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PENTRU AlFRGĂIOHIi CIUJENI

el» pei 
s-au dovedit mai

COMUNICAT

Cu Jocul de ieri, dintre reprezenta
tele Cehoslovaciei și Italiei. Turneul 

intrat în a 
turul final, 
grupe, ciș-

’.E.F.A. — ediția 1962, a 
oua și ultima sa fază : 
ele mai bune echipe din 
gătoarele, și-au cucerit dreptul de 
-și disputa mult invidiatul trofeu și 
tlul — neoficial — de cea mai bună 
îprezentativă de juniori din Europa, 
e aryl 1962.
De ieri, echipele participante, care 

u evoîiiat în grupele lin țară, au in

Tn zilele de 23—25 aprilie a.c. a avut loc ședinfa plenară a Co- 
mifetlului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

La ședinjă au luat parte membrii și membrii supleanfi ai Comite
tului Central, miniștrii, șefii secfiilor C.C. al P.M.R., primii secretari ai 
Comitetelor regionale de partid, președinți Comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale, cadre de conducere din Ministerul Agri
culturii și din institutele de cercetări agricole.

In cadrul dezbaterilor, la care au luat parte numeroși vorbitori, 
plenara a făauf bilanjul activității desfășurate de partid în domeniul 
transformării socialiste a agriculturii. încheierea, cu mult înainte de ter
menul stabilit de Congresul al lll-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, a 
colectivizării agriculturii a fost apreciată de plenară ca o mare victor-e 
a partidului și a întregului popor în opera de desăvîrșire a construcției 
socialismului, ca o expresie strălucită a încrederii și hotărîrii cu care 
țărănimea urmează calea arătată de partid.

Plenara a dezbătut propunerile prezentate de Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R. cu privire la :

— reorganizarea conducerii agriculturii potrivit cu necesităfile noii 
etape de dezvoltare a ei, pentru a i se asigura o conducere științifică și 
unitară, a crea condijii pentru participarea la conducerea agriculturii a 
celor mai pregătite cadre, care kucrează nemijlocit in producție, și a se 
asigura o legătură strînsă a organelor de conducere cu unitățile agricole 
de producție ;

— redistribuirea cadrelor în agricultură pentru a se asigura încă 
în acest an cadre de specialiști cu studii superioare pentru fiecare gos
podărie agricolă colectivă ;

-— îmbunătățirea organizării și conținutului învățămîntului agricol, 
legarea lui mai strînsă de practică, pentru ca numărul și nivelul de pre
gătire a cadrelor pe care le formează să corespundă cerințelor agricul
turii socialiste în continuă dezvoltare ;

— răspîndirea cunoștințelor agricole în masele țărănimii co
lectiviste.

Toate propunerile au fost adoptate în unanimitate.
Propunerile privind reorganizarea conducerii agriculturii vor fi 

puse în dezbaterea Sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.
Plenara a adoptat o hotărîre cu privire la întărirea continuă a 

rîndurilor partidului. Sarcinile stabilite de Congresul ai lll-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn în această privință se îndeplinesc cu succes. 
S-a asigurat o compozifie bună a parțialului, nivelul conștiinței și pre
gătirii politico-ideologice a membrilor și candidafilor de partid este în 
continuă creștere, s-au întărit și mai mult unitatea și coeziunea rîndurilor 
partidului, combativitatea membrilor și candidaților de partid.

Organele și organizațiile de partid vor trebui să acorde în con
tinuare atenție deosebită primirii în partid a muncitorilor din industrie 
și construcții.

Plenara constată că un mare număr de țărani, care participă activ 
la viața politică și obștească, muncesc cu răspundere și devotament pen
tru înfăptuirea politicii partidului, doresc să intre în partid. Pentru înde
plinirea sarcinilor mari care stau în fața partidului la sate, plenara con
sideră necesar să fie primiți în partid un număr mai mare de colectiviști, 
spre a se întări organizațiile de partid din gospodăriile colective.

Întrucîf un număr însemnat de intelectuali, care au adlus o con
tribuție activă, valoroasă la înfăptuirea politicii partidului, solicită să fie 
primiți în rîndurile lui, este necesară îmbunătățirea muncii de primire 
în partid a intelectualilor.

Organele și organizațiile de partid să se preocupe sistematic de 
munca în rîndurile femeilor, atrăgîndu-le în toate acțiunile politice, eco
nomice, sociale; să fie primit în partid un număr mai mare de femei de 
la orașe și sate, fruntașe în producție și ac*ive în munca obștească.

Plenara a hoiărît modificarea unor prevederi ale Statutului parti
dului corespunzător măsurilor adoptate.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvînlul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secrelar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, care a evidential însemnătatea istorică a încheierii colec
tivizării și, în numele Biroului Politic, a adus calde felicitări organelor 
și organizațiilor de partid, activului de partid, tuturor membrilor parti
dului, activului fără de partid care au desfășurat o perseverentă și entu
ziastă muncă politico-organizatorică în vederea încheierii transformării 
socialiste a agriculturii.

Vorbitorul a caracterizat importanta deosebită a măsurilor adoptate 
de plenară și a înfă)ișat sarcinile ce stau în fa(a organelor și organi
zațiilor de partid cu privire la dezvoltarea continuă a agriculturii socia
liste, creșterea producției agricole, întărirea continuă a activității parti
dului la sate, realizarea cu succes a obiectivelor mărețe trasate de Con
gresul al lll-lea al Partidului Muncitoresc Romîn în toate domeniile con
strucției socialiste.

După disputarea 
cei ca re 
parte la întrecerile fazei orășenești care 
s-a desfășurat nu de mult pe aleile par
cului sportiv Victor Babeș. Prin grija 
comisiei locale de atletism, traseele pen
tru cele patru categorii de participare 
au fost bine alese, solicitînd concuren
țelor eforturi deosebite. Concursul s-a 
bucurat de un frumos succes datorită 
pe de o parte bunei organizări și |>e 
de altă parte entuziasmului cu care ti
nerii participant au luptat pentru vic
torie.

lată rezultatele tehnice înregistrate : 
junioare (500 in): 1. Elena Moldovan 
(Șc. med. Gh. Coșbuc) 1:33,0; 2. Maria 
Kovars (Univ. Babeș-Bolvai) 1:38,0: 3. 
Ana Kovacs (Rapid) 1:39,0; 4. Maria 
Gergelv (Șc. med. nr. 12) 1:40,0; ju
niori (900 m): 1. Silviu Cal (Șc. medie 
de arhitectură) 2:43,5; 2. Gheorghe
Olărescu (Șc. medie nr. 13) 2:47.0: 3 
Tudor 
4. Ion 
nescu ) 
Maria 
2:44.0; 
2:46,0;
ciară) 2:55.0; 4. Ana Samoilă (Șc. teh
nică) 3:01.0; seniori (1500 m): 1. Ni- 
colae Fîcea (A. S. Florești) 4:30.0: 2. 
E. Bretan (Univ. Babeș-Bolvai) 4:35,0, 
3. S. Mezci (Electrometal) 4:38,0; 4. 
V. Lupu (Știința Babes-Bolyai) 4:40,0. 

PETRE NAGY-coresp.

pe asociații, 
buni au luat

Intîlnirile de mîine oferă frumoase 
perspective de luptă sportivă, dina
mică. spectaculoasă. Fiecare din echi
pe reprezintă o valoare printr-un joc 
în care calitățile tehnice sînt îmbi
nate cu cele fizice. Partidele se 
anunță echilibrate, prin prisma rezul
tatelor obținute de echipe pină acum. 
De aici și interesul mare pentru ele.

Reprezentativa noastră are o mi
siune destul de dificilă în compania 
Turciei, care — deși învinsă cu 4—0 
în partida amicală de La 14 aprilie 
— totuși a arătat calități tehnice și un 
potențial fizic care nu pot fi și nu tre
buie să fie neglijate. Echipa noastră 
însă, a dovedit in meciul cu R.F.G. 
că are resurse mari, că poate desfă
șura un joc colectiv, combinativ, in 
viteză și intr-un ritm extrem de ridi
cat. că — în sfirșit — știe să lupte 
cu toată ardoarea, cu înflăcărat pa
triotism pentru culorile patriei. Mîine, 
toți susținătorii reprezentativei R. P. 
Romine așteaptă din partea tinerilor 
noștri fotbaliști reeditarea jocului și a 
victoriei din partida cu R.F.G. Ei vor 
fi alături de reprezentanții noștri din 
toată inima lor. îi vor încuraja tot 
timpul, din
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ORA 14 30: IUGOSLAVIA —
CEHOSLOVACIA

Arb M Bois (Franța) — <
Pelomis (Grecia) și L. Horvath 
(Ungaria).

ORA 16: ROMI NT A — TURCIA
Arb. J Finney

Malka (R.F.G.) 
(Belgia).

GJ

(Angli») — J 
și J. Casteleyn
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eput să sosească la București, iar 
îîirie, vineri — cu excepția ce.ei co
teze. care a părăsit țara noastră ieri 
imineață — vor fi prezente pe sta- 
ionul „23 August” pentru a asist» 
t semifinalele Turneului.

t. S. CEHOSLOVACĂ, A
- 4^ R. S. Cehoslovacă
Așadar, celor trei semifinaliste. cu- 

oscute încă de marți seara, li s» 
lăturat ieri și selecționata R S 
'.ehosiovace. învingătoare cu 2—1 
l—0) in semifinala preliminară de 
0 minute cu echipa Italiei

Ieri, pe stadionul Republicii, echipa 
ehoslovacă a obținut victoria pentru 
ă a jucat de la început pentru.. cali- 
icare. Intr-adevăr ea a jucat organi- 
at și calm in apărare, iar in atac a 
olosit îndeosebi acțiunile prin surprin- 
ere, pornite de cele mai rr.ulte ori 
hiar din terenul propriu. Jucătorii ita- 
ieni au dovedit o bună tehnică indi- 
tiduală, au construit faze frumoase ;n

toată ioima.

PATRA SEMIFINALISTĂ
— Italia 2-1 (14))
cimp, dar au arătat lipsă de eficacitate 
și de stăpinire in momentele decisive, 

încă de la începutul partidei a fost 
evident că contraatacurile fotbaliștilor 
cehoslovaci, organizate îndeosebi prin 
Knebort șt RLl*____  2„_*. J.
periculoase. In miri. 5 Knebort expe
diază spre poartă un șut puternic, dar 
Pistolesi blochează. După ce în min. 
10 Knebort este din nou periculos 
printr-o „foarfecă" in careu, din min. 
15 inițiativa trece de par.ea italieni-

Richtrmoc, sint destul de

CONST MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

lancovici (C.S.M. Cluj) 2:51,0; 
Almășan (Șc. medie Mihail Emi- 
2:54,0; senioare (800 m): 1.

Buzescu (Șc. medie nr. 13) 
2. Marea Bochiș (Rapid) 

3. Constanța Chirii» (Șc, finan-

Astă-seară, la Ciulești

Întîliire internațională 
de boi:

RAPIB — LOKOMOTIV
Astă-seară, de la ora 19 se va 

disputa, în „potcoava** stadionului 
Ciulești, intilnirea internațională 
de box dintre echipele Rapid Bucu
rești și Lokomotiv (R.S. Cehos
lovacă).

3—0! După o acțiune palpitantă, 
Dumitriu (stingă) înscrie cu capul 
al treilea gol ai echipei noastre. 
El a reluat mingea trimisă in bară 
— tot cu capul — de Gergely (in 
dreapta, jos). Cei doi fundași vest- 
gernani, Wirth ș, Fricfce, privesc 

I resemnați sfirșitul acestei faze. 
i (R. P. Romină — R.F.G. 3—0).

Foto: T. Roibu

Rugbiștii de la Steaua au cucerit 
Trofeul orașului Parma

— Pe o 
după a- 

miază s-au desfășurat ultimele două 
partide din cadrul turneului interna
țional de rugbi dctat cu Trofeul ora
șului Parma. în primul joc, disputat

PARMA, 25 (prin telefon), 
căldură sufocantă, miercuri

pentru locurile 3—4, Parma a învins 
Barcelona cu 19—3 (8—0). Spectatorii, 
prezenți in număr mare pe stadionul 
Tardini, așteptau cu 
res deosebit meciul 
echipa noastră, care 
in prima partidă a 
să întîlnească R.C.
francezi s-au pregătit special pentru a- 
ceastă partidă și au intrat pe teren 
deciși (de altfel ca și noi) să obțină 
victoria. Din păcate, jocul a început

nerăbdare și inte- 
următor în care 
evoluase excelent 
Turneului, urma 
Vichy. Rugbiștii

Foto : T. Chioreanu

(Continuare in pan. a 4-a)

cehoslovacă a inițiat un 
la poarta italienilor

P. COSMANESCU
antrenorul echipei

★

înaintarea



Vești din asociațiile 
sportive

UNA DINTRE cele mai tinere 
asociații sportive din raionul Ca
ransebeș este Bistra din satul Mal., 
Aci iși desfășoară activitatea 12 
șahiști, 15 amatori de tir și 23 de 
fotbaliști. Echipa de fotbal, care 
participă în campionatul raional, a 
reușit să câștige unele partide la 
scor: 6—0 cu Constructorul Oțelul 
Roșu, 5—0 cu Avîntul Obreja etc. 
Printre cei mai activi membri ai a- 
sociației se numără Damian Bol-' 
dea,' Nicolae Neagoe, Trandafir 
lvan ș.a.

N. Pirvu-coresp.

RECENT a luat ființă în orașul 
Brăila o nouă asociație sportivă: 
Avîntul. Ea a fost înființată pe lin
gă Școala profesională specială nr. 
>4. Ga președinte al asociației a 
fost ales tov. Vasile Mihai, in sec
țiile asociației Avîntul sint cuprinși 
180 de membri UCFS. Cu prilejul 
adunării generale au fost alese și 
birourile secțiilor de atletism, tenis 
de masă, volei, șah și fotbal.

loniță Nicolae-coresp.

DE CUR I ND s-a constituit în 
satul Nedelea, comuna Onicești, 
asociația sportivă Unirea. Prin 
muncă Voluntară, membrii asocia- 

1 ției și-au amenajat o bază spor- 
i tivă simplă formată dintr-un teren 

de handbal in 7, un teren de volei, 
un teren de baschet și o groapă 
pentru sărituri.

Al. Vlăsceanu,
Gh. Alexandrescu-coresp.

IN DORINȚA de a angrena toți 
membrii UCFS in activitatea spor
tivă, consiliul asociației Sănătatea 
Cimpuluevg Muscel' a inițiat nume
roase cOHOirsuri. I n prezent se des
fășoară întreceri la popice, șah și 
tenis de masă, la care participă 
peste 80 de sportivi. De asemenea, 
s-a luat hotărîrea de a se organiza 
excursii la peștera Dinibov icioara, 
cabana Voina, Sinaia, Predeal etc.

Viorel Popescu-coresp.

- ------—
„Cupa Stema*'—verificare importantă

in vederea Campionatelor internaționale ale R. P. taine
Astăzi, pe poligonul Tunari, fruntașii 

tirului sportiv din țara noastră pornesc 
întrecerea pentru cucerirea „Cupei 
Steaua". Acest traditional concurs, care 
se desfășoară în fiecare primăvară, s-a 
soldat întotdeauna cu rezultate valo
roase, cu noi recorduri ale țării. Anul 
trecut, de pildă, au fost modificate 6 
recorduri republicane, realizîndu-se cifre 
de certă valoare. în proba de armă li
beră calibru redus 3x30 focuri - seni
oare, poziția culcat. Aurelia Cosma 
(Mureșul Tg. Mureș) a ridicat recor
dul țării la 299 puncte, iar la 60 focuri 
culcat la 591 puncte. De asemenea. M. 
Ferecatu (Dinamo), a urcat recordul 
țării la poziția in genunchi (armă 
3x40) la 393 p, cu două puncte peste 
recordul mondial.

In urma criticilor ce s-au făcut cu 
privire la unele defecțiuni la instalațiile 
poligonului, conducerea l.E.B.S. a trimis 
o comisie la fața locului pentru a lua 
măsuri urgente de remediere a lipsurilor 
semnalate, iar organizatorii se stră
duiesc să asigure eoncurenților oele 

mai bune condiții de tragere (au fost 
luate măsuri pentru asigurarea șanțului

cu oameni, arbitri dintre cei mai buni 
deoarece eventualele recorduri se omo
loghează, ținte etc.).

Avem convingerea că în cele trei zile 
de concurs trăgătorii noștri fruntași 
vor obține performanțe ridicate și vor 
face o verificare importantă în vederea 
Campionatelor internaționale ale R.P. 
Romîne, care vor avea loc în luna mai.

în ajunul întîlnirii
R. P. Romînă—R. P. Ungară la tenis
Abia terminată întîlnirca cu R.P. Po

lonă și iată că miine, reprezentativa 
noastră de tenis începe o nouă întrecere, 
de data aceasta în compania formației 
R. P. Ungare. Meciurile cu țenismanii 
maghiari vor avea loc pe terenurile de 
la Progresul, vineri de la ora 15 (două 
partide de simplu), sîmbătă de la ora 
16 (partida de dublu) și duminică di
mineața de la ora 9 (ultimele două 
meciuri de simplu).

Aurelia Cosma in timpul întrecerilor din ediția precedentă a concursului.

Pentru întîlnirca cu R. P. Ungară, 
echipa romînă va cuprinde pe Ion Ti
riac, Constantin Năstase, Petre Mărintt- 
reanu, iar rezervă a fost desemnat Du
mitru Viziru. Oaspeții Vor alinia urmă
torul lot: Katona, Zentai și Komaromf.

Întrecerile vor constitui ultimul cri
teriu de verificare pentru jucătorii noș
tri înaintea meciului oficial din cadrul 
„Cupei Davis“ din zilele de 4—5—6 mai< 
cu izraelul, de la București. De aceea 
sperăm că tenismanii romîni vor căuta 
să se comporte la adevărata lor va-i 
ioare, vor încerca să demonstreze rea
lele lor posibilități.

JUCĂTORII NOȘTRI PARTICIPA LA 
DOUA COMPETIȚII IN U.R.S.S.
Luna mai este bogată în evenimente 

pentru jucătorii noștri de tenis. Pe 
lîngă întîlnirea cu Izraelul, un lot ro- 
mîn va lace deplasare în U.R.S.S., unde 
va lua parte la două eorrctrrsirri impor
tante. La Tbilisi se va desfășura între 
7 și 14 mai o competiție de juniori șl 
unde noi vom fi reprezeiitați de Sevei 
Dron, Gheorghe Boaghe, Constantin 
Popovici. Apoi, la Riga se va disputa 
între 14 și 20 mai un interesant turneu 
de seniori. Aici vor juca tot Sever Dron, 
Gheorghe Boaghe, Constantin Popovici 
cărpra li se va. alătura și Dumitru Vh 
ziru.

'E IU iUSCMWÂ

FlilNE, LI BAIA MARE,

OIN NOU, DESPRE SCHIMBUL MIINE BASCHET ÎNCEPE AL DOILEA CONCURS

In turneul internațional recent dis
putat în Capitală, echipa noastră de 
tineret nu a obținut nici o victorie. 
Nici nu era de așteptat așa ceva, de
oarece reprezentativele intilnite (for
mațiile de seniori ale R.P. Romîne, 
R.S.S. Ucrainene și R.P. Ungare) ve
neau cu loturi evident superioare. De 
altfel, antrenorii tinerilor noștri bas
chetbaliști (Aurel Predescu și Grigore 
Costescu) au urmărit doar alcătuirea 
și omogenizarea unei echipe, care să 
ofere primei noastre selecționate 
schimbul de mîine. Și, trebuie să sub
liniem, din capul locului, că din acest 
punct de vedere participarea lotului de 
tineret a fost cit se poate de utilă, e-

Campionatul republican, 
mijloc de creștere a măiestriei sportive

Duminică, fruntașii jocului de polo 
pe apă din țara noastră iși fac apariția 
kt primele meciuri în aer liber din 
acest an, disputindu-și partidele eta
pei inaugurale a campionatului repu- 
-Hlean. Competiția este așteptată cu 
justificat interes de iubitorii acestui 
frumos sport. Publicul dorește să ur
mărească întreceri de bună valoare 
tehnică, echilibrate, spectaculoase, care 
să oglindească preocuparea antrenori
lor și jucătorilor pentru continua ridi
care calitativă a polcului.

Amdntindu-ne de desfășurarea cam
pionatului de anul trecut, se cuvine 
să facem cîteva recomandări necesare 
bunei disputări a întrecerilor. Ne re
ferim. de pildă, la claritatea acțiuni
lor. Multe din partidele ediției 1961 
st campionatului republican au fost ca
racterizate de un joc confuz, obstruc
tionist, in care viteza și corectitudi
nea execuțiilor tehnice erau trecute 
pe plan' secundar. Dorind să obțină 
rezultate favorabile, echipele neglijau 
latura tehnică și tactică, de fapt cea 
mai importantă in realizarea unui pro
gres real și chiar a unui succes.

Abaterile de la disciplină au fost 
un alt capitol negativ al campionatu
lui trecut. Atitudini nesportive față

datoria să imprime în jocul echipelor 
linia polcului modern, in care pregă
tirea tehnică și fizică este strîns îm
pletită cu acțiunile tactice în viteză, 
variate, surprinzătoare. Jocul obstruc
tionist este specific formațiilor cu 
un bagaj sărac de cunoștințe tehnice, 
ceea ce de fapt nu caracterizează e- 
chipele fruntașe din țara noastră. 
Disciplina in timpul antrenamentelor 
și jocurilor trebuie să constituie un 
alt obiectiv pentru antrenori și po- 
liști. Este binecunoscut handicapul 
unei formații din care a fost eliminat 
un jucător. Or, sportivii trebuie să se 
obișnuiască să rezolve corect disputele 
cu adversarii, evitind prin aceasta 
descoonpletarea formației

Firește, aspectele sânt mult mai 
complexe, dar noi sperăm că secțiile 
de natație, antrenorii și jucătorii vor 
pomi în acest campionat cu hotărîrea 
de a face tot posibilul pentru continua 
ridicare calitativă a acestui sport. 
Campionatul republican trebuie să fie 
un mijloc de creștere a măiestriei 
sportive.

CONSTANTIN MIHAI
— secretar general al F.R.N. —

dificatoare asupra posibilităților și 
perspectivelor actualelor speranțe.

Ne-a plăcut, de pildă, evoluția cura
joasă și plină de promisiuni din îrrtîl- 
nirile cu experimentații baschetbaliști 
ucraineni și maghiari. Fără să se lase 
impresionați de renumele adversarilor, 
tinerii noștri reprezentanți au reușit 
cile o repriză echilibrată în compania 
echipelor amintite (prima din partida 
cu R.S.S. Ucraineană și cea de a 
doua din meciul cu R.P. Ungară). Ei 
au luptat cu mult elan, au manifestat 
o pregătire fizică mulțumitoare, au 
respectat principiile apărării în zonă, 
dind astfel mult de furcă adversarilor, 
iar în atac au reașit deseori acțiuni 
gindite, arătind o bună-însușire a imor 
procedee tehnice și tactice individuale. 
In mod deosebit am remarcat evolu
ția lui Cimpeanu, Țedula, Dudescu, 
Ba lint și Cernea.

Aceștia, însă, ca de altfel toți com
ponența lotului de tineret, mai au mult 
de muncit pentru a ajunge la o ade
vărată valoare internațională. Proce
deele tehnice pe care le cunosc sint 
puține față de cerințele baschetului 
modern. Aruncarea din „cirlig" a fost 
Utilizată doar de Cernea (și doar de 
cîteva ori), ambidextrismul este un 
element parcă necunoscut și chiar în 
conducerea și pasarea mingii s-a ob

servat o oarecare stingăcie. Procenta
jele aruncărilor la coș au lost nesațis- 
lăcătoare nu numai din cauza emotivi
tății, ci și pentru că tinerii noștri ju
cători nu stăpînesc încă temeinic pu
ținele procedee tehnice pe care le cu
nosc. De altîel, componcnții lotului de 
tineret au înregistrat procentaje mai 
scăzute decît obțin, în mod normal, 
în jocurile de campionat. In privința 
pregătirii fizice s-au vădit insuficiențe 
sub raportul forței și rezistenței, ele
mente fără de care nu sc poate con
cepe baschetul modern.

Acestea sint cîteva din observațiile 
prilejuite de evoluția reprezentativei de 
tineret a R.P. Romine și desigur că și 
antrenorii lotului au tras multe învăță
minte. Rămine, ca pe baza tuturor ob
servațiilor, să se treacă la o muncă 
temeinică, de perspectivă. In același 
limp, federația de specialitate are da
toria să asigure continuitate în pre
gătirea și activitatea lotului de tineret, 
să se preocupe ca elementele valoroa
se să fie continuu promovate în acest 
■lot. Numai în acest fel reprezentativa 
de tineret își va îndeplini menirea de 

aa fi pepiniera primei selecționate 
țării.

D. STÂNCULESCU
A. VASILIU

I el I M?, ■

Rezultatele concursului...
Cicliștii bucureșteni s-au întrecut 

duminică dimineața într-un concurs 
puțin obișnuit: campionatul orășenesc 
pentru perechi. Competiția desfășura
tă contratimp pe șoseaua București— 
Urziceni a reunit aproape 40 de pe
rechi de juniori și seniori.

Primii au pornit in cursă juniorii de 
categ. I. Perechea formată din N. Ciu- 
mete—Gh. Tălpescu (Unirea) a înre
gistrat; la capătul celor 20 km, cel mai 
bun timp: 31:33,0. învingătorii au fost 
urmați in clasament de St. Toader— 
V. Manole (Metalul) și N. Tănăsescti— 
C. Ivan (Dinamo). Seniorii și-au dis
putat intiietatea de-a lungul a 40 km. 
Victoria a revenit dinamoviștilor M.

pentru perechi
cuVoinea—FI. Cristescu marcați 

58:59,0. Cuplurile I. Vasile—N. Nicu- 
lescu (Steaua) și I. Ardeleanu—Gh. 
Neagoe (Steaua) au ocupat, în ordine, 
locurile urmăotare.

Rezultatele în probele cu plecări în 
bloc : tineret- pisiarzi: C. Tudose (Di
namo); jun. cat. a II-a : D. Lascu (U- 
nirea); biciclete semicurse: I. Baciu 
(Olimpia); biciclete oraș: D. Tudor 
(Met.).

Una din cele mai importante și atrac
tive competiții interne de tenis tic 
masă, campionatul republican individual 
își desfășoară cel de al doilea concurs 
al etapei finale, liste vorba de între
cerile care se vor disputa vineri, shn-l 
bălă și duminică la Baia Mare și la 
care vor fi prezenți toți fruntașii spor
tului cu mingea de celuloid de la noi.

Sistemul dc desemnare a campionilor 
— prin adițiunc de puncte în toate cele 
patru concursuri ale etapei finale — este 
foarte interesant și 
rile sportivilor un 
De altfel, oompetiția 
este 
pntfi în 
vii toane 
perioadă 
telor va 
zică, iar 
nică, se 
diferite corijări sau învățarea unor noi 
procedee.

Sportivii care au acumulat pn. 
ți oase 
toate eforturile j 
trea". Pentru că, 
ca și după Baia Marc să-și mențină 
locurile fruntașe, au cele mai mari șause 
să și le păstreze în urmă toanele n>lre- 
eeri. 
bel or înaintea
Mare: simplu femei: 1. Maria Alesiamlr» 
10 p., 2. Ella •Conslantinescti 6 p., 3—4 
Maria Folea și Geta Pitică 4 ip., 5-«. 
M. Jandrescn; E. Mihalca, M. Tompa, 
M. Biro 2 p., simplu bărbați: 1. Negu- 
lescu 10 p.. 2. Cobîrzaai 6 p., 3—4. 
Giurgîucă și Sîndeanu 4 p., 5—8. Bot- 
tncr, Gantner, Rethi, Angelcscu 2 p.;

Ncgulescti, Rethi 12 
Bottner 8 p., 3—4. 
și Bodea, Sentivani 
1. Alexandru, Pitică

el creează "m ruidu-| 
stimulent în plus, 

de la Baia Maze 
ultima întrecere -mai importantă 

toamnă, întrucât de săp4ămî»a 
■sportivii fruntași' intră într-e 
în care oontinutul antrenamen- 
cuprinde mai mult pregătire fi
ii) ceea ce privește partea teh- 
va pune un aeoont deosebit pe

it re- 
în primul concurs vor depune 

pentru a-și mări „*es- 
, cei care vor continua

lată, de altfel, clasamentul pro- 
întîlnirilor de la 'Bala

tner, Gantner, 
dublu bărbați: 1.
p., 2. Sîndcanu,
Gantner, Covaci 
6 p.; dublu femei:
12 p.. 2. Ccmstantinescii, Tompa 8 p, 
3—4. Folea, Biro și Slăvescu, Procopeț 
6 p.: dublu mixt: 1. Alexandru, Cutbîr- 
zan 12 p., 2. Mihalca, Gantner 8 p., 
3—4 Goal stan tincscn, Bottner și Folea, 
Bethi 6 p. Cupu FJl.T.M1. G.S.M. 
(’luj 67 p., 2. Voința București 39 p., 
3. Urnirea București 36 p., 4. Progresul 
București 35 p., 5. V-oința Arad 13 p.b.

de arbitri, lovirea adversarului, au 
creat deseori un aspect neplăcut și 
au dăunat calității jocului și specta
colului. Amintind și de programările 
făcute „ad-hoc'‘. de lipsa de populari
zare a meciurilor, completăm acest 
succint tablou al lipsurilor campio
natului republican din anul 1961.

Pentru 1962, federația de speciali
tate, comisiile orășenești, secțiile de 
natație ale cluburilor și asociațiilor 
sportive vor trebui să privească cu 
toată seriozitatea multiplele aspecte 
de care este legată disputarea unei 
competiții cu caracter republican. Prin
cipalul obiectiv trebuie să fie continua 
ridicare calitativă a jocului de polo 
pe apă, sport în care țara noastră a 
obținut frumoase succese internațio
nale. Pentru aceasta, antrenorii au

—= =— Gălățenii, o plăcută surpriză

Un nou concurs republican „Cupa 1 Mai“
O serie de jucătoare și jucători re- 

maroați în cadrul campionatului repu
blican pc echipe au fost invitați să-și 
dispute în inc ta tea în tradiționala com
petiție dotată cu trofeul „Cupa 1 Mai“, 
care va începe mîine la Brașov.

Actuala ediție reunește sportivi valo
roși, vizați pentru cele două loturi re- 
publicuune, din care vor fi alcătuite re
prezentativele noastre la „mondialele" 
din septembrie. Deci „Cupa 1 Mai* va

avea un caracter de verificare a pregă
tirii jucătoarelor și jucătorilor noștri 
fruntași. Pc arena cu patru piste vor 
evolua: Margareta Szemanv, Ținea Ba- 
laban, Florio» Neguțoiu. Maria Stanca, 
Elena Lupcscu, Ileana Antal, Gică An
drei, Petre Purjc, Ladislau Gallo, Cristu 
Vină to ru și al ți popicari cam os cu ți iubi
torilor acestui sport. Se va juca la 
probele clasice de 100 bile mixte (fete) 
și 200 bile mixte (băieți).

După o comportare ncsatisfăeătoare 
în etapele anterioare ale campionatului 
republican pc echipe, luptătorii gălățeni 
au realizat, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, o plăcută surpriză în întrecerile 
grupei tic la Tulcea. Ei au reușit să 
încheie victorioși meciurile susținute cu 
luptătorii eraioveni și tulceni și să 
termine la egalitate întUnirea cu spor
tivii de la Rulmentul Brașov.

lată rezultatele tehnice înregistrate: 
C.S.O. GALAȚI—C.S.O. Craiova 19—13 
(clasice li—8; libere 11—5), ou Vul

turul Tulcca 22—10 (12—4, 10—6), 
cu Rulmentu-l Brașov 16—16 (10—*6; 
6—10); C.S.O. CRAIOVA—Rulmentul 
15—13 (10—2; 5—11), eu Vulturul 
22—10 (12—4; 10—6); RULMENTUL 
—VULTURUL 16—16 (6—10; 10—6).

Luptătorul Ion Geambazu (Vulturul 
Tulcea) a avut o atitudine complet ne
sportivă față de arbitru, după meciul 
susținut în compania lui I. Po-pescu 
(C.S,O. Galați). Comisia de disciplină 
din F.R.L. trebuie să ia în discuție 
acest caz.



T I R I
IMA „NOCTURNĂ" A SEZONULUI

fn această săptămînă, cu adevărat 
balistică, spectatorii au ocazta să 
ste la primul meci în nocturnă din 
st sezon. Este vorba, cum se știe, 

întîlnirea de campionat dintre e- 
pele Rapid și Progresul, din ca- 
rl etapei a XX-a a categoriei A. 
stonanta dispută dintre cele două 
atpe buetireștene este programată 
■bâtă pe Stadionul Republicii cu 
epere de la ora 20. In deschidere 
ora 18,15 se va disputa partida din- 

formațiile de tineret ale Rapidului 
Progresului (aceasta din urmă coa

se in campionatul de tineret).

ALT „DERBI” PE „23 AUGUST"

doilea meci inlerbucureșiean pro- 
nat in etapa a XX-a, Steaua —

ii

FDTBRL____________ ■-_____ :__ _

ȘTIRI...
Dinamo București, va avea loc luni pe 
Stadionul „23 August" după următo
rul program :

Ora 15.00: Steaua 
rești (tineret)

Ora 16.45: Steaua 
rești (categoria A).

Cele două jocuri 
țite deoarece Rapid
cum se știe — duminică ui turneu in 
R. P. Polonă.

— Dinamo Bikxi-

— Dinamo Bucu-

au fost... despăr- 
pleacă — după

CLASAMENTUL INTERBUCUREȘTEAH

înaintea acestor două jocuri intre 
formațiile bjeureștene, clasamentul al
cătuit in baza rezultatelor dintre ele 
se prezintă astfel:
1. Rapid
2. Dinamo

4 3 O 1 fc3 6
4 2 1 l 7:4 5

imul record republican al anului 1962
a lost înregistrat ia Craiova

in sfirșit, lista recordurilor repuMi- 
ie pe anul 1962 a fost inaugurată! 
cadrul unui recent concurs desiă- 

•at la Craiova tînărul Cornel Stroe 
ascut 1943), de ta clubul sportiv o- 
șenesc, a realizat un nou record de 
liori al țării în proba de pentatlon. 
ari®iplizat 2.700 p față de cele 25 

ale vechiului record dețiuut de Gh. 
;meth. Cornel Stroe a obținut urmă- 
îrele performanțe: lungime — 7/0 

suliță — 50.20 m; 200 ni — 23,7 
e: disc — 38.15 m: 1.500 m — 5:17.6. 
Așadar, începutul a foșt făcut! Lista 
mine în continuare deschisă.- 
CLUJ. Un succes remarcabil au m- 
Țistrat întrecerile pentru proba de 
ration din cadrul campionatelor re- 
blicane școlare, etapa pe localitate, 
i concurat peste 330 de elev și ele- 
reprezentind 27 de echipe de băieți

26 de echipe de fete. Pe primui Joc 
tu clasat reprezentanții Șc. M. Gh. 
irițiu (prof. M. Pășcălău) care au 
alizat 2.363 p. (P. NAGY-coresp.). 
PLOIEȘTI. Etapa orășenească a 
ncursului republican pe probe. Ci
ta rezultate: BĂIEȚI: 100 m: V. 
■orgescu 11,5; 200 m : V. Georgescu

235; lungime ș G. Sibianu 6139: înăl
țime; X Boboc 1.86: Ft It : 100 nt: 
I. Tuțică 13.7; AE Georgescu (născută 
1948) 13.8; 400 m: I. Tuțicâ 63.1: lun
gime: Ec. Potoroacă 522; M. Geor
gescu 4.86. (AL. MlȚU-atjtrenor).

CONSTANȚA. In împrejurimile sta
dionului 1 Mai, pe un iraseu bine aies. 
a avut loc o competiție de cros a ele
vilor. întrecerea a fost ciștigată de 
campionul republican de juniori ton 
Buiaclii (S.M. 2). unnat de: V. Sco- 
biola (SJH. 2). Gh. Nedeicu (S. M. 
1). Pe echipe întrecerea a fort ciști- 
gată de formația SJL 2. (E. PETRE- 
corcsp.).

★
nică se va desfășura în Ca- 
organizarea Palatului Pio- 
corepetfie de CTO deschisă 

și școlarilor bucureșteni

• Dumi 
pitaiă. in 
nierlor, o 
pionierilor 
(născuți 1947—1952). Crosul va avea 
loc pe aleile din parcul Palatului Pio
nierilor.

• Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală vor avea Joc duminică după- 
amiază două cunse (500 m B, F și 
4x1.500) ta care vor lua parte o serie 
dintre cei mai valoroși a’Jeți.

DALA ȚI ZI (prin telefon). L ini s-a 
sputat în localitate bitîlnirea inter- 
țirmală de volei masculin dintre Șliin- 
Galafi și reprezentativa Cubei. Par

ii a luat sfirsit cu victoria echipei 
ale: 3—2 (16—14, 9—15, 10—15. 
—5, 15—-16). după un joc plăcut,
rtoria țțătațenilor se datorește faptu- 

că au fost mai calmi in momentele 
tăritoare ale partiției.
S-au evidențiat: Herrera. Cdb.rto. 
ireno (Cuba), Ior^a, Iluhulea, Bran- 
uburfi (Știința).

GH. ARSENE-coresp.

namo București-Metalu) București 
cadru] campionatului feminin. Cu țoale 
ct Dinamo a câștigat cu 3—0 (10, 11. 
12) jocul a fost mult mai echilibrat. 
Metalurgistele s-au prezentat pe linia 
ascendentă din ultima parte a campio
natului. aclionmd 
dar fălind creșeli

S-an evidential: 
Vanea (Dinamo), 
talul).

foarte bine la film, 
m apărare.
Doina lvânesca, Lia 

Doina Popesc» (Me-

GH. AMUZA-cocesp.

f

3.
4.

ȘTIRI
Progres ui 
Steaua

4 2 0 2 6:9 4
4 0 1 3 5:8

Echipa de tineret a orașului București

MODIFICĂRI IM PROGRAMUL

1
7 participă Ia turneul de ia Sarajevo

CATEGORIEI B
t

In programul jocurilor de categorie 
B. de duminică 29 aprilie, au survenit 
cîteva modificări și anume:

• Partida Tractorul Brașov — Chi
mia Govora (seria a Il-a) se va dis
puta simbetă 28 aprilie la Brașov.

• Jocul Prahova Ploiești — Steaua 
roșie Bacău (seria I) va avea loc du- 
niHiicâ dimineața (ora 9.30) ia Plo
iești

• Partida dintre C.S-.M. Ouj și 
Vagonul .Arad (seria a IH-a), de ase
menea. a fost fixata pentru duminică 
dimineață (ora 9.30) ta Goj.

-Aceste mtxiîficări 2u fost determi
nate de faptul că în cte te: orașe 
sint programate duminică jocuri de 
categorie A. în deschiderea cărora vor 
evolua Icrrtiațiile respective de tineret.

SdecțxMiata de tineret a orașului 
București participă la un nou turneu 
internațional de handbal in 7 mascu
lin. După «Cupa Orașului București", 
turneul internațional de la Sarajevo 
oferă o nouă posibilitate de afirmare 
tinerilor handbaliști bucureșteni.

Echipa de tineret a 
participă pentru a doua 
turneu. Anul trecut, în 
nor formalii valoroase,
pe locul X De data aceasta, la com
petiția care se va desfășura in zilele

Bucureștiului 
oară 1a acest 
compania u- 
ea s-a clasat

1 și 2 mai și-au mai anunțat parti
ciparea cîteva din cele mai bune e- 
chipe iugoslave cum ar fi Banja Luka, 
selecționatele orașelor Bjelovar și Sa
rajevo.

Din lotul selecționatei bucureștene, 
care s-a pregătit intens în ultimele 
zile sub conducerea antrenorului Eu
gen Tmfin, fac parte : Bogolea, Redl, 
Samungi, Coman, Oțelea, SchmMt, 
Pall, Marinescu, Anghel, Mure șan, Chi
rii și Mozer.

de

GIMNASTICA, UN SPORT ÎN PLIN AVÎNT LA MEDIAȘ
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Rezultate din campionatul de calificare
Duminica s-a desfășurat etapa a V1-» 

a campionatului de calificare la mrhi. 
lata câteva din rezultate: seria I, ^ru
pă A: Colorantul Buc.—Arhitectura Buc. 

,0—46 (0—21). Meteorul Buc.—1 P.G.C 
Buc 23—0 (11—0). K.pta B.C —Poli. 
tehoMM Buc. 45—6 (27—3); seric J, 
grupa B: ăhricac—Progresai 11 14—3 

| (®—0). Ș. N. Oltenița—Petrohi! Pitești 
6—9 (3—3). Olimpia II—Flacira 0—3 
(0—0), GJoriz — Auiobuzul 11 — 11

(6—3): scria a ll-a: 
—Cimentul Medgidia 
stanța—C<« struct arul 
(reprezentare), Prețuia Sicrie—GS.O.
Brăila 9—6 (6—3), Petrolul Ploiești— 
Pwgftsol Ha. .-arat 12—3 
Uairaa 
0-33 
Mă ul 
11—0 
Bizlad 
Știința

U.S.A.S. Năvodari 
0—0, Farul Con

i'le iești 3—0

1
Știința Cluj —

Progresul București
54-50 (23-24)

(f)

(6-0). 
l«a Beata — Metalul Bazau 

(0—18): seria a ill~a: Cee-
P. Keaait-Lm^oiul K.-w> 

(3—0), A. S. Teeaci—Bulaanu) 
6—3 (3—3), Ancora Galati— 
Gala): 9—0 (3—0). Constrac-

lenil Bated—Ceaslructo-ui l.l’.T. Lăți 
0—0 (în urma contestației jocul a fost 
cițiipet de Const ruetonil Birlad 
3—0), Diaaaio Bacâu—Zimbrul Teeac;
22—0 (12—O): seria a IE -ar Electro- 
petere Craiosa—Minerul Lnpeni 3—9
(3—3). Dnibcta Tr. Scvcria—CS.0. 
Tanișeaza' U—11 (0—5).

cu

Cu un an in urmă a fost iniimțatâ 
:n cadrai Cubului sportiv muncito
resc dkt Mediaș o secție de gimnas
tică, sport care aproape fusese uitat 
de localnici. După un început timid, 
s-a ajuns ca secția să fie alcătuită 
din 51 de sportivi, dintre care 25 de 
fete.

Calendarul secției este foarte bogat 
Astfel, s-a prevăzut organizarea a 
cinci concursuri de clasificare, parti
ciparea ta etapele campionatelor repu
blicane de seniori și juniori, susține
rea unor duble întîlniri cu selecțio
natele Sibiului și Brașovului ș.a. Pria- 
tre cei mai talentați sportivi se nu- 
mără Despica Cioc ea nu. Margareta 
Dueuîec:. Rodica Micu, Maria Stă- 
nesc-r, Anei se Wentzel, Cornelia Stă-, 
niiă, Despina Boeru. Adrian Panctț 
Wi r.am Binder, Dieter Eisenburger. 
Fritz Ludwig, Alexandru Constanți-, 
nescu, Ion Mustețea, Eugen Czoitoru 

UM-
Jn fotografie, elevele Despina Cio- 

ceanu (dreapta) și Rodica Micu in 
timpul unui exercițiu la birnă.

MECI FRUMOS LA GIULEȘT1. 
IEZULTAT NORMAL LA GALAȚI

Marți după-amiază sala Ciulești din 
pitaiă a găzduit partida restantă Di-

• Restanta din aampionauil masai* 
lin jncată marți la Calau s-a încheiat 
cu un rezultat normal: Știința—Rapid 
București 0—3 (8. 12. 10). I

Citiți nr. 9
al revistei ilustrate

SPORT

Turneului

producție la

fața unui 
din Buda- Rapid Bucu-

medie nr. 5

ȘipRIlVi ,înainte sau după a*1irewaiM9^j?|
xaxococaxrxwncxwscaxxjxooccoccocMj

Vă recomandăm din acest număr 
le revistă Imaginile culese de foto- 
reporteri de la toate meciurile din 
ara disputate in cadru] 
J.E.F.A.

Revista mai cuprinde :
U Sextetul feroviar in 

iou recital (fotoieportaj 
josta cu echipa de volei ” 
•ești)

*'> Reporta] Ia școala 
WEihail Sadoveanu

@ De Ia gimnastica în 
gimnastica artistică

© Cuplaj... atletic al echipelor de 
fotbal buruxeștene din cat. A

® Pagină dedicată campionatului mondial de handbal în 7
De Ia corespondenții revistei. 
Preludiu a» campionatului mon- liaî de gimnastică
A xv-a ediție — jubiliară a 

„Cursei Păcii”.
Tot în acest număr de revistă veți 

mai putea găsi două pagini de Ma
gazin sportiv, fotoreportaje de rugbi. 
lupte și altele.

DE O VALOARE NUTRITIVA RiDKATA 
BISCUIȚII CONȚIN: ZAHĂR UNT 

OuÂ, MIERE’ 
SI C A C A O

BISCUIȚI VICTORIA > V 
NAPOLITANE cu crema DE 
ciocolata.supe"**- 
PETir BEURRE a 

.APERITIV

Text și foto: Dan Vintilă

PRONOEXPRES1X2X1X21
® Tragerea numerelor cupcane’cr 

fiștigătoare pentru concursul supli
mentar Pronosport U.E.FA^ ta care 
se atribuie din fond special in afara 
ciștiguriior obișnuite in bani pentru 
li 11, 16 si 9 rezistate- nuBieroaseciș- 
-gpr: in in vizoare de lftl-C’d
iei, printre care un AUTOTURISM 
..MOSKXICI", va avea loc duminică 
29 aprilie a.c. ta București.

Depu-herea buletinelor ciștigătcare ta 
premiile în bani ta concursurile U.E.F.A. 
(suplimentare și Fulger) se face pină 
in ziua de 3 mai a.c. iar a buletinelor 
și cupoanelor cîștîgâtoare 1a premiile 
excepționale in obiecte de ta concursul 
suplimentar pe țară pină 
10 mai 1962 ora 13-

Corvinul Hunedoara —C.S.O. 
Baia Mare (B)
Industria Sîrmei C. Turzii re 
C.S.O. Crișana (B)
C.Ș M. Mediaș — Metalul Buctfc 
rești (B)
Farul Constanța — Olimpia Buctfc 
rești (B)

la data de

<
• Reamintim participanților la Prt> 

noexpres că numai pînă ta data de 
30 aprilie a.c* mai pot procura bule
tine abonament pentru luna mai, care 
sint valabile pentru 5 concursuri din
tre care unul special cu premii obiș
nuite 
te.

in bani și suplimentare în obiec-

• Concursul Pronosport
29 aprilie a.c. cuprinde 
meciuri:

nr. 17 din 
următoarele

PRONOEXPRES
i 

tragerea Pronoexpres nr. 17 din

1. R. P. Ungară — Turcia
2. Steaua — Dinamo București
3. Știința Cluj — U-T.A.
4. Dinamo Pitești — Știința Tirni- 

.șoara (A)
5. Steagul roșu — Jiul (A)
6. Minerul — Dinamo Bacău (A)
7. Petrolul —■ Metalul Tîrgoviste (A)
8. C.S.Q. Brăila—C.S.M.S. lași (Bl

(A)
(A)

La tragerea Pronoexpres nr. 17 din 
25 aprilie 1962 au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

3 35 25 13 9
Numere de rezervă : 44

6
18 

Fond de premii: 441.452
Tragerea următoare va avea Iod 

miercuri 2 mai 1962 1a Baia Mare.

Rubrică redactată de Loto-Prono,sport



Turneul international de lupte clasice

Cu două zile înaintea primului sunet de goni

OASPEȚII AU CUVÎNTUL
De vorbă cu dl. Io Brunt, 

președintele comisiei de juniori 
din cadrul U.E.f.A.

minat atît 
noastră a

de insistent incit apărarea 
cedat. Felicitări !*

★
OGF.R. șeful delegației bel-

Printre personalitățile marcante ale 
fotbalului mondial, prezente în aceste 
zile in Capitală, se află și dl. i.O 
BRUNT (Olanda), președinte al Co
misiei de juniori din cadrul U.E.f.A.

Rugindu-I să ne împărtășească im- 
preside sale asupra șederii la Bucu
rești și asupra desfășurării Turneului 
U.E.F.A., dl. Lo Brunt ne-a spus - 
mătoarele :

„In timpul șederii la București am 
cules cele mai bune impresii, atît jn 
pri’. ința leiului cum au fost primiți, 
cit și asupra organizării și desfășurării 
turneului. Pot afirma fără teama de a 
greși că asistăm, in aceste zile, la 
cel mai reușit Turneu de juniori U.E.F.A 
de piuă acum.

Personal, am o dublă bucurie. Mal 
intri, ca președinte al Comisiei de ju
niori U.E. F.A., am satisfacția de a 
constata că această populară compe
tiție face mari pași înainte. In al 
doilea rind, am satisfacția personală 
de a constata că nu in am înșelat cu 
nimic astă toamnă, cind, împreună cu 
dl. Baurns-ertner, am venit in Rominia 
pe.rtru a constata posibilitățile de or
ganizare existente in țara dv. Iar azi 
pot spune că toate așteptările mei« 
au fost depășite. Din acest punct de 
vedere, mă simt și eu oarecum... părtaț 
la felicitările pe care membrii condu
cerii U.E.F.A. le adresează in mod re 
petal organizatorilor...

In mod deosebit vreau să mă opresc 
asupra atmosferei iu care se desfă
șoară Turneul. Este o atmosferă mi
nunată, turneul se desfășoară intr-un 
cadru sărbătoresc. Atenția cu care 
sîntem înconjurați ne tace să ne sim
țim ca acasă Toți oaspeții dv., cu 
care am stat de vorbă, vorbesc elogios 
despre primirea care li s-a iăcut și 
de buna organizare asigurată de Fe
derația romină și de diferitele organ» 
al* Com ci“i de organizare

-\m (ost plăcut impresionat și de 
marele interes al publicului romin pen
tru acest sport. Mă intreb chiar dacă 
nu cumva acest interes nu l va depăși 
pe cel al publicului din Chile, la ’ur- 
neul final al campionatului mondial...

In ce privește nivelul tehnic al me
ciurilor din grupa de la București, eu 
îl apreciez ca foarte ridicat. Echipa 
romină a jucat bine, plăcindu-mi mai 
ales prin rapiditatea jucătorilor săi și 
prin abititatea in jucarea mingii. Mă 
bucur că ea s-a calificat pentru seini 
finale, lucru care va lace și mai in
teresant turneul final Jocurile de pină 
acum au dovedit că aveți rezerve va
loroase pentru echipa națională : eh 
se vor căli in acest Turneu, care con
stituie o adevărată 
itoarele cadre ale 
tati'-e “

ur-

m

școală pentru vi- 
echipelor reprezen-

[ c o ii r î ale

F.
Vi

meciul. ci și primul 
grupă. Mi-au plăcut iu- 

și 3 (n.r.
ca re

HAN
Germane:
spun că echipa Rominiei 
merit nu numai 
loc în această 
cătorii nr 10, 11 și 3 (n.r. Gergely, 
Haidu și Petescu) eare sânt fotbaliști 
cu perspective. In general, consider că 
juniorii romini au un bun control al 
mingii, multă viteză și o foarte hună 
pregătire fizică. In jocul cu noi au do-

S l.\NG. șeful delegației R. 
în primul r’nd trebuie să 

a ciștigat

R. S. CEHOSLOVACA, A
(Urmare din pag. 1)

lor, dar Zigoni (șut puternic). Savoia 
(la o lovitură liberă ind.rectă în ca
reu) și Ferante (șut) nu concretizea
ză ocazii favorabile. Scorul este des
chis în min. 25 de către echipa ceho
slovacă: 
și o 
care.

In 
doua 
egale , ___ .....
,și apoi cehoslovacii. Cei care înscriu 
sînt din nou cehoslovacii: in min. 42 
Knebort, cel mai bun atacant al lor, 
ii prinde pe picior greșit pe portarul 
italian și trimite mingea in plasă pe 
lingă acesta: 2—0. Din acest moment, 
întilnirea devine foarte

un atac pe pariea dreaptă
centrare precisă la Richtrnioc
cu un șut sec. înscrie: 1 —0. 
primele 10 minute a ie reprizei a
ambele formații au perioade
de dominare, mai intîi italienii

indirjită. Ita-

x

ERNEST 
giene: .Am fost mult timp încrezători 
in șansele noastre de calificare, cu toate 
că echipa portugheză ne-a depășit în 
a doua jumătate a jocului și ne-a îm
piedicat să cîștizăm la o diferența eare 
să ne asigure calificarea. Chiar în pauza 
înlîlnirii Rominia — R-F. Germană mai 
credeam încă într-un meci nul provi
dențial. Dar n-a fost așa... Romînii au 
jucat excepțional după pauză și ne-au 
spulberat toate visele, prin victoria lor 
netă și meritată. Performanța crește în 
valoare dat fiind raportul de forțe din
tre echipele grupei noastre, pe care 
o consider cea mai tare din turneu. E- 
chîpa dv. are multe șanse de a rîștiga 
această competiție*.

★
ANTONIO JOSE DE MELO, directo

rul delegației portugheze: .Victoria ju
niorilor romini în meciul cu R.F. Ger
mană a fost netă și, in special prin

• In programul celei de a doua 
ediții a concursului internațional de 
lupte clasice, ce se desfășoară la sfir- 
șitul acestei săptămini în București. 

(au intervenit unele modificări. Astfel, 
. p l /o i • \ r întrecerile încep sîmbătâ după amia-

J 0 $ C L r 3 h a y (uclyia): > Ză la ora 17. întrecerile continuă a
( doua zi dimineață la ora 9, iar după 

Sîat pe deplin mulțumit..amiază cu începere de la ora 17 - S se vor disputa finalele.
vicepreședinte alz • Antrenorii lotului republican s-au 
urmărit în calitateN asupra reprezentanților țării

noastre. Aceștia sînt următorii : CAT. 
52 kg: campionul olimpic D. Pirvu- 

... ..... — —. —lescu, campionul balcanic Gh. Szabad, 
sov am rămas impresionat de muite\camP'onu^ republican de juniori C. 
lucruri. Am admirat splendidele pei-(Turturea și Ion Baciu, CAT. 57 kg . 
saje din Postăvar, Valea Prahovei și/campionul balcanic Cristea Marin, Mi- 
de la Bran Pot spune că am umblatl bai Sultz și Ion Alionescu ; CAT. 63 kg: 
in multe țări, dar o priveliște atît de) ?2^LP‘C_ Ș2 _m™dial ’,°n
incintătoare ca aceea <_... _______ " *
nu am văzut nicăieri.

Cred că sint in asentimentul tutu-' 
vor țărilor participante cind afirm că( vicecampionul republican Marin 
dintre echipele din grupa D (Brașo») 
cea mai bună a fost a Italiei. Dar au 
merite și echipele poloneze și austrie-t 
ce și in special cea brașoveană, care 
s-a ridicat la nivelul echipelor de 
juniori de valoare europeană. Invin-

Jose Crah a y -
U.E.F.A. — care a
de delegat al U.E.F.A. jocurile gru
pei D (Brașov), a declarat următoa
rele: „In timpul cit am stat la Bra-I

din Postăvari Cernea, fostul campion republican Va- 
isile Micula, Simion Popescu și Ion 
Vaideș; CAT. 70 kg. : Gh. Dumitru, 

Bo-
locan și Ion Gabor; CAT. 78 kg.: 
campionul mondial Valeriu Bularca, 
'medaliatul olimpic Ion Țăranu, cam
pionul republican Iosif Moca și Florea

Ciordii ; CAT. 87 kg. : medaliat 
campionatelor mondiale de la Yok 
hama Gh. Popovici, campionul repi 
blican Ion Popescu. Ion Radu și Ot 
Retfalvi; CAT. 97 kg. : campion 
republican Nic. Martinescu, Nic. P 
vel, fostul campion republican G 
Crișan și Șt. Stingu; CAT. GREA 
campionul republican Ion Herma 
Marcel Popa, E. Weindorfer și 1< 
Barbu.

0 Federația bulgară de specialita 
a anunțat participarea următorii 
sportivi : campionul balcanic R. K 
sabov (cat. 97 kg.), vicecampioni
balcanic Boian Radev (cat. 87 kg 
Petri Grunov (cat. 78 kg.), Anghel K‘ 
rezov (cat. 52 kg.) și Stoiu Kolct 
(cat. 57 kg.).

• Sistemul de arbitraj la actua 
ediție a concursului internațional < 
lupte clasice va ti cel folosit la can 
pionatele mondiale și la Jocurile C 
limpice : un arbitru de centru, tr 
arbitri de margine și un juriu, con 
pus din trei persoane, care va punct 
de asemenea, procedeele executate r 
saltea.

Fază din meciul Iugoslavia — Olanda (0—0) disputat marți la Ploiești 
Foto : T. Cteoreanu

Au luat sfirșit concursurile de verificar 
ale cicliști'or romini și cehoslovaci

PRAGA 25 (prin telefon). Miercuri 
seară s-a desfășurat pe un circuit 
situat în centrul orașului Praga cea 
de-a IV-a și ultima întrecere între 
cei mai buni cicliști din R.S. Ceho
slovacă și lotul de alergători al R.P. 
Romine. Circuitul a măsurat 660 m 
și a fost acoperit de 100 de ori. 
Au luat startul 50 de alergători din
tre care au terminat cursa doar 22. 
Alergătorii romini neacomodați cu

„Criteriul mondial al
maniera în care a fost abținuți, face 
aproape inutile comentariile: o echipă 
decisă si câștige, care și-a sufocat pur 
și simplu adversarul. Atacul a constituit 
punctul tare al formației. Mi au pllcnt 
mult jucătorii purtînd numerele 11 
6 (Haidu și Popescu, n.r.) eare au 
mare merit în performanta realizată, 
altfel, succesul rodinilor la 
este pe 
transmit

deplin justificat și 
felicitările mele*.

«rupă 
ți. sl

QQ 
De

A 
vl

a luat
fii nu trebuie jd fie supurați, pentruS
ed in sport trebuie si existe alături!) _ _
de un incint și un inringdtor. Esenția-< CAIRO, 24 (Agerpres). A luat sfirșit 
Iul in turneele U.E.F.A. pentru > .Criteriul mondial al tineretului" la 
niori constă in prietenia ce se leagă^*™^ 1“ Proba “bie, pe primul 
intre tineri din diferite țări. (

îmi permiteți ca pe această cale 
să adresez citeva cuvinte de mulțu
mire : felicit pe organizatori pentru 
grija deosebită care au manifestat-o 
in toi timpul șederii noastre la Bra
tov; felicit pe arbitrii care și-au fă-i 
cut datoria in mod exemplar".

Ce se întimplă în caz de egalitate, 
miine, în semifinale?...

11 din rele 27 de meciuri, cile a 
programai în eadnil grupelor actuala 
ediție a Turneului U.E.F.A., s-aa în
cheiat cu rezultate de egalitate (de ?ase 
ori 0—0. de patru ori 1—1 și o dati 
2—2). In grupe tasi. judndu-se prin 
adițiune de puncte, aceste meciuri nule 
nu au constituit motiv de discuție decît 
în mlsura In care clasamentele finale 
puteau prezenta cazuri de echipe la ega
litate de puncte și chiar golaveraj' (rom 
se prezenta la un moment dat 
în grupa A).

In semifinale însi, care sînt 
torii, rezultatele de egalitate 
importantă.

Cum se va proceda în caval 
inline una din semifinale sau chiar i 
două s-ar termina la egalitate!

Răspunsul

situația'

elimina
au •li»

eîn*l. 
amin-

îl dă regulamentul oom

întrecerile in nocturnă nu s-au ave 
turat. Ei au rulat prudent nereușit 
insă să se claseze printre fruntai 
Întrecerii. Cursa a fost cîștigată ■ 
alergătorul cehoslovac Krivka <râ tir 
pul de 1 h 43:02.

Lotul de cicliști romini contini 
antrenamentele joi și vineri, iar sir 
bâtă pleacă la Berlin, locul de sta 
în cea de a XV-a ediție a „Curs 
Păcii".

tineretului44 la scrim
siirsit

loc s-a clasat Janos Kalmar (R. 
Ungară), care a totalizat 5 vidor 
£1 a învins in meci de baraj pe coech 
pierul său Kalman Torday și 
vietlcul Nikitin.

Clasamentul final al probei: 
nos Kalmar (R.P.U.) 5 v; 2. 
Nikitin (U.R.S.S.) 5 v; 3.
Torday (R.P.U.) 5 V, 4. Zygmund K 
weski (R.P. Polonă) 4 v; 5. Ed. Vin 
gradov (U.R.S.S.) 4 v; 6. Sandor T 
rok (R.P.U.) 2 v. W--

pe

’ RECORDURI EUROPENE 
(ȘI MONDIALE LA NATAȚiE

MOSCOVA, 25 (Agerpres). Două noi 
Irecorduri europene ău fost stabilite 
în cadrul concursului internațional de 
natație de la Moscova. In proba de 

tștafetă 4x100 m mixt echipa masculi
nă a U.R.S.S. a realizat timpul de 

.4:11,1. Al doilea record european a 
"fost obținut de echipa feminină a 
|R.D. Germane, care a parcurs 4x100 
m mixt in 4:45,0.

I ★
RIO DE JANEIRO, 25 (Agerpres). 

jCu prilejul unui concurs de natație 
desfășurat la Rio de Janeiro. înotă
torul argentinian Luis Nicolao astabi-

de (lit un nou record mondial în proba

petiției, la art. 13. al. 6: „în caz 
rezultat egal, meciurile semifinale 
vor prelungi cu ci te dottâ reprize a 
minute fiecare. Dacâ după prelungiri 
rezultatul este tot egal, atunci finalista 
va fi desemnată prin tragere la sorți*.

Pentru acest motiv
mîine se vor disputa cu o jumltate deZde 100 m fluture cu timpul de 58.5. 
oră mai

semifinalele

devreme.

1. J
Viktj

Kalnu

PE SCURT
de
»e
M,

Vechiul record era de 58,6 și aparți
nea lui Fred Schmidt (S.U.A.).

Rugbiștii de la Steaua au cucerit
Trofeul orașului Parma

(Urmate din pag. 1)

cu o serie de durități comise de 
tocii formației Vichy, care au 
'numeroase placaje fără balon și au 
căutat să-l accidenteze pe Penciu. Rug
biștii de la Steaua n-au ripostat și 
s-au străduit să-și impună superiorita- 

cutarea unei lovjturi libere, deși dits\'ea printr-un joc colectiv, bine organi- 
min. 45 ei rămăseseră în 10 oameni (zat. In min 30, unu! din jucătorii îna- 
prin eliminarea lui Pereni. Ultimele I întării franceze il lovește insă inten- 
minute aparțin aproape total italieni- ()irlrlai np 
lor (Zigoni. Boninsegna și DebernardiZ .1 . p

PATRA SEMIFINALISTA
pentru modificarea rezul-lienii luptă

tatului și reușesc lucrul acesta in min. 
48. prin centrul atacant Pienti. la exe-

jttcă- 
făcut

zat. In min 30. unu! din jucătorii îna-

Enache și arbitrul Silvio
trag; mult și periculos la poartă), darS™0ZZI care a co^us excelent

cehoslovacă, în frunte cu)'l elimină 
poate fi trecută. _ \ jocului ia

de pe teren. Prima parte a 
sfirșit cu scorul de 6—3,

a para rea
Venei, nu , ,_____ __ _____ ______

Arbitrul j Malka (R. F. Germană) /puncîele noastre fiind realizate de Pen- 
a condus următoarele formații: \ .

R. S. CEHOSLOVACA: VENCL -(clu. (doua ,ovituri de pedeapsa). 
Linhart, Plass, Taborsky — Dyba. 
Barsch — Dvorak Czaban, RICHTR- 
A1OC. KNEBORT. Fertek.

ITALIA; Pistolessi — Viale, MAN- 
GILI. Fossatti — FERANTE, Pereni — 
Debernardi, Savoia, Pienti, ZIGONI, 
Boninsegna.

In pauza meciului, echipa noastră 
dat asentimentul ca echipa fran- 
să poată înlocui jucătorul elinti- 
ceea ce a făcut ca rugbiștii ro
șă fie intimpinați cu și mai multe

și-a 
ceză 
nat, 
mini
aplauze.

Cea de a doua repriză confirmă su
perioritatea evidentă a echipei Steaua 
și ca urmare a jocului foarte bun al 
tui Penciu. Chiriac, Ciobănel și al pa
chetului de înaintași, reușim să creăm 
faze spectaculoase și să majorăm sco
rul. Chiar la începutul ultimei reprize 
Penciu transformă o lovitură de pe
deapsă de la 50 m și apoi Cojocaru. 
lonescu (transformare Chiriac) și, Cio
bănel reușesc încercări de toată fru
musețea. De remarcat că în această 
parte a jocului Bărbălău, Enache și 
Ghiță sînt placați în ultimul moment, 
cînd erau pe punctul de a realiza alte 
încercări. Rezultat final: 20—3.

CU ACEASTA VICTORIE, STEAUA 
A CUCERIT TROFEUL ORAȘULUI 
PARMA LAS1ND O IMPRESIE DIN 
CELE MAI FRUMOASE Șl FIIND 
APRECIATA IN MOD DEOSEBIT 
PENTRU JOCUL DE RIDICATA VA
LOARE TEHNICA PE CARE L-A 
PRESTAT.

• Turneul internațional de tenis
la Monte Carlo a fost ciștigat 
trancezul Pierre Darmon. In fina 
Darmon a dispus cu 6—2î 6—
6—3 de iugoslavul Bora Jovanov 
La feminin a terminat învingăto: 
campioana maghiară Suzy Kormoc: 
Ea a învins in finală cu 6—3, 5— 
pe Beatrice Courtie (Franța).

• Celebrul automobilist britat 
Stirling Moss a fost grav rănit la c 
intr-un accident survenit în timț 
desfășurării cursei pe circuitul de 
Goodwood (Sussex) El a fost inti 
nat la soita!, urrnînd să sufere o 
tervenție chirurgicală.

• Meciul de gimnastică dintre : 
lecționatele masculine ale U.R.S.S. 
Iugoslaviei, desfășurat la Belgrad s 
terminat cu victoria sportivilor sov 
tici: 458.30—456.50 puncte. La in- 
vidual compus, pe primul loc s-a ci 
sat campionul european Miroslav C 
rar (Iugoslavia), urmat de furi T 
penko și Viktor Lisițki (U.R.S.S.).

• Campionatele mondiale de vo 
vor avea loc anul acesta in U.R.S. 
de la 13 la 28 octombrie. Turneul 
nai se va disputa la Moscova, iar 
parte din meciurile preliminarii 
Tbilisi, Kiev și Riga. Se așteaptă 
la aceste campionate să participe 
de echipe masculine și feminine.

• Echipa de fotbal a Uruguayu’ 
a sosit la Moscova în vederea int 
nirii pe care o va susține vineri 
reprezentativa U.R.S.S.

e La Praga, intr-un meci de b 
R. S Cehoslovacă—Finlanda, echi 
gazdă a obținut victoria cu 16—4.

• Intr-un meci de fotbal dispu 
la Sao Paolo, echipa Braziliei a i 
trecut pe cea a Paraguayului cu 4- 
(3—0). Au marcat: Pele (2), Va’ 
Pope
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