. Mărcuță 16:38,8 — 
706 p; 13. Sulajnis 16:59,4—643 p; 
14. Siajdak 18:07,8 — 439 
ECHIPE: 1. R. P. Romînă 
p; 2. R. P. Ungară 2739 
R. P. Romînă II 2637 p.

în urma acestor rezultate,
mentele generale ale celei de a VH-a 
ediții a Concursului internațional de»

ROMEO VILARA

clasa-.

(Continuare în pag. a 2-a)

MÎINE PE VEIODUOMUL DINAF1O

INTERNAȚIONALĂ
A ANULUI

W. Ilupke. Aceștia vor fi adversarit 
experimentalilor noștri sportivi 1. io- 
niță, C. Voicu, P. Tacite, V. Oprea ș< 
alți pistarzi de la cluburile Dinamo, 
C.C.A., Victoria și Voința.

Și acum iată programul reuniunii 
internaționale de pe velodromul Dina* 
mo : sîmbătă, de la ora 16,30, probele 
de viteză (pînă la semifinale) 1.000 
m cu start de pe loc și urmărire pe 
echipe. In afara concursului va avea 
loc o cursă de eliminare. Duminică, 
de la ara 9,30 semifinalele și finalei® 
probelor de viteză, cursa italiană și în 
încheierea competiției o întrecere d® 
semifoad (100 <?u, 33 gprintuiij»
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Concursuri... rezultate...

Ct poate fi mai plăcut ca după o săptămină de 
muncă să petreci împreună cu familia sau in 
mijlocul tovarășilor tăi de lucru o zi in aer li- 

btr, cutreierând crestele înverzite ale munților sau 
respirind cu nesaț briza mării ? A devenit un fapt 
obișnuit ca duminică de duminică să întilnești pe 
peroanele gărilor, in fața agențiilor O.N.T. sau in 
stațiile de mașini tot mai mulți oameni cu rucsacuri 
in spate, gata de drumeție. Da, turismul, sport în
drăcit în ultimii ani de numeroși oameni ai muncii, 
ifi oferă nenumărate satisfacții și, în primul rind,

aceea de a cunoaște frumusețile patriei. Acestei acti
vități largi de masă regimul nostru democrat-popular 
ii acordă toată grija, asigurindu-i totodată condiții 
de dezvoltare dintre cele mai bune. Mii de activiști 
obștești muncesc neobosit in cadrul comisiilor raio
nale și regionale de turism sau in asociațiile spor
tive, pentru ca oamenii muncii și membrii lor de 
familie să se bucure cit mai mult de acest minunat 
mijloc de recreare și educație. Despre aceste pre
ocupări ne relatează în rindurile ce urmează și co
respondenții ziarului nostru.

ORADEA. Faza regională a campio
natelor de seniori și juniori. SENIORI : 
110 mg : V. Pop 15,6 ; 200 mg : Pop
26,0 ; 400 mg ; Pop 56,9 ; SENIOARE : 
200 m : V. Pazmany 28,2 ; JUNIORI I ; 
100 in : E. Golner 11,4 ; 110 mg : F. (Pitești) 
Ricman 15,4 ; ---- ----- ----
înălțime : N.
F. Bocșa 6,21 ; disc 
can : Bog 51,69 : JUNIORI II : 80 
S. Holmaier 10,2 ; 90 mg : V.
(Eeiuș) 15,5 ; JUNIOARE I : 100 m

11,4 .
Ricman 60,3 
1,75 ; lungime 

I. Bog 50,16 ;
JUNIORI II :

10,2 ; 90 mg :

400 mg : 
Macovei

cio- 
m : 

Boit 
: M.

„Să ne cunoaștem regiunea"
Era pe la începutul lunii martie, 

ctad s-a organizat o ședință la A- 
genția O.N.T. Carpați Iași. Aci s-a 
discutat despre o acțiune intere
santă, menită să stimuleze cunoa
șterea frumuseților regiunii și a rea
lizărilor social-culturale din anii noș
tri luminași. Această acțiune se in
titula „Să ne cunoaștem regiunea". 
De atunci au trecut aproape patru luni 
și realizările obținute sînt deosebite. 
Muncitorii ieșeni de la Atelierele 
CJF.R. Ilie Pintilie, de la fabrica de 
antibiotice, de la Țesătura și Mol
dava Tricotaje, funcționari din nume
roase instituții, elevi și studenți, au 
vizitat unități agricole fruntașe cum 
sînt gospodăriile agricole colective 
milionare Pribești (raionul Vaslui), 
Tfrzii (raionul Huși), C.îrja (raionul 
Btriaid), S.M.T. Vlădem (raionul 
Iași), S.M.T. Codăești (raionul Vas
lui), G-A.S. Tg. Frumos ș.a.

Nici colectiviștii nu s-au lăsat mai 
prejos. Consiliile de conducere ale 
GuA.C. au organizat excursii prin
O. N.T. la Iași și la Bîrlad. La Iași 
au vizitat cu deosebit interes Casa 
Memorials „Ilie Pintilie", casa de pe 
Sărărie în care s-a ținut conferința
P. C.R. în anul 1921, muzee, expoziții 
șl monumente istorice.

Dar activitatea agenției O.N.T. 
Carpați Iași nu se limitează doar la 
aceste acțiuni. De aproape două luni, 
cu sprijinul comisiei de turism 
a fost inițiată o întrecere între aso
ciații sportive cu tema „Cit mai mulți 
membri U.C.F.S. să viziteze frumuse
țile patriei". întrecerea se va termi
na la sfîrșitul anului, iar cîștigătoa- 
rea va primi fanionul de fruntașe 
pe oraș. Pînă acum fruntașe sînt aso
ciațiile Țesătura și Penicilina.

Acestei frumoase acțiuni i s-a a- 
dăugat cursul de fotografii turistice 
care va fi urmat de un concurs cu 
același subiect.

PETRE CODREA, coresp reg.

25.000 de excursioniști 
în regiunea Oltenia

Pe lîngă multe alte activități de 
recreare a oamenilor muncii, turis
mul cunoaște o puternică dezvoltare 
în întreprinderile, G.A.C., G.A.S., 
SJVt.T., instituțiile și în școlile din 
regiunea Oltenia. Numai în primul 
semestru al anului 19G1 peste 25.000 
de oameni ai muncii din regiune au 
luat parte la excursiile organizate 
de O.N.T. Carpați, filiala Oltenia, cu 
sprijinul numeroșilor activiști obște
ști din cercurile turistice organizate 
pe lîngă majoritatea asociațiilor spor
tive. Printre asociațiile sportive care 
merită aprecieri deosebite pentru ac
tivitatea desfășurată în ultima vreme 
în domeniul turismului amintim de 
Electroputere (responsabili strunga
rul Constantin Anghel și dispecerul 
Constantin Mertescu), Uzina „7 
Noiembrie" (resp. tehnicianul Nicolae 
Cialîcu și Victor CamenCianu), Fla
mura roșie (resp. muncitorul Con
stantin Țăndăreanu), „I. C. Frimu" 
Confecții (resp. muncitorul ‘ Virgil 
Stoenescu), Combinatul Poligrafic 
(resp. muncitorul Virgil Călinescu) 
M- ' —

Remarcabilă este și preocuparea 
pentru atragerea în acțiunile turis

tice a celor ce muncesc în sectorul so
cialist al agriculturii. Astfel, în pri
mul trimestru al anului peste 7 000 
de țărani muncitori au luat parte 
la excursiile organizate cu autocarul 
pe Valea Prahovei, la Doftana, în 
orașele Craiova și Tr.
Severin, pe Valea Oltu- ț 
lui etc. Alegerea itinera- j . 
riilor a avut c;1 princi
pal obiectiv cunoașterea 
frumuseților patriei Și 
locurilor pitorești din re- 
giunea Oltenia. Astfel, 
In orașul Tr. Severin, pe 
insula Ada-Kaleh, la 
Baia de Aramă și Tis- 
mana, la muzeul regio
nal Oltenia, la Muzeul 
lucrătorilor ceferiști și 
la Muzeul de artă din 
Craiova au fost mii de 
excursioniști din regiune. 
Oaspeții au fost munci
torii uzinelor Electro
putere, ai Uzinei de ma
șini agricole „7 Noiem
brie" din Craiova, al 
Combinatului de Zahăr 
și Ulei Podari, mineri 
din Rovinari, muncitori 
ai combinatului forestier 
Preajba și alții.

Mult apreciate ou fos1 
excursiile organizate în 
U.R.S.S., R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Ger
mană. In prezent, mem
brii comisiei regionale 
de turism au importante 
obiective ca : înființarea 
de noi cercuri turistice, organizarea și 
extinderea cicloturismului, inițierea 
de carnavaluri turistice, concursuri de 
orientare, întîlniri în stea etc.

R. SCHULTZ, coresp. reg.

La cabana Buta...

Retezatul! Ca la o comandă, privi
rile (îrumeților se îndreptă spre ma
sivul muntos. Drumul de la Cîmpul 
lui Neag la cabana Buta hotărîsem 
să-l facem pe jos prin minunatele 
chei ale Butii, însoțind pas cu pas 
apa de cristal a pîrîului Buta. Trecem 
pe serpentine și ne apropiem de 
stîncile semețe ale Pleșei, luminate 
dc razele soarelui spre asfințit.

Un binevenit popas. Stăm și ad
mirăm din nou măreția acestui ma
siv. Printre turiștii veniți să-și pe
treacă timpul liber la cabana Buta 
se află tinerii Mihai Drăgan, Mihai 
Borbely fruntași în producție, electri
cianul Victor Bordea, de la întreprin
derea Filatura Lupeni și alți mun
citori.

... La cabana Buta am ajuns noap
tea. Cîteva glume alungă oboseala 
drumului. Apoi, tradiționalele jocuri 
de cabană propuse de „veteranul" 
Bordea atrag pe toți turiștii. Se joa
că, se cîntă, se dansează. Tinerii cer 
informații sau își deapănă impresiile 
... Cu acest prilej se leagă noi prie
tenii. Pavel Adalbert, un pescar pa
sionat, care c'unoaște bine părțile lo
cului, povestește unui grup de pio
nieri veniți să-și petreacă o parte din

vacanță aici în Retezat despre feno
menele glaciale ale masivului, des
pre animalele rare ce trăiesc în Re
tezat (cerbi, capra neagră . etc.). .In 
seara aceea cabana Buta a răsunat

Aerul curat, liniștea și pitorescul atrag spre 
munte un număr tot mai mare de oameni a-’ 
muncii. In clișeu, un grup de muncitori din 
Brașov jucînd volei pe malul lacului Ana din 

masivul Puciosul, munții Bodocului

Foto : Gh. Corcodel

La drum spre Mantele Mic

. țOClUI?) 1J!<J , «J ; 1VU 111 ; 1VA.
i Vaida 13,0 ; 200 m : Vaida 27.9 ; 80 mg : 

JVT. Costin 12,8 ; lungime : Vaida 5,01 ; 
greutate : I. Szabo 11,58 ; suliță: M. 
Clonda 28.99 ; JUNIOARE II : 60 m :
E. Meszaros 8,1 ; 500 m : S. Bor 1:28,0 ; 
60 mg : E. Somogyi 10,6 ; lungime : E. 
Gardo (Secuieni) 4,35. (AL. JILAU-co- 
resp.).

POIANA BRAȘOV. Fe stadionul din 
această stațiune au avut loc întrecerile 
fazei regionale a campionatelor de se
niori și juniori. După cum am 
comunicat în cadrul concursului 
friede Nikolaus și Ute Popescu au sta
bilit noi recorduri de junioare la triat- 
lon și respectiv la pentatlon. SENIORI: 
100 m : C. Mihai (Mediaș) 11,3 ; 400 m ; 
Tr. S-udrigean (Brașov) 5-1,3
H. Haller (Br.) 14,30 ; ciocan
(M.) 50,40 ; suliță : H. Wentzel
Victoria) 62,31 : înălțime : A. 
(Br.) 1,85 ; SENIOARE : greutate :
Scherer (Br.) 13,96 ; JUNIORI I : 100 m: 
D. Comșa (Br.) 11,1 ; 800 m : II. Wolff 
(Br.) 2:05,6 : llo mg : I. Carolea (Br.)
15,0 ; 200 mg : Carolea 28.3 ; lungime : I. 
Kadar (Sf. Gheorghe) 6,17 ; înălțime :
I. Simu (Br.) 1,75 : JUNIORI II : 80 m: 
Al. Ritivoi (Br.) 9,7 : suliță : M. Florea 
(Br.) 46,88 ; JUNIOARE I : 100 m : R.

mai 
Bi

triplu : 
F. Amels 

(Or. 
Arvay 

E.

tate ; V. Goia (Br.) 11,44. (c GRUI 
coresp. regional.)

CIMPULUNG MUSCEL. Faza 
nală a campionatelor dc seniori 
niori. SENIORI ; greutate : '

13,86 ; disc : 
JUNIORI I ; lungime 
Vîlcea) 6,27 ; triplu ; 
(Pit.) 13,12 ; suliță :

-51,35 ; JUNIOARE I :
(C-lung) 
(C-lung) 
disc : A. _________ , e
liță : El. Cataramă (C-lung) 29,50 ; J 
NIORI li : 80 m : C. Amzică (C-Iur 
9,4 ; 300 m : Amzică 38,7 ; 90 mg • G 
Furtună (C-lung) 13,7 : greutate:’ ( 
Crețu (C-iung) 12,51 ; disc : 1 Serb 
(C-lung) 45,25 ; JUNIOARE II : 60 n 
G. Moga — 1945 (C-lung) 8,1 : 60 m 
V. Sulcă - 1945 (Rm. V.) 10 0 ; 200
G. Moga (C-lung) 26,8 ; lungime : Sui 
4,93 ; înălțime : Ol. Pașek (Rm.
1,42 ; disc : El. Neacșu (C-lung) 31/1 
M. VasiJiu (C-lung) 31,28 ; suliță ; \ 
siliu 25.30 ; greutate : S. Gheorghe* 
(Rm. V.) 10,90 (G. BADESCU-cOresp.) 

PLOIEȘTI. Etapa regională a cr 
pionatelor de juniori. Au pârtiei 
concurență din raioanele Cîmpina, 
leajen, Mizil, Buzău si din orașul’ 7 ; H • gto 

: I. Dumitrescu 
. Sibianu (P) 6
m : Ec. Potoro*.

Potoroacă 13,0 ; y 
5,22 ; JUNIORI

9,7 ; 300 m : A. C 
mg : M. Din/

DunțitrefțexL 
GO m : M. G 

lungim*'» : 
(FL. ALEU-r-oresp).

regi
- și 'i 

I- Vor ovei 
Vorovenc-1 41,j 

: B. Predoiu (R 
: ID. Papaiano/ 
V. Ene (Rm.
100 m : R. Mir 

200 m : M. Coce 
lungime ; Minea 4,8

13,2 ;
28,5 ; w . ____
Mczaroba (C-lung) 31,86 ; ?

leajen, Mizil, ]_____  _ __
iești. JUNIORI I : 100 m : 
(P) 11,4 ; 200 mg :
29,1 : lungime : G.
JUNIOARE I : 200 
(P) 27,4 : 80 mg ; ] 
gime : Potoroacă 
80 m : A. Roșu (P) 
cîrea 
13.9 ;
6,00 ; 
gescu

(P) 37,0 ; 90 
lungime : Gh. 
JUNIOARE II :

, ......................   - 13 ani (P) 8,4 ;
Gabel (Sibiu) 13 0 (în serii 12,7) ; 200 m : Pietroiu (P) 4,60. 
Gabel 27.7 : 400 m : T. Gabor (Săce’e) 
62,7; greutate : V. Nistor (Br.) 10,39 ;
lungime : L. Calboreanu (M.) 4.78 ; su- trnrf/'
liță : J. Binder (M.) 31,76 : JUNIOARE |K®\ ?
TI : 60 m : ©. Sasu (S.) 8,3 ; 60
R. Krausz (S.) 10,4 : 200 m : D.
28.9 ; înălțime : N. Balea (Br.) 
lungime : C. Jurcan (M.) 5,03 ;

întrecerile
mai mici

celor
atleți

mg :
Sasi.1
1.41 ; 

greu- Finala campionatului 
pe ichipe se anunță 

foaite echiibrată

pînă tîrziu de voioșia excursioniștilor. 
Dimineața au pornit, din nou la drum, 
plini de viață, de optimism.

LAZAR DEMETER, coresp.

Peste 100 de excursii... '

Pînă acum, în anul 1961, agen
ția regională O.N.T. Carpați a or
ganizat aproximativ 100 de excursii 
la care au participat oameni ai mun
cii din întreaga regiune Bacău. Ex
cursiile au fost organizate la Dof
tana, lași, Bicaz, Roman, București, 
pe litoral, la Galați, Tulcea, Lacul 
Roșu, Slănic Moldova, pe Valea 
Prahovei și la diferite G.A.S., G.A.C., 
și S.M.T. Numărul excursioniștilor 
participanți a fost de 15,742.

Printre asociațiile sportive fruntașe 
în organizarea activității turistice se 
află Confecția Bacău.

In zilele următoare sînt prevăzute 
excursii la Lacul Roșu, . Slănicul 
Moldovei, Bo-rsec și pe litoral, pe 
Valea Prahovei, în Delta Dunării, la 
București, Bicaz ș.a.

ILIE 1A.NCU, coresp.

Bogata activitate turistica 
în regiunea Ploiești

In regiunea Ploiești, în primele cinci 
luni ale acestui an au fost organizate 
210 de excursii, la care, au participat 
peste 40.000 de oameni ai muncii.

Cea mai marc excursie a fost organi; 
zată săpt.lmîna trecuta. 1200 de mun
citori. tehnicieni, funcționari de la 
uzinele „1 Mai“ Ploiești au vizitat ba
rajul dc la Bicaz. O altă excursie a fost 
organizată pentru muncitorii de la 
I.F.E.T. Mîneciu. 1500 de oameni ai 
muncii au petrecut cîteva zile, vizitiu<1 
litoralul, bucurîndu-se din plin de di 
minețilc însorite dc pc malul mării. 
Acolo, de altfel, ei s-au întîlnit cu to
varăși de muncă din orașul și raionul 
Tîrgoviște, veniți tot în excursie.

Tinerii de la uz. ,,1 Mai“ Ploiești, 
iubitori ai urcușurilor spre crestele 
înalte ale munților, au făcut zilele trecute 
o ascensiune pe muntele Roșu și la 
Babele. O altă acțiune turistică care 
s-a bucurat de sufragiile a peste 60 
de cicloturiști a avut drept țintă lacul 
Snagov. De asemenea, nu dc mult, a fost 
organizat un concurs de orientare tu
ristică la Poiana Brdșov de către aso
ciația sportivă Rafinăria 5 Ploiești.

Comisia regională de turism Ploiești 
(președinte Constantin Iliescu) are 
deci o activitate bogată, precum și per- 
“«»ectiva de a o amplifica și mai mult.

FLORIAN ALBU — coresp.

In decorul minunat
iana Brașov se va desfășura mîinc ul
timul ,.acl“ al unei frumoase competiții 
sportive. Este vorba de întrecerile fi
nale ale concursului republican de atle
tism pentru copii, la care vor lua parte 
peste 150 dintre cei mai mici atleți, ca
lificați pentru finale în urma con
cursurilor regionale.

Cu acest prilej se vor desfășura 
măloarelc probe : băieți : 60
m, 500 m, lungime, înălțime, 
(4 kg.), 4x60 m; fete: 60 m, 
lungime, înăljțimeț, greutate (3 kg). 
4x60 m

al stațiunii Po-

ll r- 
m, 200 
greutate 
300 m.

PENTATLON^^m

A LUAT SFÎRSIT CONCURSUL 
INTERNATIONAL AL R. P. ROMINE 

(Urmare din pag. 1) 

pentatlon modern «1 R. P. Romîne 
se prezintă astfel: 1. Otto Tiirok 
(R.P.U.) 4530,5 p; 2. Istvan Mona 
(R.P.U.) 4249 p; 3. Bella Sarfaivi 
(R.P.U.-individual) 4065,5 p; 4. 
Gheorghe Tomiuc (R.P.R. I) 3995,5 
p; 5. Bella Faklya (R.P.U.) 3911,5 
P; 6. Dumitru Țintea (R.P.R. I) 3880 
P; 7. Gh. Mărciită (R.P.R.-individual) 
3854 p; 8. H. Sulajnis (R.P.P.) 
3559 5 p; 9. Tr. Croitorii (R.P.R. II) 
3533,5 p; 10. N. Marinescu (R.P.R. 
I) 3522,5 p; 11. Cr. Lichiardopo! 
(R.P.R. II) 3427 p; 12. V. Ștefănescu 
(R.P.R. II) 3401 p; 13. J. Sajdak 
(R.P.P.) 2999 p; 14. Gh. Cociuban 
(R.P.R.-individual) 2924 p. ECHIPE: 
1. R. P. Ungară 12598 p; 2. R. P. 
Română I 11199,5 p; 3. R. P. Ro- 
mînă II 10277,5 p.

De miine, Clujul găzduiește u 
din cele mai importante evenime 
șahiste ale sezonului competiție 
intern. începe finala ca'npionatt 
republican de șah pe echipe, ed 
1961. Pentru titlul de campioană 
țârii se întrec 6 echipe calificate 
semifinalele competiției : 1
greșul și Spartac (toate din Bi 
rești), Petrolul Ploiești, Voința 
Mureș și Muncitorul Oradea.

După cum se vede, forțele în 
trecere sînt repartizate in pro 
egală intre Capitală și oraș 

| țară. Cele trei echipe bucureșt 
I printre care și deținătoarea t 
! I.T.B. — se prezintă la start cu 
apropiate, fiecare avînd în c 
nență jucători și jucătoare de 
La I.T.B., maestrul intern;. 
V. Ciociltea va fi secondat dc F 
culescu și C. Botez. Progresul 
zintă la primele mese pe nn 
O. Troianescu și M. Radulescu. ' 
tac beneficiază de aportul unc 
hiști redutabili ca I. Bălanei, 
Reicher și V. Georgescu. Dintre 
lelalte formații, șanse importante 
zintă, ca totdeauna, Petrolul. P' 
tenii nu vor avea insă în echiț: 
campionul republican FI. Gheoi 
reținut de pregătirea examenulv. 
maturitate. In schimb, un cuvinț 
spus va avea puternicul „trio“ 
dovici-Mititelu-Partoș. Desigur sin 
luat in considerare și șansele celor 
două echipe, Voința Tg. Mureț 
Muncitorul Oradea, care au rep
un frumos succes în semifinale.
asemenea, rezultatul general va
pinde în mare măsură de rezult;
jucătoarelor, prezente în fiecare e<
la ultimele două mese.

Se va juca sistem-turneu, int
rea avînd in total 5 runde. Echî
sînt formate din 4 băieți și 2 
Se joacă in fiecare după ami 
dimineața avînd loc întreruptele.

5 minute după meci
(Urmare din pag. 1)

i-a fe- 
pent.ru 
succes

vestiare, Nelu Nunweiller 
licitat pe jucătorii militari 
cucerirea titlului, urindu-le 
in „Cupa Campionilor Europeni", 
subliniem îndeajuns o atitudine 
de sportivitate cu adevărat impre
sionantă, pentru care dinamoviștii 
merită aceleași felicitări ca si pen
tru jocul bun prestat de-a lungul 
celor 90 de minute.

CUVINTUL CAPITANULU! 
DE ECHIPA

X Cu greu i-am putut 
f Apolzan cîteva. minute 
f- ne împărtăși impresia
X joc. Și iată ce ne-a spus : „Deși 
ț era deainns să facem un meci nul.

răpi lut 
pentru a 
sa despre

noi am pornit la joc ca să oiști 
găm partida. De aceea în prim 
repriză am jucat deschis și am rei 
șit să marcăm trei goluri. Duj 
pauză am jucat mai prudent, ai 
„mers" la un rezultat de egalitat 
Am avut în față un adversar tar, 
dornic de 
însă, că, in 
într-o notă 
ricit că am 
pioni. E o frumoasă încununare : 
carierei mele sportive, deoarec 
s-ar putea să mă retrag din ac 
tivitatea competiționaiă la sfirși 
tul acestui an. Mai am o singur 

și Cur 
vom r
ne '

afirmare. Mă bucir 
general, jocul a deci 
de sportivitate, Sînt le 
cucerit titlul de cam

dorință : să cîștigăm 
R.P.R. Pentru aceasta nu 
cupeți nici un efort și 
pregăti foarte serios".

pent.ru


rii mușchilor, ceea ce duce la tulbu-u 
rarea tonusului șl, în cele din urmă, 
la atonie. Slăbirea tonusului reprezintă 
un fenomen foarte perfid. EI nu sa, 
simte aproape de loc în condițiile | 
imponderabilității. Organismul poalei 
cliiar să se obișnuiască destul de re-i 
pede cu lipsa de tonus. Dar în mo-, 
meniul cînd nava cosmică se va în
toarce pe pămînt sau va „ateriza” pe 
una dintre planete, toate obiectele, 
inclusiv corpul omului, își vor recă_, 
păta greutatea. Atunci mușchii slăbiți.

„Călătorul cosmic va fi fără îndoială un om puternic, bine antrenat 
din punct de vedere fizic. Nu este obligator însă ca primul cosmonaut 
să fie neapărat un maestru al sportului".

Ne amintim, desigur, aceste cuvinte. Ele au fost rostite cu prilejul 
unei conferințe de presă ținută la Moscova. Oamenii sovietici lansaseră 
cu Bucces în Cosmos și au readus pe pămînt ființe vii. Evident, la ordi
nea zilei se punea zborul omuiui în înălțimi încă neatinse. Nu peste 
mult timp asistam la minunata performanță a Ini furi Gagarin, cel care 
a deschis porțile ferecate de milenii ale Cosmosului.

Reușita istoricului zbor al Iui Gagarin a demonstrat întrutotul vala
bilitatea previziunilor teoretice. Acest magnific succes a fost hotărît îna
inte de toate, de nivelul excepțional al științei și tehnicii sovietice, cele 
mai avansate din lume. O contribuție dintre cele mai importante a avut-o 
desigur și pregătirea fizică perfectă a celui care a luat loc în măiastră 
navă cosmică.

'■p*  *

De ce trebuie să fie cosmonautul 
un om bine antrenat, oțelit, puternic? 
Această problemă este dezbătută în- 
tr-un articol apărut recent în ziarul 
„Sovetski sport" sub titlul sugestiv 
„Deschizătorii de drumuri", din care 
publicăm cîteva extrase :

„In timpul marilor accelerări greu
tatea corpului omenesc poate să 
crească de cîteva ori. Acest fenomen 
are un efect dăunător asupra activi
tății organismului. Inima, îngreunată, 
nu mai este capabilă să lucreze cu 
același randament : însuși sîngele 
devine mai greu. Alimentarea cu o- 
xigen a organelor, și în special a 
creierului, suferă. De aceea, în tim
pul suprasolicitării, inima trebuie să 
fie capabilă să îndeplinească un lucru 
mecanic extrem de ridicat. Mult mai 
ușor se va descurca într-o asemenea 
situație inima unui sportiv decît a 
unui om slab, care a stat departe 
de exercițiile fizice.

...Respirația este de asemenea tul
burată în suprasolicitări. După cum 
se știe inspirația și expirația se efec
tuează pe seama mușchilor cutiei to
racice, a centurii abdominale și a 
diafragmiilui. In cazul gravitației mă
rite mișcările respiratorii devin mai 
dificile. Nu-i greu de dedus că un 
om cu o mușchiulatură respiratorie 
bine dezvoltată va reuși să învingă 
mai ușor asemenea fenomene. In mo
mentul de față există metode speciale 
de antrenament în vederea suprasoli
citării. Mărirea artificială a greutății 
corpului se creează cu ajutorul forței 
centrifuge. Dar, este absolut clar, 
pentru asemenea antrenamente omul 
trebuie să fie pregătit dinainte, prin- 
tr-o dezvoltare fizică multilaterală. Pe 
scurt vorbiird, ca să fii cosmonaut 
trebuie neapărat să ai sportul prie
ten".

In articol este dezbătută în conti
nuare problema mult discutată a stă
rii de imponderabilitate.

„In condițiile vieții normale, pe 
pămînt, toți mușchii scheletici se gă
sesc în permanență în tonus. In stare 
de imponderabilitate acest mecanism 
nu mai funcționează. Eforturile devin 
minime iar semnalele pro-priorecepto- 
rilor se modifică în mod considerabil. 
Creierul nu mai primește, ca pe pă
trimi, o informație exactă asupra stă-*  

atonici, pot crea numeroase tulburări- 
Este greu de spus deocamdată cum 
va trebui evitat aceasta. Probabil, 
se va recurge la un complex de exer
ciții fizice, capabile să supună muș
chii unui efort necesar".

Au fost arătate în rindurile de mai 
sus cîteva din dificultățile de ordin 
fizic ale zborului cosmic. Desigur ma< 
sînt și altele. Știința sovietică le va 
elucida pe toate. O concluzie se im
pune însă de pe acum. COSMONAU
TUL TREBUIE SA FIE UN OM AN
TRENAT, DEZVOLTAT MULTILATE
RAL FIZIC ȘI INTELECTUAL, BINE! 
PREGĂTIT PENTRU MISIUNEA DI
FICILA DAR FRUMOASA CE-l 
ESTE ÎNCREDINȚATĂ. CĂCI, NI-, 
MIC NU POATE Fi MAI FRUMOSi! 
DECIT SA SLUJEȘTI PRIN MUNCA 
TA PATRIA. POPORUL. SA ADUCI 
NOI DESCOPERIRI LA COMPEL-' 
TAREA TEZAURULUI CUNOȘTIN-, 
ȚELOR ȘTIINȚIFICE OMENEȘTI.,

A. RAZUMEEV
Candidat în științe medicale, 
colaborator științific princî- • 
pal al Academiei de Știinfe 

a U.R.S.S.

G. IZOSiMOV
Colaborator științific al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

★

Și acum vă prezentăm în cîteva 
imagini înviorarea pe care o face în 
fiecare dimineață primul cosmonaut 
IURI ALEXEEVICI GAGARIN. Foto
grafiile, efectuate de A, SERGHEEV 
și V. SNEGHIREV, ne-au fost puse 
la dispoziție de ziarul „SOVETSKE 
SPORT".

înviorarea începe cu alergare u-, 
șoară (foto 1). Săriturile (foto 2),, 
exercițiile de gimnastică (foto 3) ur
mează încălzirii. Cosmonautul acordă 
■multă atenție dezvoltării forței. Im 
acest scop el folosește haltere micii 
(foto 4 și 5) și extensorul (foto 6).’ 

înviorarea de dimineață a lui Ga-, 
garin durează 30—40 de minute. Fo-j 
losul — după părerea cosmonautuluiI 
— este imens. Iată un exemplu demni 
de urmat pentru toți cei care doresc | 
să fie sănătoși șl puternici și mai cai 
seamă pentru cei care visează „săj 
navigheze" în. „cel de al cincilea o-ț 
cean" — Cosmosul !



La Magdeburg „CUPA PROGRESUL"
_ Pe romîni mu i-a
După cum se știe, reprezentativa 

de tineret a țări noastre a participat 
1» sfîrșitul săptămînii trecute la un 
turneu international de polo desfășu
rat în R.D. Germană, la Magdeburg. 
Ea a ieșit victorioasă din confrunta
rea cu formațiile (2) de tineret ale 
tării gazdă și Suediei. Reamintim 
rezultatele: 12—1 cu R.D. Germană 
II (și nu 12—7 cum greșit ni s-a 
transmis la redacție), 6—3 cu Sue
dia și 5—0 cu R.D. Germană I. Prin 
cele trei victorii obținute, jucătorii 
noștri au acumulat 6 puncte și un 
golaveraj excelent (23—4), fiind ur
mați în clasament de R.D.G. I (4 p 
— golaveraj 19—J6), Suedia (2 p; 
16-18) și R.D.G. II (O p; 9-24).

Marți seara, în jurul orei 21, un 
avion al TAROM-ului își încheia 
cursa Berlin — București, adu- 
cînd pe pista de la Băneasa dele
gația sportivilor noștri. Cei 11 corn- 
ponenți ai lotului(Mureșanu, Csiszer, 
Firoiiu, Alexandrescu, Țăranii, Culi- 
neac, C. Marinescu, Chirvăsută, Măr- 
culescu, Fleșeriu, Mihăilescu) au co- 
borît, umil cite unul, radioși, așa 
cum le sită bine unor învingători, în
soțiți fiind de V. Constând ache, con
ducătorul delegației, de C. Vasiliu, 
antrenorul echipei și de arbitrul N. 

.Micolaescu. Iată ce am aflat despre 
turneul de la Magdeburg :

SELECȚIONATA NOASTRA
DE TINERET, O ECHIPA MATURA

„Să nu oă închipuiți cu pei formanța 
-realizată la Magdeburg a fost posibilă 
fără a trece prin multe emoții, a ținut să 
ne spună, din capul locului, iov. V. Con- 

• standaclie. Cu excepția primului joc (cu 
R.D.G. 11), cure ne-a revenit cu ușurință, 
la scor, celelalte două ne-au lat mu it de 
furcă. Este drept, în aparență un rezultat 
de 5—0 (cu R.D.G. I) și un altul de 6—3 
(cu Suedia) par sa reflecte victorii co
mode, Iu. realitate, însă, n-a fost așa. 
Sa defalcăm cele două rezultate pe reprize 
și se o a înțelege mai ușor. In meciul 
cu Suedia, cele patru reprize s-au ter
minat astfel : 1—0, 1- 1, 2—1, 2—1, La
5—0, în meciul cu R.D.G. I, care avea 
să decidă pe cîștigătoarea turneului, prima 
repriză s-a încheiat fără ca vreuna din 
echipe să poată, deschide scorul ; celelalte 
trei, ne-au reDenit la mure luptă, cu 2 -0. 
cu 1—0, 2—0, ceea ce a permis un scor 
final de 5—0. Este drept, la echilibrul de 
forje de pe teren a mai contribuit, în 
afară, de buna pregătire fizica și de înot 
a adversarilor noștri, și... arbitrajul prea 
larg (care a permis un joc dur, ce ne-a 
defavorizat). Tinerii noștri jucători au 
dat însă dovada de multa maturitate. Ei 
au acționai în mod calm și disciplinat".

ȘCOALA ROMiNEASCA DE POLO 
APRECIATĂ LA MAGDEBURG

„C «in spuneam — și-a confiuuat toy. 
"V. Constandache relatările — atît jucătorii 
germani cit și cei suedezi, bine dezvoltați

întrecut nimeni./'
fizic, ne-au dominat în lupta „de~ aproape", 
înoată cu mare viteză și posedă, în spe
cial suedezii, o bună pregătire tehnică. 
Cum i-am întrecut totuși ? Cu ajutorul 
unei concepții de joc mult mai avansată ; 
concepție proprie nouă, care a dus la 
formarea unei școli romînești de polo, bine 
apreciată peste hotare. A demonstrat-o în 
ultimii ani reprezentativa noastră de se
niori, peste tot unde a evoluat, la Buda
pesta, Moscova, Roma, a arătat-o și acum 
la Magdeburg formația noastră de tineret. 
Permanenta mișcare în acțiunile de atac 
în scopul de a se crea poziție clară 
gol, în așa fel incit diferitele scheme 
joc să nu excludă, ci să se bazeze 
fantezia creatoare a jucătorilor, iată 
racteristica principală a școlii noastre 
polo.

De altfel, ne facem o mtndrie din a 
spune că la sfîrșiiul meciului cu Suedia, 
La ieșirea din bazin, adversarii noștri s-au 
aliniat pentru a ne aplauda ca semn de 
recunoaștere a superiorității. Ne-au mers 
la inimă și următoarele cuvinte cu care 
tși intitula un ziar de specialitate din 
Magdeburg articolul pe marginea turneului • 
„Pe romîni nu i-a întrecut nimeni,.."

G. N.

de 
de 
pe 

ca
de

Joi și vineri au continuat întrece
rile 
Mai 
din 
bați, 
l-a 
6-2) 
lejuit schimburi de mingi spectacu
loase. Bardan, mai sigur și folosind 
o gamă mai variată de procedee 
tehnice, a reușit să iasă învingător 
in fața unui adversar, în progres, 
dar prea hazardat uneori în acțiuni. 
O replică neașteptat de dîrză a dat 
Uie Năstase lui C. Viziru. Ultimul 
a cîștigat cu 3-6, 6—0, 6-1. Alte re
zultate : simplu bărbați, turul II : 
Mărmureanu—Dimache 6—1, 6—2, C.
Viziru—Slapciu 6-3, 6-3, Rakosi—
Boaghe 6—1, 6—0 ; simplu femei, turul 
I : S. Ciogolea—Sotiriu 6—4, 6—1, M. 
Ciogolea—V. Horvath 6—1, 6—2,
Enescu—A. Dinescu 6—0, 6—0,
Klahre—E. Mursa 5—7, 6—2, 6—1, 
Namian- Beloiu 6—0, 6—2; turul II : 
J. Namian-M. Klahre 6-1, 6-0, C. 
Doboșiu—S. Ciogolea 6 0, 6—4.

Competiția continuă azi de la ora 
16 și mîine de la ora 8, tot pe tere
nurile Progresul.

de tenis ale „Cupei Progresul", 
interesante au fost două partide 
cadrul probei de simplu băr- 
In sferturile de finală, Bardan 

eliminat în două seturi (6—3, 
pe Mârmureanu. Partida a pri

M.
M.
J.

REPREZENTATIVA CONSTANTEI A ÎNVINS
CU 11-9 ECHIPA SEMPRE AVANTI

(Urmare din pag. 1)

boxerii din categ. mijlocienizat
11. Lbv și E. MazZurega. După 
priză de mare luptă, în cea de a 
Lbv lovește puternic la cap. Mazzurega 
cade și este numărat. El se ridică, 
după multe eforturi, dar nereluînd 
poziția de gardă este din nou numărat 
în picioare. Ultima repriză se încheie 
în avantajul boxerului nostru.

A doua decizie, foarte discutabilă 
din această gală a fost acordată de 
arbitrii întîlnirii dintre Gh. Neagu și

mîcă, 
o re- 
doua

A. Patelli (categ. mijlocie). Neagu 
atacat continuu cu directe dc stînp 
la corp și laterale de dreapta la f 
gură, obligîndu-și adversarul la o <) 
fensivă disperată. Spre surprindere, 
generală juriul a acordat : egalitate

Singurele victorii ale boxerilor it 
lieni au fost înregistrate la categorii 
mari. V. Sartori l-a învins la pune 
pe E. Schnap (categ. semi-grea), i. 
masivul D. Cane l-a învins prin aba 
don în rcp. a Il-a pc I. Rahău (cate: 
grea).

Marți, prima gală in
• Clubul sportiv Progresul a luai 

frumoasa inițiativă de a organiza un 
ciclu de reuniuni pugilistice care voi 
fi dotate cu „Cupa Eliberării”. Prima 
gală Va avea loc marți seara, de la ora 
19,30, în grădina Progresul. La această 
competiție vor participa un marc număi 
de boxeri de Ia cluburile și asociațiile

Performanțe de valoare
• FIȚI BALAȘ A REALIZAT UN NOU RECORD REPUBLICAN 

« UN PROGRES EVIDENT • DE CE Șl...
* TINERI CU MARI PERSPECTIVE 
ABSENȚE?

de spectatori,

6. GOLDENBERG, coresp.

„Cupa Eliberării”
sportive din Capitală, care an astfel p 
lejul de a desfășura o activitate ce 
linuă.

Organizatorii, împreună cu Lot 
Pronosport vor răsplăti eforturile bo? 
rilor participant cu numeroase prem 
Cîntarul oficial și tragerea la sorți 
vor 
sala 
str.

Alături de sutele 
tehnicienii noștri împreună cu cunos
cutul antrenor sovietic A. I. Fala
meev, au luat loc miercuri în „tri
bunele" grădinii de vară din Cimpina, 
urmărind cu atenție deosebită evo
luția halterofililor noștri fruntași. 
Concursul de verificare a lotului re
publican și de tineret avea scopul 
să arate în ce măsură sportivii noș
tri și-au însușit procedeele tehnice

ialâ, noul record republican al lui 
Fiți Balaș care, la „semiușoară", a 
totalizat la cele trei stiluri 327,500 
kgr (vechiul record îi aparținea de la 
campionatele republicane desfășurate 
in luna mai : 325 kgr). Cu prilejul 
evoluției sale, tînărul halterofil 'Clu
jean a egalat încă două recorduri 
republicane (100 kg la „împins" și 
97,500 kg la „smuls") manifestind o 
formă excelentă care anunță noi per

tru sportivii romîni o frumoasă com
portare la „mondialele" din acest an.

Rezultate foarte bune au obținui 
numeroși halterofili tineri cu mari 
perspective, cum sînt Niță Pană, Ch 
Constantin, Emil Rația, Cornel Kelt- 
men, Al. Toma, I. Bălmău și alții.

Reușitul concurs de haltere de la 
Cimpina s-ar fi bucurat desigur de 
un succes și mai mare dacă nu 
fi înregistrat absența de la aceste 
treceri a unor halterofili fruntași,
certă valoare, care puteau să-și aducă 
contribuția la realizarea unor perfor
manțe de valoare. Este vorba de Io- 
nescu Lisias și Lazăr Baroga, a căror 
absență de la concursul ce a avut 
loc la Cimpina este justificată.

efectua luni între orele 17—19 
de box a clubului Progresul rl 

Ion Vidn.
Astă-seară boxerii de la Semf 

Avânți vor evolua la Galați, unde v 
uitîlni formația C.S.M. din locgP-a

• Intre 1—8 august orașul Mi 
deburg (R. D. Germană) va găzdui ca 
jnonatele europene feroviare de h< 
Prima ediție a avut loc, după cum 
știe, la București, pe stadionul Giuleț 
Dintre boxerii care au reprezentat aim 
țara noastră, Turcii, Morăniș. Stol 
și Giobotaru au avut cea mai frumoi. 
comportare, cucerind titlurile de ca 
pioni europeni feroviari.

am 
în
de

începe circuitul 
regiunii Brașov

se desfășoară < 
cuitul regiunii Brașov — cursa z 
rului Drum Nou. Competiția măso; 
aproape 700 km împărțiți în ci 
etape cu o zi de odihnă la Sib 
Și-au anunțat participarea ceț r 
buni cicliști, din (ara noastră.

Mi și iniinc, la Erhirt

Întîlnirea dintre reprezentativele 
de juniori ale R. D. Germane 

și R. P. Romine
Astăzi și mîine se va desfășura în 

bazinul de dimensiuni olimpice din 
Erfurt întîlnirea internațională de 
natație dintre reprezentativele de 
juniori și junioare ale R. D. Ger
mane și R. P. Romine. Adversarii 
noștri din întrecerea de la Erfurt 
au o bung valoare, mulți dintre 
ei figurînd pe primele locuri în ta
belele celor mai buni performeri ai 
anului. Sperăm însă că reprezen
tanții noștri care au evoluat la un 
nivel mulțumitor la ultima lor veri
ficare vor avea o comportare bună, 
obținînd rezultate pe măsura pregă
tirii lor.

Vă reamintim că reprezentativele 
de juniori ale celor două țări s-au 
întîlnit ultimă oară în septembrie 
1959 la București și atunci victoria 
a revenit sportivilor din R. D. Ger
mană cu scorul de 119—82.

Pentru această importantă con
fruntare antrenorii noștri au selec
ționat pe cei mai in formă juniori, 
printre care se află : Sanda Iordan, 
Crist'na Balaban, Măriuca Rotaru, 
Emil Voicu, Valentin Medianu. 
Francisc Fii top, Tîberiu Rînea, Mi
hai Po'oteanu, Ion Condiescu ș a.

Intre 4—9 iu:ie

SERIA

MASCULINI

FIȚI BALAȘ

S-au încheiat campionatele Capital
CALIFICARE MASCULIN,

la cursul ținut de antrenorul 
A. I. Falameev, felul în care 
corectate o serie de greșeli 
manifestate de obicei in

predate 
sovietic 
au fost 
tehnice
timpul concursului. Din acest punct 
de vedere, întrecerile 
noștri s-au încheiat cu constatări din 
cele mai îmbucurătoare. In plus, multi 
dintre participanți ne-au oferit și 
prilejul de a consemna o serie de 
performanțe deosebite. Cel mai valo
ros rezultat îl constituie, fără indo-

halterofililor

formanțe de valoare. Se cuvine să 
subliniem și buna comportare a lui 
Tiberiu Roman care, la „i 
ratat de puțin Ia 160 kgr, 
care l-ar fi situat alături de 
halterofili din întreaga lume 
realizat această performanță, 
caz, progresul său — ca și al tuturoi 
halterofililor noștri fruntași — este 
evident și acest lucru nc-a fost con
firmat de către antrenorul sovietic 
A. I. Falameev care întrezărește pen-

.aruncat", a 
rezultat 
cei 4—5 
care av 
In orice

l

u

0 nouă consfătuire despre materialele sportive
laDupă ctlm am mai anunțat, 

începutul săptămînii a avut loc în 
Capitală o consfătuire cu privire la 
calitatea materialelor sportive. Vi
neri, în continuarea acțiunii pentru 
îmbunătățirea ' calității materialelor 
sportive, această' problemă a fost din 
nou pe ordinea de zi a unei impor
tante consfătuiri inițiată de Uniunea 
de Cultură Fizică și . Sport, și Minis
terul Industriei Ușoare.
consfătuire au participat tovarăși din 
conducerea M.l.U. și a 
gineri, telvicieni și miini-itori din 
jntiepiinderile care produc materiale

Vi-

l.a această

U.C.F.S., in-

sportive, reprezentanți ai unor insti
tute de cercetări industriale și ai 
I.D^M.S., tehnicieni și activiști spor
tivi. In cadrul consfătuirii tov. An
ton Tatu Jianu, vicepreședinte al 
U.C.F.S., a prezentat un referat co
mun al M.l.U; și U.C.F.S. după, care 
au urmat rodnice discuții privind ca
litatea 
el lejere 
adjunct
din cadrul M.l.U., a vorbit despre 
măsurile care s-au
Ixinătățirea calității 
sportive.

materialelor. sportive. In în- 
tov. Ion Moldovan, director 
al Direcției Plan Economic

luat , pentru îm- 
materfalelor

Campionatele Capitalei, începute în 
luna septembrie a anului trecut, se a- 
propie de sfîrșit (au mai rămas de 
disputat doar turneele finale la ca
tegoriile calificare, la categoriile a 
II-a și juniori și junioare începători). 
Paralel cu campionatele Capitalei 
s-au desfășurat o serie de alte com
petiții amicale și oficiale (campionate 
școlărești, Politehniada, campionatul 
școlilor tehnice, campionatul interfa- 
cultăți ș.a.) ,constatîndu-se în general 
o îmbucurătoare creștere a numărului 
jucătorilor. Din păcate, însă, nu 
putem trece cu vederea că multe din 
marile unități industriale din Capitală 
nu au fost reprezentate în nici o com
petiție. Acest fapt trebuie să constituie 
un semnal pentru comisia de specia
litate, care trebuie să-și axeze acti
vitatea spre dezvoltarea baschetului 
în fabrici și întreprinderi.

Cît privește campionatele de juni- 
... i și junioare ale Capitalei, ne-au 
plăcut: participarea numeroasă, seri
ozitatea, disciplina și entuziasmul mi
cilor basclietbaliști ; tendința spre 
un joc simplu, modern, în viteză; fo
losirea contraatacului; utilizarea apă
rării agresive ; buna pregătire fizică 
generală, îmbogățirea 
tehnice, afirmarea unor 
lentate, cu perspective, 
mai toate echipele. Nu 
în schimb : existența unui vizibil de
calaj valoric între primele două for
mații și celelalte participante (în 
deosebi la fete); lipsa de preocupare 
a unor cluburi și asociații sportive 
(Voința și l.C.E. la fete, C.C.A. și 
I.T.B. la băieți) pentru .sporirea nu
mărului jucătorilor și mărirea comba
tivității, în special în ultima parte 
a competiției.

CRISTIAN POPESCU
coresțwndent

ori și junioare ale Capitalei, 
plăcut: participarea numeroasă,

procedeelor 
elemente ta- 
semnalate la 
ne-au plăcut,

acum clasamentele :lată

CALIFICARE FEM1NI1

1. Voința 15 13 2 7 57:502 28
2. Victoria 15 11 4 591:475 26
3; Rapid 15 11 4 687:486 23*
4. Știința 15 5 10 566:646 19*
5. I.T.B. 15 3 12 346:600 18
6. Progresul 15 2 13 409:647 17

CATEGORIA

1. Met. „23 Aug.“ 16 15 1 1013:769
2. Academia Militară 16 13 3 902:788
3. Olimpia 16 7 9 838:870
4. Precizia 16 6 10 862:877
5. Petrol-Chimie 16 6 10 830:931
6. S.P.C. 16 4 12 725:862
7. Artă Cinematografică - eliminată

SERTA A II-A

1. Progresul 18 16 2 1207: 938
2. Voința 18 11 7 1070:10^
3. Rapid 18 11 7 1038: 999
4. Dinamo 18 7 11 1037:1038
5. Știința 18 7 11 1015:1038
6. Proiectantul 18 6 12 804: 952
7. Electrica 18 5 13 761: 913

JUNIORI

1. E. F. A. I 14 12 2 760:629
2. Sănătatea I 14 11 3 730:622
3. M. T. Tc. 14 8 6 646:603
4. Bere Rahova 14 7 7 693:688
5. Recolta 14 7 7 618:625
6. Viitorul 14 6 8 610:009
7. C. P. B. 14 3 11 471:638
8. Academia R.P.R. 15 2 12 609:723

categoria A n-AM.ASCULIN, SER

l.C. c. A. 110 9 1 568:320
2. Ipromet 1 0 7 3 488:437
3. Dinamo n 10 5 5 420:413
4. Betonul 1 0 5 5 350:418
5. I. F. A. 1 0 3 7 351:479
6. Proiectantul II 10 1 9 372:47C

SERIA A II- A
1. Semănătoarea 10 10 0 709:395
2. Orizontul 10 7 3 443:335
3. Academia Milit. II 10 6 4 432:41f
4. I C. C. F. 10 3 7 353:461
5. Sănătatea II 10 4 6 327:357

6. E. F. A. H 10 0 10 234:537

eJiminată

1. CI. sp. Sc. 18 16 2 1286: 721
2. S. P. c. 18 16 2 992: 675
3. Rapid 18 13 5 946: 821
4. Tînărul Dinam. 18 10 8 990; 90(
5. Metalul ,,23 Aug.

S. S. E. 11
“ 18 9 9 783; 79.'

6. 18 8 10 847: 911
7. Șc. medie 35 18 8 10 857: 96(
8. S. S. E. I 18 7 11 873: 91!
9. C. C. A. 18 3 15 686:1071

10. I.T.B.

JUNIOARE
1. CI. Sp. Sc. 18 18 0 1321:307
2. S. S. E. II 18 14 4 581:47*
3. I. T. B. 18 11 7 461:422
4. Victoria 18 12 6 401:415
5. Sc. medie 35 18 10 8 476:436
6. Progresul 18 7 11 422:571
7 S. S. E. I 18 7 11 237:458
g. Rapid 18 5 13 368:514
9. Voința 18 5 1 3 328 :555 17**

10. I. C.' F. 18 1 :17 146:589 14* ’
* = o neprezentare

**■ « două neprezentări



Dinamo București—campioană republicană la juniori
după o finală mult disputată și cîștigată in minutul 89

Dinamo•— C. S. M. S. Iași 1-0 (0-0)

Turneul fie calificare pentru categoria B 
se va desfășura la Rm. Vîlcea, Sibiu și Sinaia

— A fost alcătuit programul jocurilor celor 3 grupe —

Să stăpînești jocul cea mai mare 
parte din timp (avînd deci în față 
perspectiva unei victorii de preț) și 
apoi să părăsești terenul învins, 
printr-un gol „căzut" într-un moment 
(min. 89) care îți răpește dreptul de 
replică •— iată sintetizată în cîteva 
cuvinte mica dramă încercată joi de 
Juniorii ieșeni pe gazonul de la „23 
August", în partida finală susținută 
în compania dinamoviștilor din Bucu
rești. Nici ovațiile generoase și pline 
de înțelegere ale spectatorilor n-au 
reușit să atenueze, pe loc, din amă
răciune; dimpotrivă, se pare că și 
ele au generat lacrimile de pe obra
jii micului Bajora, jucătorul ieșean 
cu nr. 4, care a găsit, totuși, resurse, 
împreună cu coechipierii săi, să îm
brățișeze și să felicite (splendidă 
demonstrație de înaltă educație a ti
neretului nostru) partenerii de luptă 
sportivă.
• Au fost superiori, fără discuție, 
oaspeții (în această partidă de bun 
nivel tehnic și desfășurată într-un 
•empo susținut, în pofida terenului 
greu), au avut superioritate terito
rială, au tras mai mult la poartă, dar 
... au pierdut. Surplusul de cunoș
tințe tehnice, evident în special în 
compartimentul ofensiv ieșean, a 
fost contracarat de echipa gazdă 
printr-o bună organizare în jocul de 
apărare. Dacă mai adăugăm la acea
sta și modul calm în care au reușit 
învingătorii să iasă din defensivă, ca 
și simplitatea contraatacurilor, ajun
gem la concluzia că bucureștenii au 
alcătuit o formație mai matură de- 
cit echipa ieșeană, ceea ce contează 
foarte mult într-un joc atît de im
portant cum este o finală de cam
pionat. Chiar și antrenorii Baratki 
și Stănculescu, cu care am discutat 
la sfîrșitul întîlnirii, recunoșteau că 
succesul echipei lor se datorește li-

■ niei de apărare care a fost „cu ceva 
peste nivelul aceluiași compartiment 
ieșean". Slăbiciunile din apărarea 
oaspeților explică și faptul că deși 
dominați, dinamoviștii au avut oca

zii mult mai puține, dar mai mari 
de a înscrie. Stoenescu însă (tnin. 
13) și Dumitrescu (min 61) singuri 
cu portarul în față, n-au reușit să fi
nalizeze.

Pe scurt, finala campionatului de 
juniori a avut următoarea desfășu
rare. Oaspeții au preluat inițiativa 
de la început, manifestînd multă dîr- 
zenie în disputarea balonului. Acțiu

Arbitrul C. Prelici-Buc. a condus 
formațiile:

DINAMO I NICULESCU-Icmescu, 
PETRESCU, Dănoiu-Zamfir, ȘER- 
BAN-MANTA, STOENESCU, DUMI
TRESCU, Nuțu, Vasilescu.

C.S.M.S. ! Gevelas-Cozor, CON- 
STANTINESCU, Bajora-HUMA, CO-

Noua campioană republicană la juniori, echipa Dinamo București

nile ofensive, purtate îndeosebi pe 
aripa dreaptă, subtil concepute de 
Popescu s-au „spart", însă, în apro
pierea suprafeței de pedeapsă, din 
abuz de pase sau din cauza jocului 
lateral. Nici contraatacurile dinamo- 
viste, simple și periculoase, nu s-au 
soldat cu goluri, așa îneît prima par
te a jocului s-a încheiat cu un scor 
alb. In continuare, ieșenii au păstrat 
inițiativa aproximativ o jumătate de 
oră, dar stoperul Petrescu (dublat 
mereu de mijlocași) a fost mereu „la 
datorie", salvînd prin intervenții spec
taculoase. Finalul de partidă a apar
ținut gazdelor. Și în min. 89 cînd 
toată lumea se gîndea la prelungiri, 
Dumitrescu l-a driblat scurt pe sto
perul ieșan și a înscris printr-un șut 
de la distanță.

TEANU-TEODOS1U (Ailoaei), PO
PESCU, DANILEȚ, C'uperman (Teo- 
dosiu), Carp.

G. NICOLAESCU

Dtrpă cum am anunțat, la 9 iulie 
va începe turneul de calificare pen
tru promovarea ki categoria B. Fede
rația a stabilit localitățile de dispu
tare a jocurilor și, în același timp, 
a procedat la alcătuirea programului, 
în prezența delegaților echipelor in
teresate. Iată programul și orașele 
neutre în care vor avea Ioc partidele 

| celor trei grupe :

GRUPA I, la Rtn. Vîtcea (5 echipe)

9 iulie: Ceahlăul P Neamț — Ști
ința Galați și A.SM. Rădăuți — 
I.M.UJVI Medgidia. Penicilina Iași 
stă.

13 iulie : Știința Galați — A.S.M. 
Rădăuți și Penicilina Iași — Cea
hlăul P. Neamț. I.M.UM. Medgidia 
stă.

16 iulie: AJS.M. Rădăuți — Peni
cilina Iași și I.M U.M. Medgidia — 
Știința Galați. Ceahlăul P. Neamț stă.

20 iulie : Penicilina Iași — I.M.U.M. 
Medgidia și Ceahlăul P. Neamț — 
A.S.M Rădăuți. Știința Galați stă.

23 iulie: I.M.U.M. Medgidia — 
Ceahlăul P. Neamț și Știința Galați 
— Penicilina Iași. AS.M. Rădăuți 
stă.
GRUPA A ILA, 1*  Sibiu (6 echipe)

8 iulie : Dunărea Giurgiu — Fla
căra Roșie București.

9 iulie: G.F.R. Arad — Dinamo 
Craiova și Garpați Sinaia — Musce
lul I M S. G. Lung.

13 iuiie: Dinamo Graiova — Fla
căra Roșie București, Mușcelul IM S. 
C. Lung — Dunărea Giurgiu și C.F.R. 
Arad — Garpați Sinaia.

16 iulie: Carpați Sinaia — Dina
mo Craiova, Dunărea Giurgiu — C.F.R. 
Arad și Flacăra Roșie București — 
Mușcelul I.M.S. C. Lung.

20 iulie: Dinamo Craiova — Mus
celul I.M.S. C. Lung, C.F.R. Arad — 
Flacăra Roșie București și Carpați 
Sinaia — Dunărea Giurgiu,

23 iulie: Dunărea Giurgiu — Di
namo Craiova, Flacăra Roșie Bucu
rești — Carpați Sinaia și Mușcelul 
I.M.S. C. Lung —- C.F.R. Arad.

GRUPA A III-A, la Sinaia (6 echipe)

8 iulie : Soda Ocna Mureș — A.S.A. 
Sibiu.

9 iulie : Minerul Deva — Voința 
Satu Mare și Crișul Oradea —- 
camp. reg. Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

13 iulie: Voința Satu Mare
— camp. reg. Mureș-Autonomă Ma
ghiară, A.S.A. Sibiu — Crișul Oradea 
și Minerul Deva — Soda Ocna 
Mureș.

16 iulie: Soda Ocna Mureș — 
Voința Satu Mare, Crișul Ora
dea — Minerul Deva, camp. reg. Mu- 
rcș-Autonomă Maghiară — A.S.A. 
Sibiu.

20 iulie : Voința Satu Mare —
— A.S.A. Sibiu, Minerul Deva — 
camp. reg. Mureș Autonomă Maghia
ră și Soda Ocna Mureș — Crișul 
Oradea.

23 iulie: Crișul Oradea — Voința 
Satu Mare, camp. reg. Mureș- 
Autonomă Maghiară — Soda Ocna 
Mureș și A.S.A. Sibiu — Minerul 
Deva.

înseninări de la o finală „pitieă“
4
4

Rî>p<i C. C. A. 2-0 (0-0)

t m; ercuri noaptea.
X spre joi. la adăpostul 
y întunericului, 100 de 
Ț pitici s-au furișat în 
4- cada de. beton a sta- 
T dionului „23 August*  

și au demontat în grabă 
T Cuptorul care încinsese 
i gazonul în ultimele zile. 
y Cînd s-a luminat ao 
X ziuă, piticii au dispă- 
T rut ca prin farmec, 
4- bucuroși, că au alungat 
4- arșița de pe stadionul 
X finalei piticilor bucit- 
i reștenl.
T lată. însă că cel mai 
4- hapsin dintre ei, Pi- 
X ticul cel Rău, s-a urcai 
X în turnul parașutiștilor 
T 5/ s-a pornit să asmuță 
y norii. Voia, pasămite. 
y să-i pună la încercare 
X pe ,,soldățeii de plumb*  
T ai C.C.A. și pe „jrv 
j chiștii locomotivelor cu 
4- arc*  ai Rapidului
y /ișa s-a înttmplai că 
Imult așteptata finală 

„pitică” s-a jucat pe 
ploaie. Tricourile roșii 
tde „toboșarilor*  s-au 
învinețit în cîteva clipe, 
iar cele albe al .Jochis 
iilor “ s-au mînjit de 
cărbune. Ghetele au de
venit treptat mai grele, 

Ț așa incit Tăiam (fra 
tele internaționalului 
cel mai mic jucător de 
pe teren) părea un h- 
devărat motănel încăl
țat, iar mingea udă o-

mi n tea bila de popice. 
MînecHe tricourilor mu
iate 
pi nd 
chi, 
tele.

Și
cut,

de ploaie attrnau 
aproape de genun- 
ascunzînd dege-

sta

.1

totuși, jocul a pln- 
prin dîrzenie șt 

calitate, miilor de spec
tatori veni ți ANUME 
la marea finală mică. 
„Toboșarii”, mai mici 
decît „fochiștii”, an 
rezistat o repriză în
treagă pufăitului fero
viar, iar pe alocuri au 
arătat că știu să învețe 
„de 10 , manifestînd 
deosebite rafia amen t e 
de precocitate.

Copiii Ciule șl il or, 
mai atletici și mai si
guri pe ei (de cînd cu 
talan  ga veselă) și-au 
revenit la reluare, lup
ți nd pentru o vic tone 
pe care pînă la urmă 
au meritat-o din plin. 
Centrul înaintaș fero
viar, Radu, cel mai bun., 
pitic de pe teren, a 
„bînt ui t ” t ot terenul, 
s-a burzuluit pe rind 
la toți apărătorii nor^ii 
talentatului Plopeanu. 
l-a servit un gol pe 
tavă vecinului sau llojk 
dan și a marcat unul 

Ia lonescu* 4.
...Meciul s-a terminat 

în aplauze. Apa curgea

șiroaie pe fețele înfier
bântate. „Toboșarii*  și 
„fochi știi*  trăiseră o zi 
mare. Veniseră la
di on cu autobuze spe 
dale, se echipaseră a 
colo unde se echipează 
Voinescu, coborîseră 
spre gazon prin tu
nelul care auzise bocă
nitul crampoanelor Iul 
Uidegkuti, jucaseră pe 
stadionul meciului 
C.C.A. — Lut ton Town 
și acum se aplecau la 
gura tunelului, ca să 
culeagă primele flori ale 
„celebrității*

La care noi adăugăm 
aplauzele mesei presei, 
publici nd „în premierii*  
formațiile :

RAPID (antrenor 1 
Cristescu ) s 
Radulescu, 
Di mi triu — 
ralambescu
ch<s, Găgeatu (Baroș 
min. 31). Radu, Bog
dan, Benoș.

C.C.A. (antrenori : 1 
Cos tea și N. Cris
tescu ): Plopeanu - — 
Zaharia, Popa, Stoica
— Cristescu, Galbufă
— Radulescu (Cojocaru 
min. 54), Stoicescu. 
Bolovan, Tătaru, Pa 
tone.

Rujoiii — 
Mateescu,

Bir san. 11a- 
— M i hala-

IOA.N CHIR ILA

♦4

C. C. A. A CUCERIT 
DUPĂ UN

(Urmare din pag. 1)

printr-o conlucrare dm ce în ce mai 
bună între halfi și înaintași stăpâneș
te centrul terenului, de unde lansează 
atacuri larg desfășurate, accelerînd 
ritmul în fața porții. La o astfel de 
acțiune (min. 26), Raksi combină cu 
Bone, care îi aruncă mingea peste 
Nunweiller III, surprins de rapidi
tatea execuției. Un scurt demaraj al 
lui Raksi, un șut peste Uțu, ieșit 
din poartă, și Ivan nu mai poate 
împiedica mingea să ' intre în plasă :
2— 1 pentru C.C.A. In plină dominare 
a echipei G.C.A. (care în min. 30 
ratase o mare ocazie prin Alexan- 
drescu, aflat singur în fața lui Uțu), 
Dinamo zvîcnește în atac și obține 
un corner. Se produce învălmășeală, 
David trage în bară și mingea revine 
în fața porții. Mai iute decît Bone, 
Ene I! împinge mingea în plasă cu 
talpa. Dar arbitrul A. Radul.’seu a- 
nulează golul, apreciind că Ene II 
a făcut joc periculos! O apreciere, 
după părerea noastră, greșită, de
oarece în intenția lui Ene II a fost

| să joace balonul.
Urmează imediat o acțiune ra

pidă, cu un subtil schimb de locuri, 
! <i echipei C.C.A. Raksi, ajuns extrem 

dreapta, centrează, Uțu sere, dar res
pinge spre Tătaru, care marchează 
printr-un șut puternic. Scorul devine
3— 1 pentru C.C.A. Meciul, sau mai 
bine zis campionatul, este ca și jucat. 
Cu acest rezultat se încheie o repri-

! ză frumoasă de fotbal bun, care a

TITLUL DE CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ 
PASIONANT MECI CU DINAMO

marcat o evidentă superioritate a 
echipei C.C.A. prin jocul său plin 
de maturitate, prin ansamblul său 
bine pus la punct, printr-o gîndire 
tactică dezvoltată.

Deși aveau șanse minime de a 
răsturna complet rezultatul și de a 
reintra astfel in cursa pentru titlu,

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
1. C. C. A. 2fi 17 3 6 61:36 37
2. Dinamo Buc. 24 13 4 7 54:28 30
3. Rapid 26 11 8 7 37:31 30
4. Știința duj 26 12 5 9 48:44 29
5. St. roșu 25 12 4 9 50:38 2JÎ
6. U. T. A. 26 12 3 11 46:42 27
7. Petrolul 25 9 8 8 42:45 26
8. Dinamo Bacău 24 11 3 12 39:36 25
9. Progresul 2fl 18 5 11 48:51 25

10. Știința Tim. 26 9 7 10 45:49 25
11. Minerul 26 10 2 14 30:50 22
12. C.S.M.S. 26 7 S 13 43:49 20
13. Farul 26 8 4 14 37:58 20
14. Corvin ui M 5 6 15 28:51 16

după pauză dinamoviștii atacă de la 
început cu o putere de nebănuit, 
supunînd apărarea echipei C.C.A. Ia 
încercări din ce in ce mai grele. 
Acțiunile dinamoviștilor, susținute de 
data aceasta mai bine de mijlocași, 
„curg» una după «Ita, ele poartă 
amprenta unor mari resurse morale, 
însă nu sânt suficient de orientate <n 
fazele de finalizare. Se resimte, pe 
de o parte, lipsa unor titulari de 
bază ca Țîrcovnicu și Aaghel. jar pe 
de aită parte modificarea atacului 
impusă la pauză de accidenta rea lui 
Eftimie (înlocuit de Sasa). Și în 
aceste condițiunî, situațiile perku-

Astăzi si miitis in țară și in străinătate

i
J

Activitatea fotbalistică continuă azi 
și mîine, în țara . și peste hotare, cu 
jocuri oficiale și amicale, internațio-, 
nale ale echipelor noastre. Iată pro
gramul celor două zile :

S IM BATA ■
• La Sibiu, o restanță în seria a 

Il-a a categoriei B : C.S.M. Sibiu — 
Drubeta Tr. Severin.

• Două echipe de categorie B joa
că în U.R.S S. : Metalul Tîrgovișre 
la Tarndpdl și C.S.M. Baia 'Mare la 
Sverdlovsk.

DUMINICA
• Reslaiiță în categoria A: Pe-

trolul — Dinamo București la Plo
iești.

® Două restanțe în categoria B : 
Dinamo : Pi Iești — Știința CraiSva la. 
Pitești (seria a Il-ă) și C.F.R. Timi
șoara A.M.E.F.A. la Timișoara 
(seria a 111 a).
• Echipa Aulbau Magdeburg, una 

din fruntașele primei categorii a cam
pionatului R. I). Germane, își începe 
tur eu! în țara noastră.. jucînd Ia 
Arad, în contpania echipei U.T..A 
■'Veciul contează drept revanșă ; la 
1 mai, la Magdeburg, Aufbau a cîș 
țigat cu 4-2.

9 I a Suceava: Dinamo — Rad 
nicki Sombor (Iugoslavia).

loase se succed ta poarta apărată de 
Voinescu, unde acesta și Apolzan, 
ajutați de Jenei și Bone nu mai pri
didesc cu respingerea atacurilor con
duse de Ene II și Frățilă. Jucătorii 
militari, care slăbesc alura, resimțind 
efortul din prima repriză (și poate 
și mulțumiți de rezultat), nu mai 
țin prea mult balonul în atac. Astfel 
că inițiativa aparține mereu dinamo- 
viști.'or, care în ultima parte a repri
zei domină autoritar. Ei beneficiază 
d« cîteva situații favorabile, dar 
șuturile nimeresc în blocajele jucăto
rilor militari, o dată bara (min. 61, 
Frățilă), de multe orj pe Voinescu, 
alături sau peste poartă. In min 
53 Nunweiller III, venit la un corner 
ta poarta lui Voinescu, reia cu capul 
și mingea scutura plasa. Gol? Aceas
ta a fost impresia multor spectatori. 
Arbitrul, însă, aflat ,,pe fază", a 
văzut că mingea a at ns plasa pe 
dinafara porții și a acordat lovitură 
de la poartă. La insistențele jucăto
rilor dinamoviști, el a greșit aec?ptînd 
să consulte pe arbitrul de tușă Bentu, 
care fusese mult prea departe de fază!... 
Pînă la urmă, dominarea dinamoviș
tilor este concretizată de golul mar
cat de același Nunweiller III (min. 
77) : 3- 2 pentru C.C.A. Puțin a 
lipsit ca Dinamo să și egaleze.

C.C.A., care « făcut în ansamblu 
un joc bun, demn de o echipă cam
pioană a avut ca oameni de bază 
pe Jenei, Bone, Apolzan, Raksi, 
Constantin și Cacoveanu. Dinamo, 
deși învinsă, s-a ridicat la nivelul 
echipei învingătoare, dovedind un 
progres remarcabil. Ne-an plăcut : 
frații Nunweiller, Ere II și Varga.

Andrei Radulescu a arbitrat cu 
unele scăpări.

C C A : Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan Ivănescu — Jenei, Bone — 
Cacoveanu (Raksi), Constantin, Ale- 
xandrescu Raksj (din min. 70 Cri- 
șan), Tătaru.

DINAMO :Uțu — Popa, Nunweiller 
III, Iven — Alexandru, NunweiEer 
IV — Ene II (min. 46 Sasu) Varga, 
Ffățiiă, Eftimie (Ene II), David.



„SECRETUL" SUCCESELOR

*

Încă de la înființare, in 1954, 
echipei de juniori a fostului club 

Constructorul (actualmente I.T.B ) i 
s-a fixat drept obiectiv principal pre
gătirea cadrelor pentru „XV“-le de 
seniori. Lucrul acesta se impunea, cu 
atit mai mult, cu cit prima formație 
de rugbi se prezenta ca un fel de 
mozaic fusese constituită din ju
cători crescuți într-o diversitate de 
cluburi și asociații sportive.

în colaborare cu antrenorul primei 
echipe am stabilit sarcinile cele mai 
urgente : formarea și pregătirea unor 
jucători pe posturi. Trebuia. în primul 
rînd. să cream o rezervă de jucători 
pe linia de treisferturi, omogenă ca 
valoare și în același timp să scoatem 
la iveală buni realizatori.

Prima acțiune — în cadrul unui 
plan de perspectivă mai larg eșalo
nat pe o perioadă de 4 ani — a fost 
aceea a selecționării unor tineri cu 
calități corespunzătoare, îndeosebi vi
teză de deplasare și mobilitate late
rală. Așa și-au făcut intrarea in echi
pa de juniori, o serie de tineri talen- 
tați, printre care Ion Sava, Sorin Ni- 
colescu. Ion Scoda, Aurel Nica. Ca 
realizatori s-au impus Grigore Anti- 
moiann și Adrian Mateescu.

Procesul de instruire a avut drept 
bază, mai întîi, o pregătire fizică 

multilaterală — 
generală și specia
lă — și apoi însu
șirea unui minim 
de cunoștințe teh
nice. Cum s-a des
fășurat acest pro
ces de instruire? 
Prin antrenamente 

individualizate 
maximum, astfel 
ca să oferim fiecă 
rui junior prilejul 
de a-și însuși teh
nica, în funcție di
rectă de calitățile 
lui fizice. In etapa imediat ur
mătoare s-a trecut la asocierea jucă
torilor pe linii (linia I, linia a il-a, 
centri etc.), mergîndu-se pînă la cu
noașterea analitică a elementelor de 
tehnică. Intr-o etapă superioară s-a 
căutat ca juniorilor noștri să li se 
asigure posibilitatea de a-și însuși 
și o cit mai bună tehnică- de com
partiment. paralel cu cunoașterea 
unor elemente tactice foarte apro
piate de acelea ale primei echipe. 
S-a început cu rezolvări tactice de 
unui contra unul, doi contra unul, 
doi contra doi. La aceste execuții 
tactice au fost necesare înainte chiar o 
serie de elemente de tehnică specială 
(fente cu schimbare de direcție, lo
vituri de picior peste adversar, pase 
din placaj etc). Trebuie spus aici că 
în procesul de pregătire tehnică, pre
cum și la realizarea unei bune înde- 
mînări (pentru executarea corectă a 
schemelor tactice) s-a apreciat tot
deauna ca avînd o mare valoare prac
tică — lucrul individual cu ba
lonul. in același timp s-<a ur
mărit îmbogățirea numărului de miș
cări. Lucru firesc, dacă ne gindim 
că complexul luptei în rugbi te pune 
într-o diversitate de situații; de aici 
necesitatea posedării unui bagaj cit 
mai mare de mișcări. Cum am reali
zat noi aceasta? In special prin exerciții 
de gimnastică la sol. Cit privește antre
namentele ia două buturi, juniorii noș
tri au lucrat de regulă în regim de 
meci (efort-reiaxare, efort-odihnă ac
tivă). Am căutat astfel să obținem o 
capacitate de relaxare a organismu
lui cit mai mare (după efort mare, 
odihnă rapidă și viceversa). întregul 
proces de instruire s-a desfășurat pe 
ateliere, fiecare jucător fiind îndrumat 
să pună accent pe repetarea unor 
procedee tehnice insuficient sau gre
șit însușite. Trebuie amintită tot aici 
grija antrenorului pentru ca juniorii 
să acționeze cu multă clarviziune in 
joc și pentru a avea o „cădere*  bună. 
Așa se face că în cadrul lotului nos
tru de juniori nu s-a înregistrat nici 
un accident important. Legătura strîn- 
să cu medicul ne-a înlesnit totodată 
prilejul ca în pregătirea viitorilor 
rugbiști de performanță să ținem 
seama și de particularitățile lor ana- 
tomo-fiziologice, aplicind cu toată 
strictețea principiul accesibilității (fie
care junior a lucrat in limitele po
sibilităților și aptitudinilor sale).

ANCHETA NOASTRĂ ! 
ț 

Cum itregâtufr !
î 

de ;

MU NE

• • •

H j n capitoi de importanță majoră 
®-' în munca noastră cu juniorii i-a 

constituit pregătirea morali și de 
voință. Aceasta nu s-a făcut niciodată 
în ședințe speciale, ci ad-hoc, în func
ție de situații. Juniorilor noștri li s-a 
insuflat dragostea față de culoriie 
clubului, devotamentul pentru echipă. 
Asociată cu aceasta a fost și preo
cuparea pentru disciplină, deziderat 
înfăptuit, in primul rînd, prin sta 
bilirea unor relații principiale între 
antrenor și jucători, prin dezvoltarea 
spiritului personal de răspundere. In 
combaterea unor cazuri de indisci
plină — este drept izolate — s-a pro
cedat însă cu severitate, mergîndu-so 
pînă la scoaterea definitivă sau tem
porară din echipă a celui în cauză. 
In crearea unei atmosfere sănătoase 
în rînduriie echipei, un accent deo
sebit a fost pus pe legătura perma
nentă cu familia. Procedînd astfel, 
am avut satisfacția de a primi spri
jinul efectiv a! unor părinți (Anti- 
moianu, Sava, Grigorescu, Niculescu, 
Coravu, Polizu, Goga) prezenți î«i via
ța echipei la bucurii ca și la necazuri... 
S-a ținut în același timp o legătură 
strînsă cu școala sau cu locul de 
muncă al juniorilor. Pentru cunoaște
rea tradițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare din țara noastră, am în
treprins vizite în colectiv la Muzeul 
de istorie a Partidului, diverse locuri 

din Capitală și 
provincie, iar pen
tru întregirea cu
noștințelor de cul
tură generală a ti
nerilor noștri rug
biști,' au fost vi
zionate spectacole, 
s-a făcut popas | 
prtn expoziții, s-au 
organizat recenzii 
de cărți. Din două 
în două săptăimîni, | 
în cadrul secției 
s-au ținut scurte 

informări despre situația politică in
ternă și internațională.
41 are au fost roadeie acestei sus- 
" - ținute munci ? Cîteva date soco
tim că vor fi suficient de edifica
toare ...

Juniorii noștri au cucerit titlul de 
echipă campioană a țării în 1957 și 
1959 șl a orașului București în 1955, 
1957, 1959 și’ 1960. Anul trecut, ei 
s-au clasat pe locul I în „Cupa ju
niorilor", competiție la nivel repu
blican.

Din rindul juniorilor noștri, o serie 
de rugbiști au făcut parte din lotu
rile republicane, ca de pildă Adrian 
Mateescu, Gr. Antimoianu. D. Rusu, 
A. Nica, E. Simion, M. Iliescu. Alții 
au devenit jucători de bază în echipe 
de categorie republicană: S. Nico- 
lescu, Chiosea, Marin, P. Georgescu- 
Știința Petroșani, Coravu, Țuțuianu, 
Vasilescu-LT.B.. Balcan, Nedelcu- 
Dinamo ș a. In sfirșit, numeroși alți 
juniori printre care M. Niculescu, 
frații Hulă, Jarnea, Goga. Dobrin, 
frații Polizu vor face parte cît de 
cur'md din lotul echipei de seniori a 
clubului nostru. Cu frumoase perspec
tive se prezintă și o serie de începă
tori prinire care; Jipa, Beșleagă, Vă- 
tui și Luou.

Rezumînd, se poate spune că nu 
există nici un fel de ... secret în ce 
privește explicația succeselor noastre 
în munca cu juniorii. Aceste succese 
au fost posibile datorită în mare mă
sură entuziasmului cu care s-a mun
cit, perseverenței, dragostei pentru 
meserie ca și pentru sport. Toate a- 
ceste elemente împletite asigură rea
lizarea obiectivului principal al an
trenorilor care lucrează cu juniorii — 
creșterea unor elemente de nădejde 
pentru sportul nostru de performanță.

DUMITRU IONESCU
antrenorul echipei de rugbi-juniori 

a clubului sportiv I.T.B.

Pe terenuri și în săli
SIMBATA

CICLISM: velodromul Dinamo,
de la ora 16,30: reuniune internațio
nală.

FOTBAL: stadionul Dinamo,
ora 18; Progresul — Selecționata de 
tineret a Capitalei. In deschidere, la 
oră 16,30, are loc o demonstrație .« 
centrului de copii de la Progresul. 
Biletele pentru acest cuplaj sînt vala
bile și la reuniunea internațională 
de ciclism la velodromul Dinamo.

TENIS DE CIMP: terenurile Pro
gresul, de la ora 16: înttlniri în 
cadrul competiției dotate cu „Cupa 
Progresul",

După șapte zile
Timp de o săptăniină, pe aeropor

tul Strejnic din Ploiești, cei mai 
buni parașutiști din țară'' și-au dis
putat întîietatea pentru cucerirea ti
tlului de campion al țării pe anul 
1961.

Rezultatele obținute de sportivii 
parașutiști sînt superioare celor în
registrate . la edițiile precedente, în 
Special la probele cu aterizare la 
punct fix. Parașutiștii s-au prezentat 
bine pregătiți, cu o tehnică mult îm
bunătățită în manevrarea parașutei 
în apropierea solului. De menționat 
că, anul acesta, în afara probelor 
clasice de salt la sol, a fost introdus 
și saltul pe apă.

Campionatul a constituit un bun 
prilej de verificare a lotului nostru 
de parașutiști în vederea apropiate
lor confruntări internaționale pe care 
sportivii le vor susține. Trebuie să 
se insiste mei mult asupra tehnicii 
virajelor, care în această întrecere 
s-a dovedit a nu fi pusă la punct, din 
care cauză parașutiști cu experiență 
ca Gheorghe Lancu și Elisabeta Po
pescu au pierdut puncte prețioase în 
clasamentul general.

Evidențiem în mod deosebit com
portarea frumoasă în acest campio-

Cel de ai doiiea 
diamant...

(Urmare din pag. 1)

XAT LESZNO-LODZ (195 KM), 
REALIZÎND O VITEZĂ DE 74,8 
KM/ORĂ. UN SUCCES DE SEAMĂ 
A REPURTAT REPREZENTANTUL 
NOSTRU IN PROBA DE DISTANȚĂ 
PE DIRECȚIE FIXATA. EL A REU
ȘIT SĂ PARCURGĂ 511 KM. STA
BILIND UN NOU RECORD AL R. P. 
ROMÎNE (VECHIUL RECORD ÎI 
APARȚINEA ȘI ERA DE 384 KM).

Comportarea frumoasa la Leszno a 
Sportivului Mircea Finescu i-a adus 
cel de al doilea diamant la insigna 
internațională de aur pe care o de
ține. Este primul planorist romîn „cu 
două diamante" și sperăm că în cu- 
rind va primi și cea da a treia dis- 

tincfie.

AZI, ULTIMA ZI LA „MARELE CONCURS POPULAR PRONOEXPRES" 
Premii speciale la concursul Pronosport de mâine
Programul concursului Pronosport 

nr. 27 eta.pa din 2 iulie, cuprinde pa
tru meciuri din campionatul de fot
bal al R. P. Bulgaria: Levski — 
Spartak Sofia, Dtinav Russe — Lo
komotiv Sofia, Spartak Varna — Sla
via Sofia și Minior Dimitrovo — Spar
tak Plovdiv, Pentru a veni în spri
jinul participanților la concursul 
Pronosport de duminică, publicăm 
clasamentul ,,ia zi“ al campionatului 
bulgar.

1. Ț.D.N.A. 25 17 4 4 53:17 38
2. Levski Sofia 25 10 10 5 44:29 30
3. Botev Plovdiv 25 9 9 7 46:40 27

DUMINICA

CANOTAJ ACADEMIC: lacul He
răstrău, de la ora 8: concurs popular 
de canotaj organizat de clubul Me
talul 23 August.

CICLISM : velodromul Dinamo, 
de la ora 9,30. reuniune interna
țională.

VOLEI: saia Dinamo, de la ora 
19: Rapid București — Dinamo Ora
șul Dr. Petru Groza (meci de antre
nament în vederea participării echipei 
bucureștene în finala Cupei Campio
nilor Europeni).

TENIS DE CIMP: terenurile Pro
gresul, de la ora 8 : întîlniri în 
cadrul competiției dotate cu „Cupa 
Progresul".

Planoristîi noștri 
ân B. P. Ungară
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

indreptîndu-se spre Gyor, maestrul 
sportului Gheorghe Gîlcă și Emil 
Iliescu,, care vor reprezenta țara noa
stră la campionatul de zbor fără 
motor al R.P. Ungare pe anul 1961.

întrecerea va avea loc între 2 și 
16 iulie. La acest campionat și-au 
anunțat participarea cunoscuți piloți 
de zbor fără motor din mai multe 
țări.

de concurs...
nat a tinerilor Ion Negoiță și Ștefan 
Băcăoanu.

După 7 zile de întreceri disputate, 
clasamentul general individual arată 
astfel : femitlin: 1. Elena Băcăoanu 
— campioană absolută a R.P. Ro
mine pe anul 1961 ; 2. Elisabeta Po
pescu ; 3. Angela Năstase. Masculin :
1. Valentin Țurcan — campion ab
solut al R. P. Romîne pe anul 1961;
2. loan Negroiu ; 3. Ion Roșu.

Trei recorduri
Vn biziit puternic și de pe aero

portul internațional Băneasa se ridică 
spre inălțimi un elicopter. II urrnă-

O ultimă verificare și elicopterul 
construit de maestrul sportului Ștefan 

Purice își va lua zborul...

Foto : B. Ciobanu

Finală constructorilor de aeromodele
De pe aeroportul internațional Bă 

neasa și-au luat zborul, ziiele trecu
te, zeci de... aeromodele. Unele din 
tre ele construite numai din baghete 
de molift și hîrtie, altele înzestrate 
cu cele mai perfecționate motorașe, 
întrecerea a reunit la start pe cei 
mai buni constructori aeromodeliști 
din țară — finaliștii etapei pe regiu
ne a concursului de aeromodele 
„Cupa Aurel Vlaicu".

Iată rezultatele: Planoare A. 1:
1. Adalbert Varii! 568 p (reg. Crișa- 
na); 2. Petre Turonics 546 p (reg. 
Cluj); 3. Ștefan Feldy 482 p. (reg, 
Banat). Planoare A. 2 : 1. Valentin 
Constanfinescu 779 p (reg. Ploiești);
2. Anton Nagy 750 p (reg. Crișana);
3. Dumitru Curnici 728 p (reg. Iași).
Propulsoare : 1. Constantin Sandu-
lescu 699 p (reg. Cluj); 2. Luca La- 
dislau 689 p (reg. Mureș-Aut. Ma
ghiară); 3. Ștefan Remus 645 p (reg

4. Minior Dirnitrow 25 9 9 7 34:37 27
5. Marek 25 9 0 7 32:41 27
6. Lokomotiv Sofia 25 9 7 9 32:28 25
7. Beroe Stara Zagora 25 7 10 8 30:35 24
8. Dunav Kusse 25 10 4 11 37:45 24
9. Spartak Varna 25 10 4 11 27:36 24

18. Spartak Plovdiv 25 7 9 9 37:35 23
11. Slavia Sofia 25 8 7 10 34:36 23
12. Ciorno More 25 7 7 11 31:36 21
13. Spartak Sofia 25 7 6 12 35:34 20
14. Septemvrl Sofia 25 5 7 13 32:54 17

Azi, ultima zi în care mai puteți 
depune buletinele pentru concursul 
Pronosport de mîine. Reamintim că, 
începînd cu concursul Pronosport din 
2 iulie, toate operațiunile tehnice de 
la Pronosport se descentralizează la 
nivelul direcțiilor regionale (așa cum 
se fac aceste operațiuni și la con
cursurile Pronoexpres). Participant 
primesc formulare noi, care se com
pun DIN DOUA TALOANE și se com
pletează NUMAI cu semnele 1, X, 2.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 
LA „MARELE CONCURS POPULAR 

PRONOEXPRES"

Spectacolul organizat de „Loto 
Pronosport" cu prilejul tragerii „Ma
relui concurs Popular Pronoexpres" 
fiind programat la televiziune în ziua 
de luni 3 iulie a.c. tragerea va avea 
loc la aceeași dată (3 iulie a.c. ora 
19) Ia Teatrul de vară 23 August din 
Capitală.

In consecință, închiderea vînzării 

dintr-un zbor...
resc sportivii, spectatorii și un avion 
care poartă cu el un grup de arbitri. 
Cu cit modelul prinde mai multă 
înălțime, cu atit crește și emoția celor 
prezenți. Va reuși oare aparatul con
struit de Ștefan Purice tentativa de 
record ?...

Citeva minute mai tirziu nimeni nu 
se mai indoiește de acest lucru. Eli
copterul cu motor mecanic de 2,5 cmc 
al lui Ștefan Purice s-a înălțat sus 
de tot. Nu mai poate fi urmărit cu 
privirea. Zborul lui este totuși punc
tat de avionul care-l urmărește în
deaproape. Peste alte citeva minute 
dispare insă și acesta. Maestrul spu-' 
tului Ștefan Purice primește felici
tări...

In sfirșit. avionul cu arbitri s-a 
reîntors. Liliputanul elicopter al aero- 
modelistului Ștefan Purice a stabilit 
trei noi recorduri ale R.P. Romine: 
durată 16:55.0 (record vechi 8:17.0): 
înălțime : 1570 m (record vechi
650 ' m); distanță : 11.360 m (record 
vechi 1033 m). O performanță foarte, 
aproape de recordul mondial la 
această probă. (V. T.).

lași). Motomodele : 1. Alexandru
Csomo 693 p (reg. Crișana); 2. 
Gheorghe Craioveanu 612 p (Buc. 
oraș); 3, Carol Silex 602 p (reg. 
Brașov). Clasamentul general pe re
giuni : 1. Crișana 2519 p; 2 Cluj 
2276 p; 3. București oraș 2245 p ; 4. 
Ploiești 2082 p; 5. Iași 1918 p. ele.

Rezervată maselor largi de aero- 
modeliști, „Cupa Aurel Vlaicu", or
ganizată de C.C. al U.T.M. în ce 
laborare cu U.C.F.S., s-a bucurat ck. 
un deosebit succes în rîndui sporti
vilor constructori de aeromodele. Nu
mărul mare de participant! și rezul
tatele frumoase obținute în acest con
curs ' arată valoarea ridicată a ae- 
romodelelor construite, dorința de a 
cinsti prin performanțe cît mai bune 
memoria marelui pionier al aviației 
romînești — Aurei Vlaicu.

T VAS I LE

biletelor pentru „Marele concurs popu-< 
Iar Pronoexpres" se prelungește cu o 
zi, adică pînă sîmbătă 1 iulie a.c. 
ora 24.

PREMII SPECIALE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE MI1NE

După cum am anunțat, la „MARE
LE CONCURS POPULAR PRONO
EXPRES" în afara celor 72.000 pre
mii în valoare de 12 MILIOANE LEI 
se mai acordă SUPLIMENTAR 120 
călătorii în U.R.S.S. prin O.N.T.

De asemenea, se acordă IN MOD 
SPECIAL:

— 50 frigidere „ALKA“, pentru cei 
care participă la concursul PRONO-: 
SPORT din 2 iulie a.c. și posedă bi
lete pentru „MARELE CONCURS 
POPULAR PRONOEXPRES".

Participarea se face prin înscrie
rea seriilor și numerelor biletelor 
„EXPRES POPU1 AR“ pe taloanele 
I și II ale buletinelor de concurs 
și prin aplicarea ștampilei unității pe 
verso-ul biletelor.

Azi, ultima zi în care mai puteți 
depune buletinele la concursul Pro
nosport de mîine și să vă cumpărați 
bilete la „MARELE CONCURS 
POPULAR PRONOEXPRES".

Rubrică redactată de Loto Prono« 
sport,
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mare decepție. Rezulta
tul nu poate fi omologat. 
Anemometrul arătase că 
vîntul a bătut din spate

NATAȚIE

PARADOX ATLETIC... Varietăți fotbalistice

Istoricul înotului dc 
mare fond n-a fost încă sta
bilit cu maximă precizie. 
Oricum însă, unul dintre 
primii performeri în aceas
tă ramură a natației poate 
fi considerat fenomenalul 
Coll a, care a trăit în Evul 
Mediu. El era supranumit 
„omul pește**,  deoarece 
„locuia**  mai mult în... 
pele Mării Mediteranc, 
dihnindu-se din cînd 
cînd pe vasele pe care 
întîlnea în calc. Col la 
de profesiune factor 
tal... acvatic. Purtînd 
rcspohdența într-un 
de piele impermeabil,
străbatea înot distanțe 
norme, atingînd uneori și 
100 de kilometri !!

a- 
o- 
în 
le 

era 
poș- 

co- 
sac

el
e-

in timpurile modeme, 
primul performer al „nata- 
ției de cursă lungă” a fost 
un marinar : căpitanul Mat
hew Webb din marina co
mercială britanică. La 25 
august 1875, el a traversat 
înot Canalul Mînecii, par- 
curgînd cei 32 de km din
tre Dover și Calais în 21 
ore și 45 min. Prima fe
meie care a realizat această 
performantă a fost, mult 
mai tîrziu, în 1926, ame
ricanca Gertrud Ederlee.

In 1890, pe coasta geor
giană a Mării Negre a fost 
organizat un concurs de 
înot dc marc fond, pe dis
tanța Batumi—Poti. Un pre 
miu dc 200 de ruble urma 
să răsplătească pe învingă-

Știați ca.
... J. K. Simunek, un 

tehnician de la combina
tul industrial Ricany de 
lingă Praga, a inventat 
o tablă de șah neobiș
nuită ? Printr-un proce
deu simplu și ingenios, 
această tablă „notează" 
automat mutarea piese
lor doar prin fixarea 
piesei pe locul respectiv.

in etate de 
este de pe 
în echipa 
postul de 

de- 
la

balist negru
18 ani, care 
acum titular
Braziliei, în
centru înaintaș. El 
ține același post și 
echipa Santos, unde Pele 
este inter-stînga.

... în Anglia, conside
rată pretutindeni drept 
„patria fotbalului*',  jocul 
cu balonul rotund a a- 
vut, de-a lungul veacu- J
rilor, numeroși adversari? 
De pildă, în anul 1583, 
un renumit scriitor al 
timpului, Stubbes, arăta 
în cartea sa 
abuzurilor din 
Angliei44, că 
este o practică 
sa, criminală « 
câ". O precizare :

„Analiza 
regatul 

„fotbalul 
singeroa- 

ji diaboli- 
nu e 

vorba de fotbalul jucat 
după reguli în bună par
te valabile și astăzi - 
reguli introduse în anul 
1863 — ci de un... stră
moș al său, probabil 
foarte violent...

... jocul de popice este 
de origină germană ? 
Vechii germani obișnuiau 
să arunce 
tr-o țintă 
3, 7 sau 9 
le doborî.
vuri înfățișînd un joc 
asemănător popicelor da
tează din Evul Mediu. 
In literatură, acest joc 
este consemnat pentru 
prima oară în secolul 
XII.

cu pietre in
formată din 

oase, pentru a 
Primele gra- 

înfățișind un

...celebrul portar de 
fotbal Ricardo Zamora 
a fost concurent olimpic? 
El a apărat poarta Spa
niei în 1920, la Jocurile 
Olimpice de la Anvers. 
Cu toate acestea, 
neul de fotbal a 
cîștigat de echipa... 
giei !

lur-
fost
Bel-

brazilienii au 
nou... Pele ? E vorba 
Coutinho, un tînăr

un 
de 

fot-

tor. La cîteva orc după 
ce s-a dat startul în cursă, 
începu o furtună 
că. înotătorii 
unul după altul, 
la țărm.. Numai 
gur, pe nume 
Bednia. nu vroi 
țe cu nici un preț, 
valurile deveneau lot 
periculoase, șalupa 
îi însoțea se retrase...

Infruntînd furtuna, Bed
nia și-a continuat cursa. 
Intr-un tîrziu zări luminile 
orașului Poli. Ieșind din 
apă, el intră într-o cazar
mă care se afla chiar pe 
țărm. înscriind în rapor
tul său ora sosirii acestui 
neobișnuit oaspe, ofițerul 
dc serviciu nu avea de unde 
să știe că, de fapt, con
semnase un record ieșit 
din comun : Bednia înota- 
se, pe o furtună înspăimîn- 
tătoare, aproape 60 dc kilo
metri !

puterni- 
abandon ară 

re venin d 
unul sin- 

Mahmed 
să renun- 

Cuni 
mai 
care

ÎNTREBARE: „Este po
sibil ca un atlet care nu 
se clasează pe primul loc 
într-o probă să stabileas
că in final cu rezultatul 
său un nou record mon
dial?"

RĂSPUNS: 
este posibil...

— Ați pierdut. Vă mul
țumim și vă felicităm 
pentru răspunsurile bune 
pe care le-ați dat pină 
acum. Din păcate pe a- 
cvsta l-ați greșit! Este 
posibil. Mai mult chiar, 
faptul s-a petrecut re
cent, la Berlin, in cadrul 
întîlnirii atletice dintre 
echipele R.D. Germane și
R.S.F.S.R.

★

Evident, acest 
este imaginar. El 
putut avea. loc cu 
jul unui concurs 
știe ciștigă", întrebarea 
pusă fiind de cel mai 
mare grad de dificultate 
și tentîndu-i pe cei exa
minați să răspundă ime
diat și... categoric.

Și totuși, pentru prima 
oară în istoria atletismu
lui, am înregistrat acest 
uimitor... paradox , spor
tiv !

...Se desfășura proba 
de săritură în lungime fe
mei. Una cîte una 
patru concurente își 
elan pe pistă. Sare 
lentina Șaprunova. O 
taie energică, un 
■lung, 
Și

dialog 
ar fi 
prile- 
„Cine

HILDRUN CLAUS

I In 4 rînduri
lolandei Balaș, după cel 
de-al 12-lea record mon
dial la săritura în înăl
țime.

cele 
iau 
Va- 
bă- 

energică, un zbor 
aterizare perfectă 

ruleta se desfășoară 
6,46 m! Nou record mon
dial! Vechea performan
ță a atletei Hildrun Claus 
(R.D.G.) fusese întrecută 
cu 6 cm. Spectatorii a- 
plaudă entuziaști pe în
vingătoare. Dar, vocea 
crainicului le produce o

de regula- 
altă incer- 
Scelkanova 
mai depar-

eu o viteză mai mare 
decit cei 2 metri pe se
cundă admiși 
ment. într-o 
care Tatiana 
se oprește și
te: 6,50 m ! Dar din nou 
vîntul... intrecuse măsu
ra. Se părea că, spre re
gretul celor prezenți, ei 
nu vor putea asista în 
acea zi la stabilirea unei 
performanțe surpriză. Și 
totuși...

...renumitul arbitru Ar*  
thur Ellis, împlinind 57 
de ani, s-a retras din 
arbitraj ? Ziarele care 
dau această știre adaogă 
și amănuntul, fără în
doială extrem de intere- 
sânt, că, de-a lungul a- 
~nilor, Ellis a TSndus... 

1.600 de meciuri de fot-

Ii doresc.
Cum e firesc,
Cu recorduri sa obțină 
Cel puțin înc-o duzină 1

ION CHIVU

dc tineret a R.P. 
cîștigat toate 

în turneul de

Echipa
Roinîne 
meciurile _  ______
polo de la Magdeburg.

Rio de Janeiro îm sărbătoare...

La 
Cu
Cit

sfirșit, i-aplaudară 
căldură, speclaiorii, 

rominii inolară 
tn apă fi-n... pictorii 1

Joi s-au împlinit exic! 
trei a.ni de cînd Bra
zilia a cucerit titlul mon
dial de fotbal, dispunînd 
de Suedia cu 5—2 In fi
nala disputată la Stock
holm, la ediția 1958 a 
campionatului lumii. Bra
zilienii au ținut să săr
bătorească în mod deo
sebit acest mic jubileu 
al marei lor victorii... In

acest scop, 
gramată 
iieirq o 
între 
Braziliei 
rele stadion Maracana a 
prezentat în această zi o 
curioasă particularitate: 
intrarea a fost... gratuită! 
A existat totuși un con
trol la porți : pentru a 
se evita aglomerația în 
tribune, au fost numărați 
la intrare 180.000 specta
tori — capacitatea maxi
mă a stadionului. Și to
tuși, a fost destulă aglo
merație și multe buscu
lade. Vă închipuiți cîți 
nu s-au înghesuit la 
porți, fiecare temîndu-se 
să nu fie „al 180.001- 
lea‘k !...

a fost pro- 
la Rio de Ja- 

întîlnire amicală 
reprezentativele 
și Chile. Ma

Schi stadion
teren 
chior

de 
au 
de

de
apariției televi-

prețurilor exor- 
de intrare - ca

LACHE BOTH, ORA VI- 
A. — Cea mai mare 

sistență la un meci 
box s-a înregistrat 
prima întâlnire 
Jack Dempsey și 
Tunney, disputată

120.757 
Și 

au 
spectatori : 

ultimii ani 
o pa te a

a- 
de 
la 

dintre
Gene 

în 1926. 
specia

la me- 
fost de

In ultimii ani, iernile 
foarte blînde și sărace în 
zăpadă au redus conside
rabil activitatea cluburilor 
de schi din Anglia. Cam
pionatele fării au trebuit 
să se desfășoare — cu 
intermitențe — în alte țări, 
apelindu-se în special la 
pistele din Elveț:a. Pen
tru acest an, federația de 
schi din Marea Uritanie 
a luat cutezătoarea ini
țiativă de a organiza totuși 
campionatul de sărituri de

la trambulină 
propriu*,  mai 
ve stadionul Wembley din 
Londra... Aceasta a fost 
posibil prin amenajarea 
unei trambuline cu „inii 
tație de zăpadă”, din ma
terial plastic. Procedeul 
a mai fost folosit cu suc
ces și în alte țări. Schiorii 
englezi au vrut. însă să 
se distingă prin originali
tate : ei au adăugat ma
terialului plastic și zăpadă 
autentică... Pentru aceasta

a fost efectuat un import 
masiv de zăpadă din Nor 
vegia, transportată in lă*u  
frigorifere, din, fiordurile 
scandinave piuă in portul 
Londrei. Trebuie să pre
cizăm că zăpada adusă cu 
atîtea sacri fii s-a transfor
mat repede în... lapoviță. 
Data disputării era prea 

înaintată : 1 iunie... S-a
sărit totuși cu schiurile 

la Wembley, așa cum arată 

și fotografia alăturată

asistat 
plătitori, 
revanșă 
mulți 

104.943. In 
însă, pe 
urmare a _____ _____
ziunii, ia-r pe de altă parte 
din cauza 
bitante 
șă nu mai vorbim de mo
tivul principal : 
meciuri trucate, 
îndepărtat 
sălile de box 
le pugilistice din 
occidentale, chiar 
care aduc în ring 
pioni mondiali, nu 
interesează prea 
publicul. La recentul 
pentru campionatul 
dial la categoria

suita 
care 

publicul
— reuniuni- 

țările 
cele 

cam- 
mai 

mult 
meci 
mon- 
semi- 

grea dintre Archie Moor© 
și italianul Rinaldi, n-au 
asistat decit 10.000 de 
spectatori, în timp ce la 
noi întîlnirea dintre Di
namo București și Sempre 
Avânți s-a desfășurat în 
prezența a 15.000 de spec
tatori. Și nimeni n-a stat 
să-i numere pe cei care 
au rămas fără bilete !

S. DENIS, BUCUREȘTI. 
— Pavlovici, fostul portar 
al Ripenșiei, este tehni
cian la Uzinele metalur
gice din 
antrenează

Uzinele
Timișoara. El 
totodată e-

Un capriciu al vremii 
face însă ca la un mo
ment dat curentul puter
nic de aer să se opreas
că pentru cîteva clipe, 
exact atît cit i-a trebuit 
atletei din R.D.G., Hil
drun Claus, să-și efec
tueze saltul. Arbitrii con
semnează 6,42 m. Perfoi- 
manța îndeplinea condi
țiile omologării, pentru 
că în acel moment apa
ratul de măsurat viteza 
vîntului arăta mai puțin 
de 2 metri pe secundă.

Pentru stabilirea ierar
hiei oficiale

Franța este țara care 
a pierdut la fotbal cu 
cele mai mari scoruri.

Iată trei rezultate... 
concludente :

Acasă, la Paris, la 1 
noiembrie 1906 : Franța- 
Anglia 0—15 !

In deplasare, la Buda
pesta, la 12 iunie 1927: 
Ungaria-Franța 13—1 !

Pe teren neutru, la 
Londra, la 22 octombrie 
1908 : 
17-1 !

Danemarca-Franța

★

în acest con- 
ia în consi- 
rezultatul a 
cu vînt din

curs nu se 
derație dacă 
fost obținut
spate sau nu. Și astfel 
asistăm 
lui mai 
sament 
atletice:

la alcătuirea ce- 
senzațional cla- 
al unei probe

Tatiana Scelkanova 
m

Valentina Șaprunova
m

Hildrun Claus 6,42 m 
NOU RECORD MON
DIAL.

De necrezut, dar ade
vărat !...

meci internațional 
în- 

ase- 
la 

în- 
la 
la

Un 
de fotbal care s-a 
cheiat cu un scor 
mănător celor de 
handbal a fost, ft»ră 
doială, cel disputat 
25 noiembrie 
Rotterdam 
și Olanda, 
învins

între
Belgienii 

cu... 7-6!
★

1951
Belgia 

au

ȘiCea mai dramatică 
palpitantă finală de cu
pă din țara noastră a 
fost în 1935, cînd C.F.R. 
București a învins, după 
prelungiri, cu 6—5 for
mația Ripensia din Ti
mișoara. Ripensia reușise 
să egaleze în 
printr-un 
format 
Zombori, 
mai mari 
acestor lovituri pe care 
i-a avut fotbalul nostru.

Varietăți
SCRISOAREA RUG- 

BIȘTILOR NEOZEE
LANDEZI

Amatorii de rughi din 
Noua Zeeland a au aflat 
cu consternare absența 
pilierului Alfred Roques 
din XV-le Franței care 
ce deplasează la antipozi 
pentru a întîlni în cîteva 
test-meciuri redutabila 
echipă ,,A11-Blacks", pre
tendentă la titlul neofi
cial de campioană a lu
mii. Roques a anunțat 
că renunță la turneu, din 
motive familiare. Ca răs
puns, un grup de rug- 
biști neo-zeelandezi i-au 
trimis această originală 
scrisoare: „Dragă Ro
ques, Te așteptăm totuși 
în Noua Zeelandă, unde 
dorim să vedem întreaga 
echipă a Franței. Să in-ai 
nici o teamă, noi îți vom 
purta de grijă ca să nu 
ți se întîmple nimic rău 
Jucăm corect la grămadă 
și probabil că știi că de 
mulți ani nu mai există 
canibali în lume și cu 
atît mai puțin în Noua 
Zeelandă... Fii deci fără 
grijă. Te vei întoarce 
teafăr Ia familia ta I".

min. 88 
penalti, trans

ele... portarul 
unul din cei 
„specialiști'*  ai

UN „PIVOT” 
DE 2,48 m !

mai înalt 
din lume : 

m. Firește, împotri- 
acestei... clasificări 
putea ridica o obiec- 
amintindu-se că un

A căzut „recordul* 4 per
sonal deținut de Janis 
Kruminș. Acesta era con
siderat cel 
baschetbalist 
2,18 
va 
s-ar 
ție,
alt baschetbalist sovietic, 
Ahtaev, măsoară 2,32 m. 
Ahtaev nu mai este însă 
prea mult în actualitate, 
in timp ce Krumins, după 
cum se știe, fa^e parte 
din reprezentativa URSS.

Oricum, și unul și al
tul au fost întrecuți re
cent de un „pivot**  care 
are înălțimea de 2,48 m! 
Dar surpriza abia ur
mează: noul „record**  n-a 
fost stabilit de un băr
bat, ci de o fată, Dolo
res Poullard, care joacă 
într-o echipă școlară 
New-Orleans...

...Și acest „record44 
toate șansele să fie...
meliorat simțitor, ținînd 
seama că Dolores Poul
lard n-are decit 14 ani 
și deci este în... creștere!

din

are
a-

IdtSU 'Pi L B J H H> kl

chipa de fotbal a acestei 
întreprinderi, care a cîș
tigat campionatul orășe
nesc. Pavlovici a jucat 
de 18 ori în echipa na
țională. El n-a luat 
la primul campionat 
dial de fotbal de la 
tevideo, din 1930. 
părut ca portar de 
în fotbalul nostru 
mai tîrziu ; prin

parte 
mon- 
Mon- 

A a- 
clasă 
mult 

1935.

ALECU MIHAI, COS- 
TEȘTI. — 1) Parry O Brien 
are 28 de ani. — 2) In 
1955. campionatul cate
goriei A a fost cîștigat 
de Dinamo București, care 
a realizat 37 de puncte. 
S-au clasat, mai departe, 
în ordine : 2. Flacăra (Pe
trolul) Ploiești, 3. Progre
sul București, * 
Timișoara. Au 
dat atunci 
(Farul) Constanța, 
după cum se vede face... 
naveta între A și B, și 
Avîntul Reghin. Echipa 
de bază a lui Dinamo 
București în acel cam
pionat a fost următoarea: 
Birtașu - Tom a, Băcuț II, 
Szdko — Călinoiu, Băcuț 
I — Magheț, Nicușor, T,ne 
I, Neagu, Suru.

NICOLAE CALCIU, BU
ZĂU. — ,,La un meci do 
fotbal din cadrul campio
natului raional s-a pro
dus următoarea fază : se 
execută un corner, însă 
lovitura este piost execu
tată și mingea trece prin 
spatele porții. In acest 
timp un apărător lovește

4. știința 
retrogra- 

Locomotiva 
care

intenționat un înaintaș al 
echipei adverse, * 
Arbitrul acordă 
de la 11 metri, 
transformată. A 
corect 
descrierea . dv. nu 
putem face o imagine ab
solut precisă, care să ne 
dea posibilitatea sa ne 
pronunțăm. In orice caz, 
dacă arbitrul 
mingea este 
infracțiunile, 
natură, 
în acest timp, 
ționate 
meniului.
□itrul apreciază că faultul 
s-a produs după ce min
gea depășise linia de fund, 
dar n-a avut timp să 
fluiere prima fază, nu 
va dicta o sancțiune teh
nică (H metri), ci una 
disciplinară : avertisment 
sau, dacă consideră, eli
minarea jucătorului vino
vat.

BENI
REȘTI. . ______
tă întîlnire de box ? 
știm dacă deține recordul 
in materie, dar în nici un 
caz nu se poate spune 
despre meciul dintre Batt
ling Nelson și Wiiliam 
Roser, disputat în 1902, în 
care primul a învins prin 
K.O. după 2 secunde, că 
a durat prea mult ! — 2) 
U.T.A. a cîștigat de 4 oii 
campionatul țării : în e- 
dițiile 1946-1947. 1947-1918,
1949-1950 și 1954.

in careu, 
lovitură 

care est*  
procedat 

arbitrul Din
dv. nu ne

n-a fluierat, 
în joc, iar 

de orice 
se produc 

. . sînt sanc- 
potrivit regula- 

Dacă însă ar-

care

STOIC, BUCU- 
— 1) Cea mai scur- 
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In turneul de handbal de la Belgrad

Echipa feminină a R. P. Romîne a debutat victorioasă:
9-6 (6-5) cu R. P. Ungară

Tenismanii romîiîi
continuă șirul succeselor

ZÎNNOVITZ, 30 (prin telefon). Tenis- 
manii romîni au obținut joi și vineri 
frumoase și importante succese. Astfel, 
reprezentanții R. P. Romîne s-au clasat

SELECȚIONATA DE CICLISM
A CLUBULUI VOINȚA A PLECAT 

LA VARȘOVIA
O selecționată a clubului Voința, 

alcătuită din A. Simion, V. Dobres- 
cu, V. Cohanciuc, I. Angelescu și 
P. Gane, $ plecat ieri cu avionul la 
Varșovia. Cicliștii noștri vor parti
cipa la cursa organizată duminică 
de A. S. Start pe ruta Varșovia — 
Olsztyn (204 km). Echipa noastră 
este însoțită de antrenorul I. Dolete.

Surprize la Wimbledon
Turneul internațional de tenis de 

la Wimbledon a continuat sub sem
nul unor rezultate surprinzătoare. In 
primul tur al probei de dublu mas
culin, tinărul cuplu sovietic Lejus— 
Lihacev a eliminat cu 5—7, 6—4, 6—4, 
'6—4 pe redutabilii jucători Reeds 
(S.U.A.) și Ulrich (Danemarca). La 
simplu bărbați A. Segal (Afr. de S.)
1- a întrecut pe spaniolul M. Santana 
— recentul învingător al turneului de 
la Paris — cu 6—4, 6—4, 12—10. Alte 
rezultate din tururile II și III: 
Krishnan (India) — Sirola (It.) 6—4,
2— 6, 6—4, 6—1; Laver (Austr.) —
Darmon (Fr.) 6—2, 7—5, 6—2; Mc Kinley 
■(S.U.A.) - Gărtner (Afr. de S.) 6-2, 
6—1, 6—3; Wilson (Ang.) — Frost 
(S.U.A.) 6-3, 6-4, 5-7, 6—4.

La simplu femei, jucătoarea ma
ghiară S. Kormoczi a întrecut-o pe 
Corronado (Spania) cu 6—3, 6—0, ca- 
lificîndu-se pentru turul III, în care 
va întîlni Pe australiana Margaret 
Smith

Răsfoind presa dc peste Hotare
„Un veto de neînțeles"

Sub titlul „Printr-un absurd veto 
ministerial, întilnirea de rugbi Ilomi- 
nia—Italia a fost anulată", ziarul ita
lian l’UNITA se ocupă de împreju
rările care au dus la scoaterea de pe 
calendarul internațional a acestei 
partide de rugbi care trebuia să se 
dispute acum cîteva săptămîni la 
București și care era așteptată cu 
viu și justificat interes de iubitorii 
sportului cu balonul oval din cele 
două țări.

Iată citeva pasagii din articolul 
semnat de Piero Saccenti :

• „Italia—Romînia la rugbi nu se mai 
ține. Incăodată, palizii, invechiții, 
veștejiții pandectari ministeriali au 
înșelat sportul, comportindu-se ca 
niște caporali din armata unei repu
blicate levantine, renegînd acordurile 
semnate. întilnirea a căzut din cauza 
obtuzității guvernanților noștri, obtu
zitate care adesea atinge culmi ce iți 
dau dureri de cap.

...Totul era gata pentru pletore. 
Dar în ultimul moment a venit opu
nerea ministerială, „veto“-ul de ne
înțeles al Ministerului de Interne, 
care a refuzat jucătorilor de la „Fiam- 
me d’Oro" din Padova birocratica 
viză de ieșire. „Motivele de servici" 
invocate reprezintă o amară bătaie 
de joc față de sport, față de pasiu
nea celor ce muncesc pentru dezvol
tarea rugbiului in peninsulă.

...Meciul, am fi stupizi să n-o re
cunoaștem, ar fi fost dificil pentru 
„azzurri". Cincisprezecele țării prietene 
este singurul din Europa continen
tală care a bătut in ultimii doi ani 
naționala franceză".

•In continuare, articolul arată suc
cesele rugbiului nostru și subliniază 
că rugbiștii italieni n-ar fi avut decît 
de cîștigat de pe urma contactului cu 
cei romîni. Iar în final, autorul con
chide că, prezentîndu-se la meciul 
cu Rominia, echipa Italiei ar fi ter
minat poate învinsă, dar... „sportul 
italian ar fi ieșit cu capul sus".

Totuși...

S-a scris mult în presa franceză 
gi din alte țări despre insuccesul

La Zînnovitz Două noi victorii ale echipei U.R.S.S.

pînă acum în patru semifinale și o fi
nală. La simplu bărbați, în sferturile de 
finală, Gh. Vizirii l-a învins în trei se
turi pe polonezul Kuhati-: 6—4, 6—4. 
6—4, iar Țiriae pe cehoslovacul Strobl 
cu 7—5, 6—8, 1—6, 6—4, 6—0. In 
semifinale, Viziru va juca cu Fiihrman 
(R.D.G.), învingător neașteptat asupra 
favoritului nr. 1 Korda (R.S.C.) cu 
6—2, 6—0, 6—1, iar Țiriae va primi 
replica lui Potanin (U.R.S.S.). La sim 
piu femei, Mina Ilina cucerind victoria, 
în sferturi de finală, la Sturm (R.F.G.) 
cu 5—7, 6—1, 6—1, va întîlni în semi
finală pc sovietica Riazanova. In cealaltă 
semifinală vor juca Preobrajenskaia 
(U.R.S.S.) și Iohannes (R.D.G.).

O performanță deosebită a rcali- 
zat-o perechea romîna Mina Ilina-Țiriac, 
care învingînd în semifinale pe Riaza- 
nova-Ciugunov (U.R.S.S.) cu 6—0, 6—1, 
a ajuns în finala competiției, unde se 
va întrece cu cuplul maghiar Daba-Sik/ 
sai.La dublu bărbați, Țiriae și Gh. Vi 
ziru vor susține, semifinala în compa
nia perechii Korda, Orlikovski. In sfîr- 
șit, în proba de dublu femei, Mina Ui 
na și Daba s-an calificat în semifinale 
climinlnd pe Vahlei, Kriltagcr (R.D.G.) 
cu 8—6, 6—3. In semifinale însă, cu 
piui romîno-maghiar, Mina Ilina-Daba a 
fost învins de Riazanova-Preobrajens- 
kaia (U.R.S.S.) cu 9—7, 7—5.

500 de atleți participă 
la „Memorialul Znamenski"
„Memorialul fraților Znamenski" 

una dintre cele inai mari competiții 
atletice ale sezonului de vară va 
reuni sîmbătă și duminică la Mosco
va .peste 500 de atleți din 22 de țări 
ale lumii. In programul concursului 
sînt incluse 19 probe masculine și 10 
probe feminine. După cum transmite

sportului francez Ia trecuta ediție a 
J.O., despre încercările de reorgani
zare și redresare a sportului francez. 
Tarele sportului francez sînt atit de 
greu de învins, îneît o aducere a sa 
pe linia de plutire e încă departe... 
Ros de racilele obișnuite ale spor
tului capitalist, sportul francez bate 
pasul pe loc.

Este un adevăr pe care însuși zia
rul francez „L’fîQUIPE" nu-1 poate 
ascunde. Dimpotrivă. II comentează 
cu amărăciune. Nu de mult, un edi
torial apărut pe prima pagină, sub 
titlul „Malgre..." (Totuși...) arată că 
în ciuda unor succese spectaculoase 
(în cîteva curse cicliste profesioniste, 
la tenis), sporturile olimpice de bază 
înregistrează numai eșecuri. Șl zia
rul citează : „înfrîngerile suferite de 
înotători și echipa de polo in meciul 
de la Strasbourg cu R.F.G., „zdro
birea" luptătorilor la Yokohama, in
succesul în fața voleibaliștilor olan
dezi, comportarea slabă a boxerilor 
amatori la Belgrad, slăbiciunile atle
tismului de club („douăsprezece ve
dete nu fac un atletism") etc.

„Despuiat de latura sa spectacu
loasă, sportul francez este astfel re
dus la proporțiile sale de la Roma", 
conchide ,,L’ Equipe".

Be pe pistele de atletism
• Concursul internațional atletic 

desfășurat la Tallin sub lozinca 
„Marea Baltică—Marea Păcii**  a re
unit sportivi și sportive din Suedia, 
Finlanda, R.S.S. Bielorusă, R.S.S 
Letonă, R.S.S, Lituaniană și R.S.S. 
Estonă. Protagonista principală a în
trecerilor a fost cunoscuta atletă 
Maria Itkina, care a obținut trei vic
torii în probele de 100 m, 200 m și 
400 m. De remarcat timpul obținut 
de Itkina pe 400 m : 53,8 sec.

MARȚI : 6.CA. — Ț.D.N.A. SOFIA

După cum am anunțat, marți se va 
desfășura pe stadionul „23 August** o 
îlntilnire internațională între două 
echipe campioane : C.C.A. și Ț.D.N.A. 
Sofia. Meciul va începe la ora 18 și 
va fi precedat, la ora 16.15, de un 
joc Internațional de rugbi : C.C.A.— 
Dukla Bratislava.

Echipa campioană a R.P. Bulgaria, 
Ț.D.N.A., este binecunoscută amato
rilor de fotbal de la noi prin valoa
rea pe care o reprezintă (este cea 
mai bună formație a fotbalului bul
gar) și prin performanțele reușite 
pe plan internațional. De mulți ani, 
Ț.D.N.A. dă cei mai mulți jucători 
echipei reprezentative : portarul Nai- 
denov (de 36 ori internațional), fun
dașul Rakarov (38), stoperul Manolov 
(48), mijlocașul Covacev (37), centrul 
atacant Panaiotov (42), interul stingă 
takimov (7) și faimosul Kolev (51), 
cotat printre cei mai buni jucători 
din lume. Formația de bază a echipei 
este : Naidenov—Rakarov, Manolov, 
Kosev—Covacev, Dimitrov—Rankov, 
Tanev, Panaiotov, iakimov, Kolev. 
Rezerve : portarul Petrov, fundașul 
Gagalov, înaintașii Kîrstev și Roma
nov. Oaspeții vor sosi în Capitală 
luni cu avionul.

Biletele pentru acest cuplaj s-au 
pus în vinzare la casele obișnuite.

DINAMO PITEȘTI — REZERVELE 
DE MUNCA LUGANSK 4—4 (2—3)

PITEȘTI. — 7.000 de spectatori au 
asistat joi la cel mai frumos meci 
disputat pînă acum în localitate. Cele 
două echipe au prestat un joc in vi
teză, •presărat cu numeroase faze

Iată rezultatele înregistrate în pro
bele la care au concurat sportivii 
noștri : triplu: 1. Thierfelder
(RDG) 14,78; Langbeim (RDG) 
14,35; 3. Nicolae Mărășescu 14,35; 
800 m femei: 1. Schonemann (RDG) 
2:12,8; Reiman (RDG) 2:14.7; Geor- 
geta Dumitrescu 2:14,7;... 6. Zemfi
ra Antonescu 2:19,7; disc femei: 
Schuch (RDG) 51,75; Lia Manoliu 
51,15.

• ASTĂZI, la Moscova, sc întîlncsc 
Intr-un meci contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial echipele repre
zentative ale Uniunii Sovietice și Nor
vegiei. Ambele formații au mai susținut 
pînă acum în preliminarii cile un singur 
meci : echipa U.R.S.S. a întrecut cu 1—0 
pe Turcia, iar cea a Norvegiei a pierdut 
cu 0—1 în fața fotbaliștilor turci.

• EDIȚIA a 16-a a „Cupei Bulgariei” 
(competiție denumită „Cupa Armatei 
Sovietice”) s-a încheiat recent cu vic
toria echipei campioane, Ț.D.N.A., care 
in finală a întrecut cil 3—0 (0—0) pe 
Spartak Varna, prin golurile înscrise de 
către Rankov, Țancv și Kolcv. Deoa
rece echipa militară a cîștigat și cam
pionatul, în competiția care angrenează 
echipele cîștigătoarc de cupe ■naționale 
R. P. Bulgaria va fi reprezentată de 
Spartak Varna.

• RECENT, s-a încheiat și campio
natul Turciei. Rivalitatea dintre Fenci- 
bahee și Galatasaray, ambele din Istan
bul, a fost în acest an tranșată în cele 
din urmă în favoarea formației Fener
bahce, care, ocupînd primul loc, devine 
campioană a Turciei.

® LA HANOVRA s-a disputat meciul 
care a desemnat campioana pe I960—• 
1961 a R. F. Germane. In partida de
cisivă s-au întîlnit F. C. Niimlicrg și

Alte rezultate : BĂRBAȚI: 400 m . 
Petersson (Suedia) 48,3 sec.; 100 m: 
Erksson (Finlanda) 10,9 sec; 5000 
m: Virkus (R.S.S. Estonă) 14:25,6; 
greutate : Varnauskas (R.S.S. Litua
niană) 17,66 m ; suliță: Mozur

în campionatul european de șah
Echipa U.R.S.S. continuă să fie 

neînvinsă în finala campionatului eu
ropean de șah de la Oberhausen. 
După ce în runda a Vll-a, U.R.S.S. 
a întrecut Iugoslavia cu 7-3 (la pri
mele -mese : Tal—Gligorici V2— 
Keres—Trifunovici * */a —*/s)  în ziua
următoare șahiștii sovietici au dispus 
de reprezentativa R.S. Cehoslovace 
cu 71/s—1‘/2 (o partidă întreruptă).

Iată rezultatele celorlalte întîlniri : 
R.S. Cehoslovacă — R.F. Germană 
5—5, R.P, Ungară—Spania 5*/ 2—4’/a 
(runda a Vll-a) ; R.F. Germană— 
R.P. Ungară Va—*/ 2 (9 întrerupte) ; 
R.P.F. Iugoslavia — Spania 4—1 
(5) (runda a VIILa).

Reprezentativele de tenis de masă 
ale R.P.R. pleacă mîine 

la „Criteriul European de juniori"
Mîine dimineață urmează să pără

sească Capitala lotul de tenis de 
masă care va reprezenta țara noa
stră la Criteriul European dc juniori. 
După cum se știe, această impor
tantă competiție va avea loc la Bad 
Blanckenburg (R.D. Germană) între 
5 și 8 iulie. Vor face declasarea su
rorile Victoria și Mariana Jandrescu, 
Eleonora Mihalca, Nicolae Angelescu, 
Laurențiu Gheorghiu, Dorin Giurgiu- 
că, antrenorul echipelor fiind Stan 
Ilie.

corespondentul sportiv al agenției 
TASS, iubitorii de atletism din Mos
cova așteaptă cu deosebit interes e- 
voluția recordmanei mondiale la să
ritura în înălțime, Iolanda Balaș 
(R.P.R.) și a recordmanei mondiale 
la 800 m plat Sin Kin Dan (R.P.D. 
Coreeană). In vederea acestui mare 
concurs la Moscova au sosit pînă 
acum atleți din 9 țări printre care și 
un grup de sportivi japonezi în 
frunte cu campionul de triplu salt 
Tomio Ota. Din S.U.A. vor fi pre
zenți la întreceri atleții Silvester 
(disc și greutate), Plumer (200 și 
400 m), Pagami (ciocan).

(Agerpres)

CONCURSUL DE ATLETISM DE LA HALLE
HALLE 30 (prin telefon). Cu oca

zia sărbătoririi a 1.000 de ani de la 
înființarea orașului, în localitate a 
avut loc un concurs de atletism la 
care au participat și sportivi din R. 
P. Romînă, reprezentanți ai clubului 
Metalul 23 August

A LUAT SFIRȘIT REGATA 
MARII BALTICE

TALLIN (Agerpres). — Regata Mă
rii Baltice, desfășurată timp de mai 
multe zile la Tallin a luat sfirșit. 
învingătorii diferitelor categorii de 
ambarcațiuni sînt următorii : clasa 
,,Stat**  Timir Pineghin (U.R.S.S.) ; 
clasa „Olandezul Zburător" Rostislav 
Novodereskin (U.R.S.S.) ; clasa „5,5 m“ 
Britton Cheins (S.U.A.) ; clasa „Dra
gon" Peter Ahrendt (R.D. Germană) ; 
clasa „Finn" Valentin Mankin 
(U.R.S.S.).

(R.S.S. Lituaniană) 77,04 m; FEMEI: 
lungime : Maremiee (R.S.S. Estonă) 
6,05 m; disc: Laukite (R.S.S. Li
tuaniană) 47,67 m; înălțime: Kaar- 
na (Finlanda) 1,64 m.

• Prima zi a întîlnirii internațio
nale de atletism de la Praga dintre 
echipele Dukla Praga și Legia Var
șovia s-a soldat cu cîteva rezultate 
bune : Sprinterul polonez Foik a rea
lizat pe 100 m plat timpul de 10,4 
sec, iar Skobla (Dukla) a cîștigat 
proba de aruncarea greutății cu 17,88 
m. Alte rezultate mai importante : 
suliță: Mahovina (Legia) 74,08 m; 
triplu salt: Malcherczyk (Legia) 
16,16 m ; 400 m plat: Kowalski (Le
gia) 47,2 sec.

BELGRAD 30 (prin telefon). —- Vi
neri seara au început pe terenul Tasniaj- 
<lan din localitate întrecerile turneului 
internațional de handbal în 7, la care 
participa și reprezentativele R. P. Ro
mine.

In primii joc al competiției, echipa 
feminina a țării noastre a debutat vic
torioasă, întrccînd cu scorul dc 9—6 
(6—5) formația R. P. Ungare. Hand
balistele noastre au fost net superioare 
și cu mai multă atenție în apărare pu
teau învinge la o diferență mai marc. 
Au înscris pc rînd : A. Bofan (min. 1), 
Jona (min. 1), Kremer (min. 2), Bofan 
(min. 3 și min. 6), Jona (min. 9), Bo- cu 16—3.

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE 
ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

FOTEBAJL PE GLOB

(an (min. 14), M. Constantinescu (min. 
16), J. Ștefănescu (min. 18), Jona (min. 
19 și min. 20, ambele din lovituri de la 
7 metri), Boțan (min. 22 și min. 30), 
Kremer (min. 31) și din nou Bofan 
(min. 34). Bun arbitrajul lui O. Folk 
(R.F.G.), Echipa noastră a folosit ur
mătorul lot : HECTOR (L. Anca) —i 
BOȚAN, CONSTANTINESCU, Cătinea- 
nu, A. Vasile, V. Dumitrescu, C. Du
mitrescu, J. ȘTEFĂNESCU, C. Constan
tinescu, A. Nemetz.

La ora cînd are loc convorbirea tele-1 
fonică echipa masculină a R.P.F. Iu
goslavia conducea în meciul cu R.A.U, 

spectaculoase la ambele porți. Cele 
8 goluri au fost marcate de : Perj in 
(3), Balaba pentru oaspeți, Ghinea, 
Lovin (din 11 m), Halagian și Plutea.

RAPID ÎNVINS IN R.D.G.
BERLIN. — In al doilea meci di./ 

cadrul turneului în R.D.G., disputat 
miercuri la Zeitz, Rapid București 
a intilnit formația Chemie. Fotbaliștii 
din Zeitz au cîștigat cu 2—1, după 
ce au condus cu 2—0.

IPIE SCURT
• Meciul de atletism Dukla Pu

ga—Legia Varșovia, disputat la Pra- 
ga, s-a încheiat cu victoria oaspeților; 
111—88. In ultima zi, Piatkowski a 
aruncat discul la 59.43 m, iar sprin
terul Foik a parcurs 200 m în 20,7.

® Un nou record mondial în proba 
■de ștafetă 4x4500 m a fost stabilit 
de o selecționată franceză (Boggey, 
Jazy, Clausse, Bernard) care a par
curs distanța în 15:04,2 (vx. 15:11,4— 
R.D. Germană).

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Londra, atletul H. Janz 
(R.F.G.) a stabilit un nou record eu
ropean la 400 y.g. cu timpul 50.7.

• Boxerul finlandez Lukkonen și-a 
pierdut centura de campion profesio
nist al Europei la categoria muscă, 
fiind învins la puncte de italianul 
Salvatore Burruni, într-un meci des
fășurat la Alghere (Sardinia) pe dis-*  
tanța a 15 reprize.

• Călărețul englez David Broome 
a cîștigat titlul de campion al Euro
pei la proba de sărituri, întrecînd u-1 
pe fostul campion Pierro d’Inzeo (Ita
lia), în întrecerile care se desfășoară 
la Aachen.

• Olimpiada studențească de șah 
va începe la 17 iulie 1a Helsinki și 
va reuni echipe din 16 țări. După 
cum se anunță din Moscova, echipa 
U.R.S.S. va avea în frunte pe marele 
maestru Boris Spasski.

Borusia Dortmund. Ciștiglnd cu 3—0, 
echipa F. C. Niinibcrg a devenit cam
pioană a It. F. Ccrmanc.

® C1ȘTIGĂTOARELE celor două sub
grupe ale campionatului norvegian, for
mațiile Friedrichstadt și AIK, s-au 
întîlnit recent în meciul decisiv pentru 
titlul de campioană a țării. Echipa cam
pioană pe 1959—60, Friedrichstadt, a 
obținut victoria cu scorul de 2—0, pă- 
strîndu-și titlul.

• PE „NEPSTADION**  din Budapesta 
s-a disputat miercuri în nocturnă întîl- 
nirea internațională dintre echipa buila- 
pestană Ilonved și formația braziliană 
Madurcira Rio de Janeiro. Fotbaliștii 
maghiari au terminat învingători cu 
scorul de 4—3 (3—2) prin punctele în
scrise de Ticshy (de două ori) Komora 
și Nogradi.

• ECHIPA Ferencvaros Budapesta, 
clasată pe locul IV in campionatul R.IL 
Ungare, întreprinde un turneu în R. P. 
Bulgaria. In primul meci, formația buda- 
pestană a fost întrecută cu 4—3 de 
Dunav Ruse, iar în cel de-al doilea a 
terminat la egalitate (0—0) cu Slavia 
Sofia.

® INTR-UN meci contînd pentru semi
finalele „Cupei Spaniei”, Real Madrid 
a surclasat cu 7—1 pe Bctis din Se
villa, oalifieîndu-se pentru finală.
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