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După cum am mai anunțat, astăzi 
și miine are loc în Capitală întâlni
rea de gimnastică dintre echipele fe
minine ale țării noastre și R.D. Ger
mane.

Delegația oaspete a sosit în țară 
joi seara. După sosire, conducătorul 
delegației, Erich Riedeberger, vice
președinte al D.T.S.B. (Uniunea de 
gimnastică și sport din R.D. Germa
nă), președinte al Federației de gim
nastică, ne-a declarat următoarele : 
„Echipa noastră este tînără, ea cu
prinde multe gimnaste de mare per
spectivă, Patru dintre ele (Roselore 
Sonntag, Gretel Schiener, Karin

Mannewitz și Karin Jurcik) fac 
parte din lotul care se pregătește 
pentru „mondialele1* de la Praga. 
Concursul de la București constituie 
pentru noi, un excelent prilej de ve
rificare înaintea Campionatelor mon
diale.

Am fost la București și anul tre- 
cvft. Sint profund impresionat de

ROMA, 4 (prin telefon). — Marile 
ntreceri din capitala Italiei au confi
nat miercuri cu proba dotată cu „pre- 
niitl Aventino". Dintre călăreții noștri 

concurat numai Vasile Pinciu, cu 
fîrsan și a ocupat locul VII. In cea- 
pltă probă de miercuri, „Marele pre- 
niu al Romei", victoria a revenit lui 
ierro D’Inzeo (călăreții noștri nu au 

bucurat). Joi a fost zi de odihnă iar 
ineri programul concursului a cuprins 
ouă probe la care au concurat și spor- 
|vii noștri: „premiul Quirinalle" (pen- 
ru caii neînscriși la „Cupa Națiuni- 
pr“) și „Cupa Națiunilor". In prima 
[robă au fost înscriși Pinciu, cu Cla
ie. Costea, cu Arcaș, Bărbuceanu, cu 
Ghidran, urmînd ca echipa noastră 
entjgr SCupa Națiunilor" să aibă ur- 
hăc'rea formă: Langa cu Rubin, 
[itwfu cu Birsan, Bărbuceanu cu Nela 
f Costea cu Diavolo.

★
Confirmând excelenta formă arătată 

î întrecerile la care au participat 
înă acum, călăreții noștri s-au im- 
us și in ultimele probe desfășurate 
ineri în cadrul concursului hipic in- 
jrnațional de la Roma. In premiul

Quirinalle, Vasile Pinciu, cu Clasic, 
și V. Bărbuceanu, cu Ghidran, au ocu
pat locurile 3 și, respectiv 11, termi- 
nind parcursul cu 0 puncte penali
zare. A urmat Marele premiul al 
Națiunilor (Cupa națiunilor) în care 
echipa noastră a reeditat frumosul 
succes realizat la Nisa, ocupînd locul 
III, după puternicele formații ale 
Italiei (frații D’ Inzeo, Mancinelli și 
D’Anellio) și Angliei (Barnes, Clark, 
Barker și Robesson). Rezultatele in
dividuale ale călăreților noștri în a- 
ceastâ probă sint: Langa 8 și 0 punc
te, Pinciu 0 și 8 puncte și Bărbu
ceanu 4 și 8 puncte obținute in cele 
două manșe. După terminarea probei 
echipa noastră a primit felicitări din 
partea juriului internațional, iar con
ducătorul delegației, tov. A. Aman a 
primit medalia de aur pentru fru
moasa comportare a călăreților ro- 
mini precum și Cupa oferită de pre
fectura orașului Roma.

Sîmbătă sportivii romîni participă 
la probele dotate cu premiile Pincio 
și Sandro Bet toni.

MIHAI TIMU 
antrenor

0 marc competiție internațională 
crosul ziarului „Pravda

Cu ocazia celei de a 50-a aniver
sări a ziarului „Pravda" va avea 
loc la Moscova o mare competiție 
internațională de cros. La întrece
rea care Se va desfășura mîine pe 
un traseu lung de 8.000 metri, par
ticipă o serie dintre cei mai valo
roși alergători sovietici in frunte 
cu Leonid Ivanov, ciștigătorul din 
acest an al „crosului l’Humanite" 
și invitați din alte țări.

In vederea acestei importante 
competiții echipa de cros a R.P. 
Romine a plecat ieri la Moscova.

Au îăcut deplasarea : Andrei Ba- 
rabaș, Dumitru Bîrdău, Constantin 
Grecescu, Ovidiu Lupu, Ion 
cop, Dumitru Tîlmaciu, Ion 
ciu și Toma Voicu.

înaintea plecării am vorbit 
maestrul sportului Constantin 
cescu care ne-a declarat: „Este o 
cinste pentru noi să participăm la 
o competiție atît de importantă, la 
care vor concura cîțiva dintre cel 
mai renumiți alergători din lume. 
Ne vom strădui să avem o compor
tare cit mai frumoasă."

R. P. Romînă—Izrael 2-0, în „Cupa Davis”

VESTI
CEI APROAPE 800 DE MEMBRI 

ICFS din cadrul asociației sportive 
e la fabrica Flamura roșie din Si- 
iu desfășoară o rodnică activitate 
portivă de mase și de performanță, 
n vederea cuprinderii unui număr 
ît mai mare de salariați in compe- 
țiile de mase consiliul asociației or- 
anizează în fiecare an campionate 
le asociației la popice, fotbal, șah 
i tenis de masă. La aceste întreceri 
articipă echipele celor șase sectoare 
«□■•producție.

Constructorul Gura Humorului și Ho- 
morul (organizată în cadrul sectoru
lui cooperației din Gura Humorului) 
s-a desfășurat o muncă susținută de 
creștere a membrilor UCFS. (0. Fi- 
lipovici—coresp.)

★
PRINTRE CELE 80 DE ASOCIA

ȚII SPORTIVE din raionul 
rezultate

★
GURA HUMORULUI 
s-au înființat în pci- 
anului 1962 trei noi

____ __  , Ploiești 
dintre cele mai frumoase 

obține ți asociația sportivă Petrolistul 
Boldești. Cei peste 2.500 de membri 
UCFS iau parte la frumoase con
cursuri de volei, tenis de masă, tenis 
de cîmp, fotbal, șah, popice, tir, atletism 
și natație. (A. Vlăsceanu, Gh. Alexan- 
drescu—coresp.).

IN RAIONUL 
reg. Suceava) 
iele luni ale 
sociații sportive. O frumoasă activi-
tte a desfășurat asociația Minerul 
•stra ai cărei membri au amenajat 
fin muncă Voluntară un teren de 
olei. De asemenea și

Jucătorii noștri n-au
Reprezentativa de tenis a țării noas

tre a debutat cu succes în ediția 1962 
a „Cupei Davis". După prima zi a în- 
tîlnirii cu echipa Izraelului, jucătorii 
romîni conduc cu scorul de 2-0, în 
urma victoriilor obținute în meciurile 
de simplu, într-un mod categoric (n-a 
fost pierdut nici un set 1) și într-un 
timp record (107 minute!).

In prima partidă, Ion Țiriac a dis- prin îndemînarea cu care a 
pus de Elazar Davidman cu 3-0 (6-0, 
6-3, 6-3). Campionul nostru ia un start 
„vijelios" și prin servicii puternice — 
încheiate cu numeroși „ași" — cro
suri de stînga bine plasate și acțiuni 
necruțătoare la fileu, își surclasează 
adversarul, cîștigînd 10 gheme la rînd. 
In setul al doilea, la 4-0 și 40-15, Ți
riac se relaxează o scurtă 
ceea ce permite partenerului 
caute echilibrarea întrecerii 
sirea mingilor cu e:ect, mai 
jate. Davidman cîștigă astfel trei ghe
me, situație pe care o repetă, de alt
fel, și în ultimul set, în al cărui final,

perioadă, 
de joc să 
prin folo- 
bine dirî-

în cadrul ce-
doua asociații nou înființate

Rapid București
joacă miine la Kosice*•

Echipa de fotbal
a evolua mîine în 
t Kosice', in compania selecționatei

a clubului Rapid 
R.S. Cehoslovacă, 

aroviare cehoslovace. Partida se dis- 
ută în cadrul noii ediții a campio- 
atului feroviar european; în a cărui 
ltimă ediție Rapid s-a clasat pe to
ol doi. In meciul de mîine Rapid 
a alinia formația sa completă, adi- 
î și cu Motroc și Macri, care plea- 
i azi la Kosice. Returul întîlnirii 
a avea loc la București, la o dată 
ire va fi stabilită ulterior.

Constantin Năstase în plină aefiune.
Foto : T. Roibu

Școlarii a 
in pragul unor importante

i și gimnaști
concursuri,..

Sfîrșitul acestei săptămîni atrage 
atenția prin două noi concursuri de 
mare amploare ale școlarilor noș
tri.

Primul, care va aduce la Poiana 
Brașov în zilele de 5-7 mai peste 
300 de elevi și eleve, este rezervat 
atleților celor 9 școli medii cu pro
gram special de educație fizică din 
întreaga țară. Pe pitorescul stadion 
din Poiana se va întilni tot ce au 
mai valoros aceste școli care cu
prind numeroase elemente cu fru-

moașe posibilități de afirmare cum 
ar fi Rodica Bucea (suliță), Mihae- 
la Popescu (înălțime), Rozalia Mo- 
țiu (disc), Gabriela Radulescu (lun
gime) etc.

Un concurs binevenit, o „repeti
ție generală" în vederea finalelor 
campionatelor republicane ale șco
lilor medii și ale campionatului 
republican de juniori.

Cel de-al doilea concurs, tot cu 
caracter republican, va avea loc la 
Birlad (5-6 mai) și este rezervat

gimnaștilor din școlile profesionale. 
Concursul se va desfășura între re
prezentative de regiuni constituind 
u'n bun prilej de afirmare pentru ti
nerii pasionați ai acestei discipline 
sportive.

Merită a fi subliniată orientarea 
justă a organizatorilor care au fi
xat ca loc de desfășurare a acestui 
important concurs, un oraș moldo
vean pe cale să-și creeze frumoase 
tradiții în sport.

pierdut nici un set
Tiriac preia inițiativa și învinge fără 

■ drept de apel.
Cu aceeași siguranță a realizat vic

toria și Constantin Năstase în întîlni- 
rea sa cu Gabriel Dubitzki: 3-0 (6-0, 
6-1, 6-1). Cel de al doilea reprezentant 
al nostru a dovedit regularitate în lo
vituri, o bună mobilitate și o deosebită 
voință. El a impresionat în special 

„pus" nu
meroase stopuri, descumpănindu-și ad
versarul și totodată prin tenacitatea cu 
care a salvat cîteva mingi... impara- 
bile. Jocul învingătorului ar fi că
pătat și mai multă eficacitate, dacă 
Năstase ar fi fost mai activ la fileu. 
Dubitzki a făcut eforturi, mai cu 
seamă către sfîrșitul partidei, pentru 
a reduce din handicap, prin pre
zențe repetate Ia plasă, dar el a fost 
deseori lobat sau pasat, văzîndu-și ast
fel acțiunile infructuoase.

Intîlnirea R.P. Romînă — Izrael con
tinuă azi de la ora 16, cu întrecerea 
de dublu Țiriac, Mărmureanu-David- 
man, Dubitzki și ia sfîrșit mîine, cînd 
de la ora 15, sint programate ultimele 
două simpluri, pe același teren central 
din parcul sportiv Progresul.

DUPĂ PRIMA II

Cele mai tinere gimnaste ale celor 
două echipe: Ana Mărgineanu (R.P. 
Romînă) și Christel Feigner (R.D. 
Germană) în timpul exercițiului la 
birnă.

schimbările petrecute aici numai in
tr-un singur an. Admir numeroasele 
clădiri noi și frumoase care s-au ri
dicat in capitala dv.“.

C. COMARMSCHI 
N. MARDAN

Ca Și în etapa trecută, campionatul 
republican de rugbi programează mîine 
cîțeva partide deosebit de atractive, 
echilibrate, ale căror rezultate pot in
fluența direct oonfigurația clasamen
tului. Cu interes deosebit este așteptat 
meciul dinamoviștilor care întîlnesc for
mația campioană Steaua. Valoarea celor 
două echipe recomandă cu prisosință 
astfel îneît este de așteptat ca partida 
să cunoască un ridicat nivel tehnic. 
In deschiderea cuplajului de pe stadio
nul Dinamo, un alt joc important: Pro
gresul — Grivița Roșie. Metalul, recent 
învingătoare asupra Progresului, va primi

• Itinerar turistic

• După turneul international de lupte

• Corespondenfi tineri, corespondenți 
fruntași

• Turneele finale ale campionatelor

Intîlnirea de gimnastică R.P. Ro
mînă — R.D. Germană are loc în 
sala Dinamo, sîmbătă de la oră 19.00 
(exercițiile impuse) si duminică de 
la ora 19.30 (exercițiile liber alese). 
Biletele s-au pus in vînzare la casele 
sălii Dinamo.

Componența. echipelor: R.D. GER
MANA: Roselore Sonntag, Gretel 
Schiener, Karin Momnewitz, Barba
ra Dix, Karin Jorcik, Christel Fei
gner. R.P. ROMINA: Emilia Lila, 
Elena Niculescu, Utta Poreceanu, A- 
ta-nasia Zimbreșteanu, Ana Mărgi
neanu. Suzana Bodor.

de dala aceasta replica studenților din 
Cluj, iar Unirea are în mod firesc toate 
șansele să cîștige Intîlnirea cu formația 
Olimpia. In țară un singur joc : Știința 
Timișoara — C.S.M.S. lași.

După cum se știe toate aceste jocuri 
au fost inițial programate pentru etapa 
a Il-a a campionatului, amînată la 18 
martie — cu excepția partidei Știința 
București — Știința Petroșeni care s-a 
juoat 
0-0. 
natul 
juită 
în vederea jocurilor din „Cupa Păcii' 
a meciului cu reprezentativa Italiei.

atunci încheindu-se ou rezultatul 
După jocurile de mîine campto- 
va cunoaște o întrerupere prile- 
de pregătirile rugbiștilor fruntași 

i“ Și

• O pagină de fotbal

® Magazin sportiv

„Cursa Păcii"

• Scrisoare din Moscova



Profesorii, pentru zece zile.
din nou în bănci...

Sîntem in curtea școlii medii din 
Urziceni (nouă ca și întregul cartier în 
care se află) și după ce vizităm foar
te bine amenajata sală de gimnastică 
■ți ingrijitele terenuri de volei și fot
bal, continuăm discuția cu tov- inspec
tor Mihai Constantinescu, de la secția 
de invățămint și cultură a Sfatului 
popular regional București.

Cursul de instruire cu profesorii 
necalifirați de educație fizică din "e- 
giunea București a 
fost organizat nu 
de mult de secția 
de invățămint șt 
cultură a Sfatului 
popular regional.

Tovarășii profesori au avut ct ic- 
truetori în cele 10 zile de instnsc'-aj 
pe cei mai buni profesori de educație 
fizică din regiune. Au avut loc 4 lec
ții teoretice, apoi actiritâți practice. 
S-au predat lecții privind organizarea 
orei de educație fizici pentru cei mirt, 
in clasă, pe coridor etc. Cei mai bvx: 
,elevi“ au Șinut la sfirțit lectn model.

— Intr-un cuvint. zece zile ie tn- 
teresantă practică pedagogici. cel 
mai potrivit loc pentru acest lacra — 
din cile mi-am dat seama.

A fost o practici ștedagogici. la 
capătul căreia indemînarea n cunoș
tințele — verificate amindoui — a» 
fost pe de-a-ntregul risplitc.e după 
cuviință, cu mindria de a fi in 
Au avut această mindrle M;-cea FN>- 
pescu și Iulian Radulescu, pro": z-. de 
educație fizică din raionul R:--.o—.; de 
Vede și colega lor din Urziceni, pro
fesoara Virginia Teleanu.

Cit de utii a fost acest cu's pen—» 
cei care călăuzesc tn fiecare z-. pc zz 
copiilor noștri ajunși u e-rr-s «ns- 
formei școlare șse d-umul sușsie: : ss 
forței, ne-o demonstrează o s.ngu~i 
mărturie :

Mircea Popescu : „Schimbul de ex
periență a prilejuit celor ma: tineri cu 
profesori calificați și cu coleg. ea~e

INITIATIVE

Cu puțin timp în urmi. U se^tal 
Școlii sportive Je elevi w. 2 dia 
talii a M>«it o Kuterât
profesorii rlc educație fuk 5 * e>*i»
Școlii sportive din Ru*e (R.î*. 
propuneau o miluire sportivi j rml 
— tnr- retur.

Com era fi Gre«e. ÎBvtrMÎrp a fost 
primit! eu muh Htere*. Ș» eWiî
de-la S-S.E. nr. 2, pnrsuu «î • driro- 

. |ie de la eeaialti scnp<i-.^w**. S vE 
nr. 1 >u flout poț*a«. in cîîele 
la Ruse...

Elevii bulrjri s-au d<*redrt 
gazde, făetnd ea sa sperii si

urmiioare

■j,

Erou

aplică metode noi și interesante în 
educația fizică a fost necesar, bine
venit, foarte util. Se cuvine să devină 
o preocupare permanentă a forurilor 
competente organizarea unor cursuri 
similare".

Din păcate, insă, in afara entuzias
mului celor 90 de profesori prezenți, 
de grija deosebită a secțiilor de învă
ță mint ți culturi ale sfaturilor popu
lare raionale Roșiorii de Vede. Călă

rași ți Alexandria, 
care au trimis ca
drele tinere la 
cest instructaj, ac
țiunea aiit de me
ritorie a Sfatului 

popular regional a fost umbriți de 
hpsa de interes manifestată de sec
țiile de mrăiimint ți culturi ale sfa
turilor raionale Videle, Răca-i ți Zim- 
nicez. care an trimis r« nnmâr ne- 
corespunzător de cnd-e (1-2) sau 
nici emul '-usonul Videle).

Sotirznai exmitefWm ravoaal 
pe-tsd frrxvxl. car» » organizat pentru 
rurțauu eou'ernțe, a int-egit mștta 
acestei prnc. 
bhuăaă Hre-i 
Geana Gripa 
•ambtz de la 
g*»t ș»-« at 
Acela ie a i

Sportul, cel mai bun prieten al
înaintașul lovi sec mingea și aceasta 

făcind o boltă trecu peste fundaș și 
se indreptă in colțul drept al porții. 
Portarul, ca un arc destins, țîșni scurt, 
pluti prin aer și tind toată lumea 
crezu că mingea este în plasă, o atin
se cu degetele și-i schimbă direcția.

Involuntar, jucătorii se opriră o cli
pă locului și șoptiră admirativ :

— Leit Voinescu in zilele mari !
Portarul iși aranjă cu un gest gră- 

bit șapca pe virful capului, iși șterse 
genunchierele de praf și privi spre 
terenul de handbal. Apoi zise încet, 
ca pentru el:

— Păcat că nu m-a văzut Gina !
Dar Gina îl văzuse. Se oprise chiar 

atunci din antrenament și discuta 
împreună cu fetele o nouă schemă

tactică. Căci, deh, de-abia a început 
campionatul și echipa nu și-a intrat 
in ritmul obișnuit. Anul trecut, echipa 
din care face parte Gina a ocupat 
locui 2 în cadrul campionatului ora
șului București. Acum, fetele de la 
Confecția au devenit mai pretențioa
se față de ele insele. Vor neapărat 
să joace in campionatul de calificare, 
iar pentru aceasta trebuie negreșit 
să cucerească locul I.

Iată-le, acum stau Ungă gardul de 
sirmă și privind antrenamentele fot
baliștilor de la Bere Grivița, discută.

— Cred că înghesuim prea mult jo
cul in fața semicercului advers — zice 
Georgeta Mintiu, căpitane echipei.

— Asta spuneam și eu, ține să pre
cizeze Niculina Iordan.

Note de spectator

familiei Preda

APLAUZE PENTRU MICII GIMNAȘTI...

a fi bow
se *1.1* 

bine, ra ia mijloml unor adevărat; prie
teni. Ea le-an arătat lot oe este Bai 
frumos în orașul lor. au făcut împreună 
— pe teremrrîl» de sport. — na schimb 
foarte util de experiență

Apoi, sportivii din Ra«e au fost H 
oaspeții elevilor din Bucure--... a mii 
locul cărora au petrecut eitev, «i e de 
■enilat. Reprezentanții celor. două scol: 
au vizitat Împreună muzeele și celelalte 
locașuri de 
întrecut pe 
Tot timpul 
nească. de 
două școli 
discipline sportive împărțindu-ăi victoriile: 
la volei fete învingătoare nu ieșit elevele

cultură trn Capitală, s-aa 
terenuri «i !a săli de span 
a domnit o atmosferă priete- 
voioșie. Reprezentanții celor 
s-au intrlnit într-o serie de

Excursiile în împrejurimile Capitalei 
sint de scurtă durată, heeeviță mijlnwe 
de transport ieftine ți 
tuturora.

Principala arteră de 
părăsește Gapitala prin 
șeaua “ 
direcție sînt situate următoarele obiective 
turistice :

PĂDUREA BĂNEAȘA. Foarte cunos- 
evită bucureștenilor pentru a fi descrisă 
frt amănunțime (restaurant, poligonul 
Tunari, pare de cervidee, grădină zoolo
gică ș.a).

Mijloace de transport: autobuzele 
I.T.B. cu plecare de la ștrandul Tinere
tului, eu bicicleta sau motocicleta.

circulație cate 
nord este go- 

București—Ploiești. Tn această

PĂDUREA T1NCĂBEST1. Este 
Tar vizitată de bucureșteni. Se 
părăsind șoseaua București —Ploiești 
dreptul comunei Tîncăbești 
km), spre ștînga (vest), 
fcării Periș. Se parcurg circ» 
în satul Brătnlcști, pe care 
prin nord. Pădurea din

mai 
ăjunge 

în 
(circa 22 

in direcția. 
5 km pînă 
îi părăsim 

împrejurimi e 
aproape pustie și se inlîlnesc aci căpri- 
oare în libertate. 0 potecă conduce la 
lacul Țigănești.

Mijloace de transport : cu mijloace
SPORTUL POPULAR

Mîndria
Echițu de r-asebet a scorii me^i 

-Dettta * dir Ova a raw^t si se ca
lifice pertr-j twnetzf Snal al camco- 
natezor șco.re care a am loc ia Re- 
ștța. Este o performanți bună, pentrv 
care a" trer-ur! șt jucătorii merită feli
citări. In ritvdcriie de lăți vrem să 
vorb-.tr insă șd despre alte succese ale 
acestor tineri sportivi. Printre ei se 
aîtă e<evi îrun’a-i la wrvităturâ. care 
se străduiesc să împletească armonios 
activitatea școlară cu cea șfort'vă. Ro- 
mulus Gmpeaciu. Gheorghe Gr un șt Ti- 
tus Kunst au Ia învățătură media 10. 
Cî'td ia Reșița au luat sTirșit întrece-

EievH gimnaștî din nouă orațe ale 
țării, reprezentanți ai școlilor medii 
cu program specia: de educație fizi
că. s-au Milnit intr-un concurs repu
blican desfășurat sub cele mai fru- 
mocse aun publ:c numeros și 
rr-prract o oczi'.'zire la ină țime și 
■dS R*4*rip»nț: — mai ales fete — 
;oa—.e aproane de consacrare. Acesl 
dGa aspect face, in principal, obiec
tai rtnduriaor noastre^

Parca retrăim momentul în care pio- 
n'era ludita Tompa din Tg. Mureș, 
djț>ă proba de soi. a căzut de emo
ție in brațe e proî'esoere: sale... încet- 
încet insă totul a intrat în normal, 

le unor concurente de aceeași 
'rstă cu Tompa — Călina Bujor din 
uațx. Domnka Craja di 
ir uni a es a 
na Boroț ă*n

Vasta și Letiția

elevelor p: 
C.’ — I 
Moldovan.

ne-au risipi

București, 
.mfesoare 
Ecaterina 

sigire, 
ter<e-

ne-a-j 
școlă- 

de elemente 
reior de ca- 

I ș: ch’ar a maestre- 
Chiriță (București) care 

acest prilej 
(Cluj). - 
bine--te.es

Exrnc e de mă’-estrie precoce 
către citeva 
bogșt 
se—o;

asupra 
Vm-soreanca 

ul
noastre

C fistina Dobo>a n șî E-

? ”CX f □ .3 _
*^e9or \k»lVie-

die Hym st 
*A (_*'*<*« 

M> Sofa? C3 fi

M snrtaf
«ere ții ol

(kabrieț CaiTde. I
Nictvae Be<ria m CaMnc
Tpreș o' șr q s g jra 
ac? 1 I.'M bou 

la uriv-e'e conaimtări 
doi c-jr- fntR

TeoT; Bj; di' 
n .aiaorea * Jtnr 
re coetoer- de d-friaiaie

VAL. PETRE

echipei
rile de basche-. fruntașilor ta învăță- 
tară. Ministerul ImrâțănănMu și Cul
turii Ie-a oierii irumoase prentîi. Prin
tre premiant: s-au aflat și cei trei sțor- 
Wri dig Deva. Ei sint o minârie a în
tregi: echipe și fiecare jucător se stră- 
du eș:e să ie exemp t. Toți vor
ca la sfirț/tul anului tnedia generală 
a echipei la învățătură să fie cil 
mai aproape de 10. Bineînțeles câ nici 
pregătirea sportivă nu va fi neglijată. 
Sini abia la început

BC

N. SBUCHEA-coresp.

Itinerariu turistic

ÎMPREJURIMILE capitalei
automoto proprii sau eu biei.deta circa 
30 km tn apr«aim«iiv 2 are; aulrbote 
1R.T.A. la orele 5,30, 8.45, 13.30, 16,30. 
18.30.

LACUL ȚIGĂNEȘTI. Se ajunge pără
sind șoseaua București—Ploiești din- 
tr-un punct situat puțin mai la sud de 
ramificația spre Snagov. I» indicatorul 
de drum spre salul Ciolpani. Pară la 
lac stnt de parcurs circa 4 km de drum 
de tară.

Mijloace de transport: aulomoto sau 
cu bicicleta în circa 2 ore. De asemene» 
ou autobuzele l.R.T.A. cu plecare din 
autostalia Băncasa pînă la

foarte frec-LACUL
Vențat de 
riante : 
rești—Ploiești la sud de podul de la 
Tirrcăbești și cealaltă mult mai folosii* 
părăsește șoseaua >n dreptul indicatoru
lui spre Snagov.

Prin HCM. Nr. 894/1952 pădurea 
Snagov a devenit rezervație naturali li 
este protejată de lege.

Lacul Snagov are in unele incuri .

SNAGOV. Este 
bucureșleni. Există două re

prima părăsind șoseaua Bucu-

adînrimc de 10 metri ți es'e alimentat 
de izvoare subterane.

Mijloace de transport: automata pe 
tot drumul asfaltat sail cil bicicleta 
aproximativ 35 km în circa 2—21/, ore. 
De asemenea, pot fi folosite autobuzele 
l.R.T.A. -lin autostația dvăneasa m 
plecare» li orele 5.45, 7.30. 8.30. 10.15. 
13. 14. 15. 17. 18.

I.ACI I. CăLDĂRUȘANJ. Este situat 
intr-o regiune pitorească. Se părăsește 
șoseaua București—Ploiești, spre dreapta 
(est),. în . fața . indicatorului spre, co
muna Ralolești (la sud de Săftica. 
circa 13 km de .la podul Băneasa). De 
aci diurnul se continuă pe o șosea de 
țară care trece prin Băiețești. Căciulați 
și Moara Săracă (circa 20 km). După 
depășirea satului Moara Săracă se pă
răsește șoseaua spre nord (stingă) in 
dreptul unei cruci de piatră urmind 
drumeagul spre lac. (in total 34 km. 
dintre care circa 20 km pe drum de 
(ară). Cu bicicleta fiind necesare 'circa 
3 ore. De asemenea cu trenul im linia 
Bururești-Galați pînă la stația Moara 
Sărară ți de avi pe jos circa 4 km.

CLASAMENTUL FINAL. Junioare, 
Cat. a Il-a: I. Domoica Craja (Buc.) 
33.90 p; 2. Letiția Moldovan (Cluj) 
33.85 p; 3. Ecaterina Nasta (Cluj) 
33.60 p. Cat. I : 1. Elena Solomon 
(Buc.) 34,15 p; 2. Doina Pop (Cluj) 
32,65 p; 3. Doina Florescu (Brașov) 
32,40 p. Senioare, cat I : 1. Elisabeta 
Szakacs (Tg. M.) 34,05 p: 2. Cor
nelia Sav (Tmș.) 32,95 p; 3. Zoia 
Ș'-irbu (Buc.) 32,65 p. Cat. a Il-a: 1. 
Lucia Chiriță (Buc.) 35.50 p; 2. Ro- 
zaiîa Baizat (Cluj) 35,25 p; 3. Ro- 
dica Cemescu (Brașov) 33,65 p. Cat. 
maestre: 1. Mariana Ilîe (Buc.) 36,10 
p; 2. Cristina Doboșan (Tmș.) 35.45 
p; 3. Ecaterina Adorjani (Tg. M.) 
33,70 p. Juniori. Cat. a ll-a : I. G. 
Cailide (Buc.) 55,65 p; 2. Gh. Blaj 
(Brașov) 53.30 p; 3. I. Andrei (Rm. 
V.) 53.25 p. Cat. 1: 1. P. Mihaiuc
(Buc.) 54.60 p; 2. Gh.
(Craiova) 54,35 p; 3. Al. Oiah (Tg. 
M.) 53,90 p. Seniori, Cat. a Il-a: 1. 
C. Harisis (Buc) 55,25 p; 2.
(Bjc.) 54,30 p; 3. I. Olah 
53,75 p. Cat. 1: 1. L. Gagy 
54,05 p; 2. P. Sebu (Tmș)
3. I. Efiimie (Tm>) 48,10 p.

Păun eseu

N. Berha 
(Tg. M.) 
(Tg- M.) 
48,50 p;

— Cine ne oprește să deschide! 
jocul, pășind extremelor 7 le întreai 
Gina. I

— Atunci, conchide Georgeta Mii 
tiu, s-o luăm de la început și să îl 
cercăm așa. I

Pe terenul de hanbal, antrenante! 
tete continuă. De alături, sunetele ml 
talice ale barei de haltere trintite I 
podium se aud clar. Pe pista de atll 
tism a stadionului Olimpia din Buci 
rești zeci de atleți se pregătesc pel 
tru viitoarele întreceri. Fotbaliștii a 
la Bere Grivița sint primii care 1 
termină antrenamentele. Ei se îl 
dreaptă obosiți, dar voioși, spre vel 
tiare. In această primăvară, echipa 11 
a luat un start bun, dar antrenorul dl 
vine din ce in ce mai exigent. AsI 
e bine. Numai așa Poți urca treptei 
măiestriei sportive. Pe terenul de fd 
bal au apărut alte echipe. Patru echl 
pe feminine de volei se întrec în cj 
drul campionatului raional și orășl 
nesc. A

Portarul, Victor Preda, s-a îndrel 
tat spre terenul de handbal redi» 
Ocupînd un loc in tribuna joasă, 
întreabă pe Gina :

— Mai aveți mult 7
— încă puțin, Victore, încă puțin
Intre două mingi, Georgeta o îl 

treabă pe Gina:
— Dar unde vă grăbiți așa 7
— A luat soțul meu bilete la «Pos 

restant".
Peste o jumătate de oră, în tini 

ce mergeau grăbiți spre stația trad 
valului 11, Victor îi spune Ginei: I

— Era să uit ! Ai primit o scri.soal 
din Craiova, de la Ion. I

— Și ce spune fratele meu 7 Ce nod 
tăți sint pe la Electroputere 7 ]

— Toate-s bune, iar 
volei merge din ce in 
Nici nu putea să nu 
echipa
- La

Ștefan 
Numai 
măduva oaselor!

— Ai tăi, toți fac sport!
— Dar soțul meu nu 7 Poate de i 

ceea m-am și căsătorit cu el. Că aii 
fel...

— Gina. lasă prostiile. întârziem <i 
la cinema.

GIMNASTICA DE
Program

(MIȘCĂRI DIN POZIȚII JOASE)

vîrfuri cu spateie 
înainte, alternat cu 
ghemuit cu mîinile

Ex. 1. Mers pe 
drept, privirea 
mers în poziția „ 
pe genunchi, executînd pașii mă
runți

Ex. 2. Șezînd cu picioarele încruci
șate și cu miinils împletite îa piept: 
• eci'ea caj'./'j’ și îndoirea cor
pului in față (1—2). ducerea bra
țelor lateral, lăsarea capului pe 
spate și extensia trunchiului 
(3—4). Se execută de 4—6 ori. Lă 
îndoire se expiră iar lâ extensie 

__ se inspiră adine. - . . ..........
Ex. 3. Pe genunchi cu mîinile spriji

nite pe sol în față, spateie drept și 
paralei cu soiul: ridicarea alterna
tivă a cite unui picior întins cit 
mai mult în sus și înapoi, o dată 
cu ducerea corpului pe spate. Se 
execută de cite 4—5 ori cu fiecare 
picior.

Ex. 4. Culcat cu brațele îndoite, mîi
nile sprijinite pe sol în dreptul 
pieptului : trecerea în poziția pe ge
nunchi pe călciie șezirtd cu pieptul 
jos, brațele întinse, capul între

înapoiere» se poate face iraversînd lacul 
cu barca ți urmărind liniile (te telefon 
pini m «ara Greci. (Plecarea din Bucu
rești Nord la orele 5.50, 8 40. 18.50 
sau din București Basarab la 15,50).

PALATLI. DE LA MOGOȘOAIA 
Poate fi vizitat pierind tot de la podit! 
Băncasa și străbătînd drutnul ce ur
mează rwl Colcntina. îndrepltndu-ne spre 
stingă (vest) pînă la sntîlnirea cu șo
seaua București—Tîrgoviște. Se 
ajunge și din (alea Griviței pe traseul 
liniei tramvaiului 6 și traseul 
zutui I.T.B. 60 pe șoseaua București— 
Tîrgoviște.

Palatul Mogoșoaia a fost e mstrui: 
în 1702 de Uoostatuin- Brîncoveanu. în 
momentul de fari a devenit muzeu și 
conține documente și piese cate evocă 
epoca lui Brîncoveanu. Palatul este 
așezat la marginea nuni frames lac. 

un ștrand.
de transport : autobuze 

cu bicicleta citea jumătate

prevăzut în timpul verii cu
Mijloace

I.Ț.B. sau 
oră de Ia inar;inrs araștdui.

poate

autobu-

BUFTEA. Se ajunge urmărind In con
tinuare itinerariul 4e mai sus. Aici se 
află platoul cinematografic, un lac cu 
bărci pentru public ți • pădure l'm.lrâ.

echipa lor d 
ce mai bin 
se lat

lui...
fel ca ceilalți 
și Constantin 
că ei sint fotbaliști

frați 
din

“i
ai <'l-d 
RădăuJ 
pină-nl

TIBERIU BA'

ÎNVIORARE
VI
brațe. Revenire în poziția inițiali 
Exercițiul se repetă de 6—8 or 
Miinile nu se mișcă de la locul lo

Ex. 5. Șezînd cu genunchii aduși, brs 
țele întinse înainte: 
chiului spre stingă, 
zarea palmelor pe 
corpului. Se execută 
în fiecare parte.

Ex. 6 Șezînd cu picioarele întînț 
patmele sprijinite înapoia 
lui’: ridicarea bazinului și 
nerea corpului în poziție 
(1—2), revenire în poziția 
(3—4). Se execută de 6—8

Ex. 7. Ghemuit cu mîinile sprijinit 
pe sol : ducerea unui picior întin 
înapoi. Schimbârea picioarelor pri 
săritură: de 2 
schimbări.

răsucirea trut 
încercînd aș< 

sol in spate: 
cite 4 răsuci:

coți 
menț 

d rea pi 
initial 
ori.

cite 8—1



onsfătuiri pe marginea activității atletice După turneul internațional

“i țară consfătuiri ale 
consiliile regionale ale UCIS. In rindurile ce ur- 
probleinele cele mai importante luate in discuție

In ultimul timp s-au desfășurat în diferite orașe din 
atletismului, organizate de 
mează prezentăm cileva din 
la aceste consfătuiri.

ani adeTIMIȘOARA. Deși in ultimii 
ismul din regiunea Banat a înregistrat 
mele succese, totuși acestea n-au dus 
a redresarea activității acestei impur- 
ante ramuri sportive. La această sit in
ie au contribuit o serie de factori 
irintre oare : formalismul cu care s-a 
fiuncit în direcția depistării elementelor 
ele mai talentate și îndrumarea lor 
ătre secțiile de atletism : la diferitele 
ompeliții de atletism participă un nu- 
năr foarte mic de elevi, fapt care arată 
5 profesorii de educație fizică se ocupă 
tult prea puțin de atletism. De altfel, 
ie la consfătuiri au și lipsit — nemo- 
ivat — foarte mul ți profesori rare fn- 
icseră invitați în mod special să parti- 
:ipe Ia lucrări. Sc acordă prea puțină 
atetiț,ie 
are iau 
le masă

Pentru 
onsiliu] 
le atletism

astăzi parte

pregătirii tinerilor htcepători 
startul în diferitele competiții 
ele.

remedierea acestei situații, 
regional al UCFS șt comisia 

a regiunii Banat și-au pro
ms un plan concret de măsuri care să 
sigure activității atletice un larg ca- 
acter de masă, organizat și continuu, 
n acest an se va mări la 80 numărul 
ecțiilor afiliate, se vor organiza eon- 
urstiri pe echipe între elevii școlilor 
aedii și profesionale, se vor lua măsuri 
pentnu reamenajarea bazelor sportive 
lin regiune, va fi intensificată munca 
de popularizare a atletismului în rindu
rile tinerelului etc. (E. GROZESCU și 
I. MICȘAN. corespondenți).

TG. MUREȘ Din raportul prezentat la 
consfătuirea organizată de consiliul re
gional Mureș-Autonomă Maghiară al 
UCES au reieșit o serie de fapte pozi
tivi privind activitatea atletismului, 

din cele mai importante este a- 
cela că sistemul competițional, in con
tinuă perfecționare, îmbină armonios 
caracterul de masă al atletismului cu 
cel de performanță. Datorită acestui fapt 
au fost descoperite o serie de elemente

foarte talentate, care fac 
din loturile republicane.

Dar, cu toate succesele 
se constată că atletismul 
progresează foarte lent și 
sura posibilităților existente, 
de masă este încă foarte redusă. Din 
cele 550 de asociații și cluburi sportive 
din regiune numai 31 au secții de at
letism care desfășoară o activitate co
respunzătoare. iar dintre acestpa numai 
8 swit afiliate la federația de specia
litate. în mediul rural, în afara raio
nului Tg. Mureș, nu există nici o sec
ție de atletism.

Comisiile raionale de atletism au o ac
tivitate sporadică și nu se bizuie pe 
un plan concret de muncă. De altfel 
nici comisia regională nu a avut 
livitate la înălțimea sarcinilor.

In urma discuțiilor purtate 
stabilit un plan de măsuri ti 
contribuie Ia creșterea nivelului activi
tății atletice în regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară . (I. PAUȘ, corespon
dent ).

SUCEAVA. Dezvoltarea atletismului 
din această regiune este mult sub ni
velul cerințelor actuale. Suceava fiind 
ultima în clasamentul pe regiuni la 
principalele competiții și campionate re
publicane. Această situație nesatisfăcă
toare se datorește muncii superficiale 
pentru consolidarea organizatorică a sec
țiilor. comodității comisiei regionale și 
a comisiilor raionale de atletism, dezin
teresului manifestat de profesorii de 
educație fizică, lipsei de răspundere a 
unora dintre organele și organizațiile 
UCES.

Consfătuirea* la care au participat 
activiști, profesori de educație fizică, 
tehnicieni trebuie să însemne o etapă 
nouă în munca de popularizare a atle
tismului pe linia consolidării organiza
torice a secțiilor, a procesului instruc- 
tiv-edueaiiv, sistemul competitional etc. 
(C. ALEXA, coresp. regional).

că
înregistrate, 
din regiune 
nu pe mă - 

Baza sa

• Atleții de la Știința, C.S.M. și 
C.S.S. din Cluj au participat recent la 
o competiție dotată cu „Cupa tinere- 
1ului“. Cîteva rezultate : BĂIEȚI : 100
m: M. Axente 11,6; 800 m : Gh. Plă
cintării 1:59,7 ; Gh. Biro 2:00,6; FETE: 
100 m: A. Beșuan 12,6; 200 m: A. 
Beșuan 26,2; 300 m; A. Beșuan 42,2; 
800 m : A. Negru 2:25,5. (A. PALADE- 
URSU, coresp.). Clubul sportiv munci
toresc a organizat un concurs : SE
NIORI : triplu : O. Viscopoleanu 14,49; 
JUNIORI I: 100 m: S. Dincă 11,5; 
E. Sima 11,6; 200 m: S. Dincă 24,7; 
110 mg: E Udrea 15,9; suliță: F. 
Szentannay 45,20; JUNIORI 11 : 80 m: 

Chisu (1947) 9,9; 1000 m:

LIPSURI MICI CU CONSECINȚE MARI
o săptă- 
a ridicat 
încercăm 
apropia-

o ac-

VKJklCA HEIMEGA

ACTIVITATEA LA ZI

luptâtorii ro- 
răspuns corn
ea pe lîngă

• Cicliștii bucureșteni se vor în- cialitate Ploiești, 
trece mîine într-un nou concurs, or- pei regiunilor" 
ganizat de clubul sportiv Dinamo pe neret și juniori< 
șoseaua București—Ploiești (varianta 
Buftea). Competiția e deschisă tuturor f 
posesorilor de biciclete. Primul start 
se va da la ora 9 de la km 8.

• Azi și mîine se va desfășura în 
organizarea comisiei regionale de spe-

etapa a H-a a „Cu- 
pentru echipele de ti-

Corespondenți

Industria Lin.i Timișoara învingătoare 
la București: 4-3 cu Rapid

Din cele trei partide deșlășurate joi 
la bazinul Floreasca, în cadrul- etapei 
a 11-a a campionatului republican, cea 
maj_ interesantă a fos,t întîlnirea dintre 
echipele Industria Linii Timișoara și 
Rapid București, în care oaspeții au 
realizat o victorie muncită și meritată 
cu scorul de 4—3 (2—1 ; 0—0 ; 0-0 ;
2— 2). Au, înscris : Kelemen 2, Rorich 
și Cinteaiw, iar pentru Rapid : Țăranu, 
Pantazi Și Popa.

Dinamo București a trebuit să se în
trebuințeze serios perifru a dispune de 
Știința București cu 6—3 (T—1 ; 2—0;
3— 1; 0—1). Evidenta superioritate 
tehnică a dinamoviștilor nu s-a făcut 
simțită, deoarece pe de o parte ei au 
acționat mai mult individual în fața 
porții adverse, iar pe de altă parte stu
denții au făcut un Țoc Curajos în atac 
și prompt în apărare. Au marcat: Len- 
ghel 3, Rusu, Grințescu, Bogdan, pen- 
țru Dinamo, Mărculescu 2 și Chirvă- 
suță, pentru Știința- '

Tot la bazinul Floreasca, Steaua s-a 
dovedit în formă • excelentă_, impresio- 
nînd prin rapiditatea' acțiunilor colec
tive. Steaua a învins Progresul Bucu
rești cu 13-2 (4—1 ; 2—0 ; 3—1 4—0) 
prin.,punctele marcate-de' Culineac 3, 
Marinescu 3, Neacșu'2, Alexandrescu, 
Ghidaii, Miu 2 și Toth. Pentru Progre
sul au înscris Cociuban și Mozeș (d st.)

La Tg. Alureș, echipa locală Mure
șul a învins I.C. Arad cu scorul de 
6-1 (0-0; 3—0; 1—1; 2-0). Au 
înscris Simon 3, Fleșeriu 2, Cziszer, 
pentru mureșeni și Kincs, pentru ară- 
dani. (V. KADAR- coresp).

Crișana Oradea a evoluat sub aștep
tări, primind goluri chiar- cînd adver
sarii erau în inferiprițațe numerică. 
Știința Cluj a jucat mai' bine tactic. 
Scorul de 3—1 (2—0; 0—0; 1-0;
0—I) a fost realizat de Zete 2 și Dan i 
ciu, pentru Știința și de Hegyesi, pen-) 
tru Crișana (f, GHIȘA-coresp. regional) I

*

„Alo ? Redacția ? La telefon DORI
NA DRANICEANU, corespondenta din 
Craiova. Vă transmit desfășurarea me
ciului de volei de categorie A dintre 
echipele..." Și, astfel, săptămină de 
săptămină, eleva Școlii medii tehnice 
sanitare din Craiova ne relatează cu 
promptitudine, obiectivitate și compe
tență cronicile manifestațiilor, sportive, 
informtnd masele de iubitori ai spor
tului despre pasionantele dispute ale 
sportivilor fruntași. Utemista Dorina 
Drăniceanu se dovedește din zi in zi 
o corespondentă tot mai harnică șt mai 
pricepută, calități apreciate atit de 
redacție, cit și de cititorii ziaruhți.

„Text și foto : GHEORGHE COR- 
CODEL-corespondent**. De cite ori 
n-ați intilnit in coloanele ziarului a- 

' ceasta semnătură? Și despre ce nu 
ne-a scris utemisțul Gh. Corcodel, ma
șinist la întreprinderea poligrafică din 
Brașov ? Despre volei, schi, despre 
crosuri de masă și excursii ale oame
nilor muncii, despre toate aspectele 
ce le îmbracă activitatea sportivă din 
țara noastră.

Pasiunea lui 
tivă. Și, trebuie 
loc ușor să faci
curs de setii, tind gerul

este , fotografi# spor- 
să știți, nu este de 
fotografii la un con- 

aspru te fa

Olărescu 2:50,2 ; SENIOARE : lungi
me : V. Belmega 5,60; JUNIOARE I ; 
100 m: M. Olteahu 13,4; 80 mg: M. 
Olteanu 12,8; JUNIOARE 11 : 60 m: 
M. lmecs (1948) 8,8; înălțime: 1. 
Benczedi (1948) 1.34 : 500 m: A. Plă
cintăria 1:26,7; M. Sarmezey 1:29,7. 
(P. NAGY — coresp.).
• Pe stadionul ,.23 August" a avut loc, 

în pauza meciului de fotbal Steaua— 
Dinamo, un concurs atletic : 100 tn: 
A. Stamatescu 10,8; Gh. Zamfirescu 
11,0; A. Crauțov și Gr. Enache 11,5; 
1.500 m; C. Tatu 4:12,8; P. Kordsy 
4:13,2.

• Constanța (alergările), Ploieștiul 
(săriturile). Brăila și Galațiul (arun
cările) găzduiesc astăzi și mîine între
cerile finale ale concursului republican 
pe probe. La această competiție ine
dită pentru atletismul nostru participă 
cîteva sute de tineri concurenți din 
toată țara.

• Pe stadionul Republicii, de la ora 
8,30, va avea loc mîine dimineață con
cursul de atletism al Universității Bucu
rești, din cadrul campionatelor univer
sitare pe 1962. Și-au anunțat participa
rea peste 300 de studenți și studente.

Recentul turneu inteirtnajjonal de 
lupte clasice, desfășurat cu 
mină în urmă la București, 
o serie de probleme pe care 
să le analizăm prin prisma
telor campionate balcanice și a cam
pionatelor mondiale.

Cum s-au comportat 
mîni ? Pentru a da un 
plet trebuie să arătăm
sportivii lotului republican au parti
cipat și „speranțele" olimpice și o 
altă serie de luptători care s-au evi
dențiat în ultima vreme. Membrii lo
tului republican au dat în parte sa
tisfacție. Cind facem această afirma
ție luăm Ca coordonate stadiul actual 
de pregătire și timpul rămas pînă la 
competițiile mai sus amintite. Cea 
mai mare satisfacție ne-a furnizat-o 
Nicolae Martinescu. EI a cucerit lo
cul I in categoria de 97 kg depășin- 
du-I, fără drept de apel, pe dublul 
campion balcanic Radoslav Kasabov 
(R.P.B.) — sportiv neînvins încă de 
nici un luptător rornîn — și întreeîn- 
du-1 la puncte pe maghiarul Vigh 
Imre. Notăm că în categoria sa s-a 
aflat și talentatul Dragoslav Bugarcici 
(R.P.F.I.) și multiplul campion al 
R.D.G. Albrecht Herbert. O mențiune 
de „f.b.“ pentru Nicolae Pavel care 
a reușit să se claseze pe locul III al 
aceleiași categorii.

Ion Țăranu ne-a arătat că a cîștigat 
o maturitate tactică atit
in marile întreceri. El a cucerit locul 
I al categoriei de 78 kg datorită bu
nei sale orientări pe saltea. Notăm 
excepționala comportare a Iui Iosif 
Moca care l-a învins la puncte pe 
vicecampionul olimpic Lothar Metz 
(R.D.G.). Sportivul romin a mai ob
ținut o victorie de valoare și în fața 
lui Zsibrita Janos (R.P.U.). La catego
riile de 52 și 63 kg participarea spor
tivilor străini nu a fost 
roasă. Aceasta nu scade 
mic din meritele celor doi 
Gh. Szabad și respectiv
O mențiune pentru Cristea Marin care 
a învins pe vicecampionul mondial de 
la Yokohama — Varga Jănos (R.P.U.). 
Lista evidențiațiloc nu se poate în-

de necesară

prea nume- 
insă cu ni- 
invingători : 
Ion Cernea.

tineri, corespondenți fruntași
deamnă să-ți i-hdeșl bine mifrtile in mă- ~ să mărturisim, tinărul Viorel Popescu 
nuși și nicidecum să le ții pe. metalul 
aparatului. Dar la fotbal',-baschet, hand
bal sau volei, unde, pentru a „scoa
te" o imagine spectaculoasă, trebuie 
să recurgi la adevărate exerciții de... 
gimnastică ? Gh. Corcodel ne-a trans
mis deseori -imagini fotografice exce
lente, însoțite de articole pe cît de 
documentate, pe atit de frumos, scrise, sportive cu caracter republican, între

ceri sportive de mase ș.a. ne sint 
transmise de maistrul electrician Ni
colae Rovența, unul din tinerii noștri 
corespondenți, în același timp insă unu; 
dintre cei mai vechi.

Din Vulcan, oraș așezat la țoalele 
frumosului masiv Strafa, comunistul 
Rovența îți îndeplinește cu spirit de

*ne-a convins din plin că la Cimpulung 
sportul este foarte iubit și practi'git 
cu pasiune de numeroși oameni ai 
muncii. i

Numele corespondentului NICOLAE !
ROVENȚA, din Vulcan, este intilnit j 
destul de des in coloanele ziarului nos- [ 
tru. Acțiuni patriotice, manifestații!

cheia fără a aminti de Ion Baciu, un 
autentic talent la cea mai mică cate
gorie.

Cum s-au comportat ceilalți membri 
ai lotului republican ? Mihai Sultz 
(57 kg) a „mers“ sub nota obișnuită. 
El a folosit procedee neindicate față 
de un adversar inalt (Varga Jănoe) și 
n-a mai avut resurse necesare să ter
mine învingător. Campionul mondial 
Valeriu Bularca ne-a oferit cea mai 
disputată întilnire in compania__
Polyak Imre (R.P.U.). Luptătorul ro- 
min a greșit insă cînd a căutat să 
obțină victoria numai prin forță. El 
nu a căutat să finalizeze nici un pro
cedeu și astfel n-a mai putut spera 
într-o victorie. Desființarea luptei de 
la parter, punctul „forte*- al luptăto
rului nostru, l-a găsit pe acesta mai 
puțin pregătit pentru lupta din pi
cioare. Int'lnind un adversar care îi 
cunoștea stilul de luptă și știa să 
aplice o tactică corespunzătoare, Vale
riu Bularca nu a incercat să atace 
decisiv și nici nu a dat atenție contra
atacurilor. „Arsenalul" său tehnic tre
buie îmbunătățit de urgență iar an
trenorii să acorde la antrenament o 
atenție deosebită felului cum V. Bu
larca finalizează procedeele.

Cu puțin timp în urmă, Gheorghe 
Popovici (cat. 87 kg) a cucerit un 
loc I in cadrul turneului comemorativ 
„Ivan Podubnii" desfășurat la Mos
cova. Ne așteptam ca el să aibă o 
comportare bună și la turneul interna
țional. El ne-a decepționat însă. Lipsit 
de orizont tactic și dovedind o dată 
mai mult ca oricînd o „teamă** excesi
vă de a iniția procedee eficace în cli
pele hotărîtoare, el a trebuit să se 
mulțumească cu locul II, după Boian 
Radev (R.P.B.). Fostul său adversar 
de la Yokohama, campionul mondial 
Gurics Gybrgy, ne-a spus despre el, 
la sfirșitul competiției : „La categoria 
sa este cel mai dotat luptător din 
lume. Are înălțime, are forță, are vi
teză de reacție, pregătire fizică cores
punzătoare, dar in clipele decisive do
vedește lipsă de voință. Fără această 
calitate, nu 
mondial".

Cele 
despart 
Atena 
problemelor tactice. Aceasta este după 
părerea noastră, la ora actuală, prin
cipala lipsă a sportivilor noștri. Ei 
nu au reușit încă să se încadreze în 
modificările regulamentului interna
țional de lupte. Dispariția luptei de 
la parter, scurtarea timpului, cît și 
avertismentul pentru inițiative nereu
șite — sint modificări ce nu pot fi ne
glijate.

lui

poți fi niciodată campion

săptămîni care ne mai 
Jocurile Balcanice de la 

mai ales

trei
de 

trebuie consacrate

OTTO BENKO

El s-a remarcat, ca să vorbim, in ter
meni sportivi, și este unul dintre co
respondenții de bază ai ziarului nos
tru, , . '

(Jn orizont foarte larg, o'măre com
plexitate de probleme tratate, aceasta 
este principală caracteristică a cores
pondentului voluntar VIOREL POPES
CU, asistent medical lâ Centrul de răspundere calitatea de corespondent 
transfuzie din Cimpulung^Muscel.-Cî
teva titluri de articole: „Activitatea 
sportivă în discuția plenarei, comite
tului de partid", „își îmbogățesc baza 
materială", . „Curs- de arbitri", „Spar- 
tachiada muscelenilor", „La uzina 
mecanică Muscel".

De ce sene cu atîta pasiune ? Pen
tru că iubește sportul, pentru că do
rește ca sportul muscelean să fie re
prezentat in ziarul „Sportul popular"

înaintea
etape a

ultimei
turului

de presă, fiind animat de dorința de 
a răspindi in mijlocul maselor frumoa
sele realizări ale sportivilor de pe 
Valea Jiului.

Una din pasiunile lui este schiul. 
Poate din această cauză acordă... prio
ritate relatărilor asupra întrecerilor 
sportului zăpezii. Dragostea sa pentru 
schi nu îl împiedică să fie insă peste 
tot unde e sport, adică in mijlocul 
oamenilor muncii care pășesc in nu- 

x Mai mare pe cale*-practicării
pe măsura dezvoltării sale.'Și; trebuie exercițiilor fizice și a sportului.

GH, CORCODELDORINA DRANICEANU

Sîmbătă și duminică 
ultima etapă a turului 
publican de lupte pe echipe.

Cea mai echilibrată grupă ni se pare 
cea de la Calat». Echipa gazdă 9 do
vedit în ultima etapă o completă reve
nire. Ea va întîlni pe Metalul Bucu
rești — o altă pretendentă la un loc 
fruntaș —, pe C.S.O. Baia Mare și pe 
A.Ș.M. Lugoj.

Echipa campioană, Steagul roșu Bra
șov, va avea două întâlniri dificile : la 
„clasice44 cu C.S.O. Reșița ?i la „libere* 
cu C.S.O. Timișoara. în aceeași grupă 
participă și sportivii de la Rulmentul 
din Brașov.

Steaua București, pretendentă la locul 
I în clasamentul general, va întîlni Ia 
Sa tu Mare, în afara localnicilor, pe 
C.S.O. Cluj și Vulturul Tulcea. O grupă 
care nu ridică probleme prea mari pen
tru militarii bucureșteni.

O altă pretendentă la titlu, Dinamo 
București, va întîlni, în Capitală, pe 
C.S.O. Craiova, C.S.O. Arad și Progre
sul. Dacă la „clasice* favorită indis
cutabilă este Dinamo București, în 
schimb, la „libere44 întâlnirile se anunță 
deosebit de echilibrate.

Restanta etapei a lV-a, întîlnirea echi
pelor fruntașe de. clasice Steagul roșu 
Brașov — Dinamo București și Steaua 
București a fost amînată după desfă
șurarea Jocurilor Balcanice care au loc 
la sfîrșitul acestei luni la Atena.

sc va desfășura 
campionatului re-

<

' N. ROVENȚA
F.
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Surpriză de proporții în turneul final (1-8)
al campionatului feminin: Metalul-rarul 3-0!

MECIURILE DE SIMBĂTA Și DUMINICA AU LOC ÎN SALA CIULEȘTI, ÎNCEPIND DE LA ORA 15

ASTĂZI ȘI MÎINE LA BRAȘOV AU LOC ÎNTRECERI 
PENTRU CAMPIONATUL DE MOTOCROS

Turneul final al campionatului repu
blican de volei feminin a început joi 
după-amiază în sala Dinamo din Capi
tală. După festivitatea de deschidere, 
)a fluierul arbitrilor s-au prezentat la 
joc primele echipe : C.S.M. Sibiu și 
Farul Constanța.

Fără să se întrebuințeze prea mult, 
echipa din Constanța a reușit să obțină 
o victorie meritată.

In a doua partidă. Flacăra a reușit 
să dispună de Metalul București, o 
echipă inconstantă care, in repetate rin- 
duri. a dovedit că știe să lupte mai 
mult pentru obținerea victoriei. Jucă
toarele de la Flacăra au forțat ritmul 
chiar de la început, an combinat frumos, 
au tras decisiv și — în general — an 
muncit mult pentru această victorie.

Cea mai disputată partidă a fost Ră
pit! București — Știința Cluj. Încă din 
setul al doilea s-a văzut eă studentele 
doresc să aibă un cuvint greu de spus 
în această finală de campionat, eoniht- 
cîndu-le la un moment dat pe rapidAte 
cu 10—3. Intervine apoi una dintre 
acele „căderi* atît de frecvente m volei: 
feroviarele egabară la 11 fi câștigă 
setul cu 15—11. In armatoarele doul. 
Știința — un adversar iacemod pentru 
orice echipă — reușește să realirexe 
punct cu punct, ca armare a joealui in
spirat prestat la fileu de Do:na Tără- 
Șan și a mobililătn deosebite pe care 
au arătat-o studentele m linia a doua 
evidențiindu-se ia special linăra Maria 
Dima. Egalând situat a la setări. Știința 
Cluj începe cu boUrire setul decisiv 
și conduce cu 7—4 Paralizate par-J 
de ' perspectiva victoriei, sradratele ua 
mai. reușesc nimic. Terenul sr «-băute 
la 8 — 7 pentru Rapid, care ră totul 
cu 15—7. O victorie pn-tioasj și «•mă
rită. obținută dr Rapid, ev 4en:imdm-se 
Sonia Coleeriu «i Natal a Todorovseăi 
Părat Că atcciul na «-a bucurat de an 
arbitraj eompcteuL Em. Jagedici-Trari- 
șoaiu, fiind total depășii de joc.

căra București — C.S.M. Cluj 3—2 (13—15, 
3—15, 15—11, 15—8, 15—2), Farul Constanța 
— Metalul București 0—3 (8, 11, 10), Di
namo București — știința Cluj 
(6, 10, 12).

CLASAMENT

1. Dinamo București
2.
X
4.
5.
6-
7.
8.

Rapid București 
Flacăra București
Metalul București 
Farul Constanța 
știința Cluj 
C.S.M. Cluj 
C.S.M. Sibiu

2 2 0 6:0
2
2
2
2
2
2
2

2 • 6 :2
2 0
1
1
•
0
0

1
1
2
2
2

6:3
4:3
sa
2*
2:6
8:6

3—0

54)
82)

C-SMJoi 3 mai : Farul Cocstama - 
Sibiu 3—0 (X X ÎS). Flacăra Boi 
Metalul București 3— I CM—14. M—15.
15—7, 17—15). Dlatmo BucuresU — C.S M 
Cluj 3-4 (14, 4. 14). Rapx] București — 
Știința Cluj 3—7 115—4. IS— ÎL 11 15.
10—15, 15—7). Vineri 4 mai: Rapxî Bucu
rești — CSM Sibiu 3—4 <X IX ML Fia-

( 90:
(111:
(119:102)

96 : 87)
74: 66) 
84:111)
77:106)
47: 90)

( 
< 
( 
(
<

4
4
4
3
3
2
2
2

PTAPFTF de SEMBATA ȘI DUMINICA

SimbâU (sala Giulești, ora 15): C.S.M. 
Sibiu — Dinamo București, Flacăra 
București — Farul Constanța, Știința 
Cluj 
— Rapid 
Giulești. ora 
Sibiu. Rapid 
rești. C.S-M- 
DJiamo București

Dinamo
— Farul

C.S.M Cluj, Metalul București 
București. Duminică (sala 
15): Știința Cluj — C.S.M. 
București — Flacăra Bucu- 
Cluj — Farul 

Metalul

Meciurile „centrale" ale programu
lui de vineri au fost Metalul — Fa
rul și Dinamo — Știința Cluj. Am
bele au luat 6fîrșit cu 3—0, Metalul 
furnizând marea surpriză de a în
vinge pe Farul cu 3—0, in timp ce 
Dinamo, confirmind așteptările, a cîș- 
tigat cu același scor partida cu stu
dentele din Cluj.

Victoria bucuneștencelor, perfect 
meritată, ridică un semn de întrebare 
in ceea ce privește comportarea echi
pei din Constanța, care, pînă la acest 
meci emitea pretenții justificate la 
unul din locurile fruntașe.

Știința Cluj n-a mai reușit de data 
asta în fața dinamovistelor 
a izbutit cu cîtva timp în 
fața aceleiași echipe, și joi 
fața Rapidului — adică să
seturi. Studentele au întîlnit o echi
pă botărită să-și apere titlul de cam
pioană.

Astăzi după-amiază, de la ora 15.30, 
va începe la Brașov, pe traseul de pe 
Valea Răcădăului, desfășurarea pro- 
belor celei de a III-a faze a campio
natului republican de motocros. Pentru 
după-amiază, organizatorii au fixat 
întrecerile claselor 175 și 350 cmc a- 
vansați și 175 cmc tineret, iar mîine 
dimineață cu începere de la ora 9.30 
restul probelor : 125 și 250 cmc avan
sați, pînă la 175 și pînă la 350 cmc 
începători și 350 cmc tineret.

Federația romînă de motociclism 
ne-a anunțat 
loc indiferent

ce 
în

ceea 
urmă 
seara în 
cîștige 2

Constanța, 
București. M. TUDORAN

vor

că alergările vor avea 
de condițiile atmosfe-

concursului de îndemî-

Turneul de la Ciaiova
La astfel de faze spectaculoase 

asista spectatorii la întrecerea de moto- 
cros programată astăzi și mîine la 
Brașov.

In vederea
nare organizat mîine dimineață înce- 
pînd de la ora 10 pe stadionul Unirea 
din Capitală (șos. Olteniței), organi
zatorii, comisia orășenească de moto 
în colaborare cu clubul sportiv Unirea 
au hotărit ca antrenamentele oficiale 
să aibă loc astăzi după-amiază înce- 
pînd de la ora 15. La curse pot parti
cipa toți posesorii de carnete de con
ducere.

CRAIOVA 4 (prin telefon). Joi 
după-amiază. in sala sporturilor, in 
fata unui mare număr de spectatori 
a început turneul final pentru locu
rile 9—16 in campionatul feminin de 
volei. Echipele participante au arun
cat in luptă toate resursele lor fizice 
si tehnice pentru a obține victoria. 
In prima zi s-au înregistrat 
toanele rezultate:

Progresul București — I.F.A. 
rești 3-2 (7-15, 15-6, 15-10,
15—11). De remarcat că in setul de
cisiv IFA. a condus cu 9—1 ! Olim
pia Brașov — C.5.W.S. lăți 3—1 
<15-13. 5-15, 15-5, 15-5). Joc plăcut 
prin dirzenia cu care și-au disputat 
victoria cele
Crotova
'14, 1, 11). Echipa locală a ciștigat in 
numai 45 de minute, dar s-a compor
tat sub posibilitățile sale. C.S.O. Ti
mișoara — Voința Miercurea Ciuc 
3—2 (14—16, 15-5, 15-12, 12-15,
15—lt). Cel mai frumos joc al etapei.

urmă-

două echipe. C.S.O.
Sănătatea Bucurețti 3—0

C.S.O. a avut 
Elena Lupea 
realizatoare.

în Felicia Mușat 
excelente creatoare

Competiții importanteȘi in a doua etapă meciurile s-au ca
racterizat printr-o lupta pasionantă pen
tru victorie, latura tehnică neliind însă 
abandonată. Rezultate tehnice : Voința 
Miercurea Ciue — Sănătatea București 
3—0 (9. 10. 4), C.S.M.S. Iași — C.S.O. Ti
misoara 3—1 (14—16, 15—4. 16—14. 16—14). 
C.S.O. Craiova — Progresul București 
3—2 (9—15. 15—5. 15—7, 10—15, 15—7).

Iată programul in continuare : sim- 
bât* : Progresul — Sănătatea, Olimpia 
— C.S.O. Craiova, C.S.O. Timișoara — 
I.F.A., Voința — C.S.M.S. ; duminică: 
Sănătatea — C.S.M.S., I.F.A. — Voința, 
C.S.O. Craiova — C.S.O. Timișoara, Pro
gresul — Olimpia. Luni este zi de odihnă.

V. SANDULESCU, COresp.

Poligoanele Dinamo și Tunari găz
duiesc în aceste zile întreceri deose
bit de importante. La Dinamo, în fi
nala tradiționalei Cupe a F.R.T., se 
întilnesc cei mai buni trăgători și 
trăgătoare de armă sport din toate 
regiunile țării, calificați în etapele an
terioare, iar la Tunari fruntașii tiru
lui bucureștean își dispută întâietatea, 
individual și pe echipe, în etapa a 
Il-a a campionatului Capitalei.

Iată programul : simbătă 5 mai de 
la ora 9 pe poligonul Tunari : armă

liberă calibru redus 3X30 focuri se
nioare și junioare, pistol preci^; 
duminică 6 mai de la ora 9 pe froîri- 
gonul Tunari: armă liberă calibru r'*' 
dus 60 focuri culcat seniori, armă li
beră 3X30 focuri juniori, pistol viteză 
și 60 focuri culcat senioare, iar pe po
ligonul Dinamo de la ora 9, finala 
Cupei F.R.T. la armă sport 3X20 
focuri. Luni 7 mai pe poligonul Tu
nari, de la ora 9, armă liberă calibru 
redus 3X40 focuri seniori și pistol ca
libru mare.

întreceri disputate pentru titlul
In turneul masculin

de campioană
Cite va constatări la jocul

Bmcu-
11-15,

de trial al
Două selecționate (roși: și albaștrii), 

alcătuite din cei mai in formă rag- 
biști din țară. 6-a u intilnit joi după- 
amiază pe stadionul Republicii din 
Capitală, intr-un joc de trial. S-a ur
mărit conturarea viitoarei echipe na
ționale. care ne va reprezenta la im
portanta competiție internațională 
Cupa Păcii (Polonia, 23-27 ma:). și 
mai apoi in confruntarea directă cu 
naționala Italiei (București, 10 iunie). 
Cei peste 40 de jucători care au evo
luat de-a lungul a trei reprize de cite 
25 de minute au demon«f-at in gene
rai, o bună concepție de joc. Dar 
numai atit, pentru că antrenorii — 
se pare — au fost preocupați mai 
mult de forma individuală a seîec- 
ționabililor, decit de omogenizarea 
echipei (majoritatea jucătorilor au 
trecut de la repriză la repriză din- 
tr-o echipă in Lr-alta). Se impune a- 
cum, întrucit intilnirile internaționale 
bat la ușă, alcătuirea unei formule 
precise de echipă.

In campionatul de calificare
Mîine (cu excepția citorva jocuri 

care se desfășoară astăzi) este progra
mată o nouă etapă in campionatul re
publican de calificare. Meciurile se 
vor desfășura astfel: seria I, grupa A: 
Aeronautica — Colorantul (teren Ti
neretului III ora 10), Meteorul — U- 
nivensitatea (teren Tineretului III ora 
16,30), Dinamo II — Arhitectura (te
ren Dinamo II ora 12), Rapid — 
I.P.G.G. (teren Giulești ora 16.30), Po
litehnica — Institutul de Construcții 
(teren Tineretului II ora 11); seria I, 
grupa B: S.N.O. — Vulcan, Flacăra 
roșie — Petrolul Pitești (teren Olim
pia ora 11,30), Sirena — Combinatul 
poligrafic (teren Tineretului II, ora
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rugbiștilor
Și acum citeva cuvinte despre pro

tagoniști. Ne-au plăcut : Penciu (con
traatac. vervă. mai puțin sigur insă 
la loviturile de picior). Sues și Teo
dore seu (pentru cursele impetuoase, 
inițiate pe aripi). Wusek (cel mai ins
pirat dintre centrii utilizați). Mate eseu 
(cu multă fantezie), Moraru (același 
bun coordonator), Demiaa (pentru jo
cul in grămadă și cimp. dar mai puțin 
pentru prinderile in margine, unde 
se pare că nu e suficient protejat), 
M. Rusu (percutant), V. Rusu (activ, 
dar cu greșeli de tehnică), Iordăches- 
cu (talonaj și joc de cimp). Orobotă 
(in progres, deși incă puțin rigid). Men
țiuni merită de asemenea Șerbu, Chi
riac, Irimescu și Iliescu. Și acum in 
încheiere pentru cei care n-au asistat 
la joc. scorul : 19-0 pentru „roșu- (Mo
rarii. Demian, V. Rusu, Coravu, Wueek 
(cite o încercare), Chiriac (2 transfor
mări).

D. C.

9,30), Gloria — Progresul II (eimbătă. 
teren Gloria ora 15.30), Grivița Roșie 
II — Autobuzul (simbătă, teren Par
cul Copilului ora 17); seria a Il-a : 
U.S.A.S. Năvodari — Farul Constanța, 
Precizia Săeele — Cimentul Medgidia, 
Petrolul Ploiești — Constructorul Plo
iești, Unirea Ion Roată — C.S.O. Bră
ila (la Urziceni), Metalul Buzău — 
Progresul Rm. Sărat; seria a IlI-a : 
Ceahlăul P. Neamț — A. S. Tecuci, 
Ancora Galați — Laminorul Roman, 
Constructorul Birlad — Rulmentul 
Birlad, Dinamo Bacău — Știința Ga
lați, Zimbrul Tecuci — Constructorul 
I. U. T. Iași; seria a IV-a: Eiectropu- 
tere Craiova — Chimia Tîrnăveni, Me
talul Reșița — Minerul Vulcan, Dru- 
beta Tr. Severin — Minerul Lupeni, 
C.S.O. Timișoara — Jiul Petroșeni.

Mult așteptatul turneu final al echi
pelor masculine de baschet a început 
cit se poate de promițător. Intr-ade
văr, joi. in sala Flareasca din Capi
tală, publicul a avut posibilitatea să 
urmărească meciuri interesante, di
namice, care au satisfăcut și pe cei 
mai exigenți spectatori. In general, 
echipele au manifestat predilecție pen
tru atac (dovadă este și numărul mare 
al punctelor înscrise), ceea ce a spo
rit spectaculozitatea partidelor. In a- 
celași timp am constatat lipsuri evi
dente in privința aplicării apărării 
om la om.

Cel mai interesant meci s-a dispu
tat intre formațiile Steaua și Dinamo 
Tg. Mureș. Conduși toată repriza în
tâi, baschetbaliștii de la Steaua au 
egalat în primul minut al reprizei 
secunde și in două minute s-au deta
șat la 9 puncte. Au fost din nou ega

la Roman,

A.S.A. Bacău-C.S.O. Galați 
64 62!

ROMAN, 4 (prin telefon). Etapa 
inaugurală a turneului pentru locurile 
9-16 in campionatul republican mascu
lin s-a bucurat de un frumos succes. 
In prima zi s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Știința București-Ști- 
ința Timișoara 63-54 (30-27), Voința 
Iași-Voința Tg. Mureș 53-48 (25-25), 
A.S.A. Bacău-C.S.O. Galați 64-62 
(20-29) !, Progresul București-Construc- 
toirul Arad 65-53 (32-19).

Turneul continuă cu următoarele 
partide : AZI : Știința București-Cons- 
tructorul Arad, C.S.O. Galați-Progresul 
București, Voința Iași-A.S.A. Bacău, 
Știința Timișoara-Voința Tg. Mureș ; 
MIINE: C.S.O. Galați-Știința Bucu
rești, Voința Iași-Construetorul Arad, 
Știința Timișoara-Progresul București, 
Voința Tg. Mureș-A.S.A. Bacău.

Rezultatele de ieri: Progresul Bucu
rești — Voința Tg. Mureș 71—66 (37—36), 
Știința Timișoara — Constructorul Arad 
59—53 (26—21), știința București — A.S.A. 
Bacău 76—68 (39—29).

OCTAVIAN GUȚU-coresp. 

lăți și Dinamo a intrat în ultimele 5 
minute cu un avan6 de 3 puncte. Su
perioritatea în pregătirea tehnică și 
tactică, a permis insă campionilor să 
egaleze și să ciștige cu 83—73 (35—36). 
Dinamoviștii din Tg. Mureș au făcut 
o partidă foarte bună, îndeosebi prin 
jocul organizat și eficace practicat în 
atac. Au marcat: NOVACEK 26, NE- 
DEF 16, NICULESCU 16, Nosievici 9, 
FOLBERT 6, Fcdor 6, Gheorghe 4, 
pentru Steaua și MITTELMAN 20, 
BORBELY 17, Toth 14, BALINT 11, 
Brejan 5, Buzan 4, Eordogh 2, pen
tru Dinamo Tg. Mureș. Au condus 
bine arbitrii E. Hottya și Gh. Di- 
nescu.

Meciul dintre C.S.O. Craiova și 
Știința Cluj 6-a încheiat la o dife
rență surprinzător de mane in favoa
rea craiovenilor: 87—65 (44—29). Expli
cația: jocul excelent practicat in atac 

- de învingători (aruncări precise de 
I la eemidistanță și distanță, contra- 
' atacuri prompte, acțiuni de 2—3 ju- 
j cători simple și eficace), precum și 
comportarea sub orice critică in apă
rare a învinșilor, depășiți net de vi
teza in deplasare și in execuție a 
baschetbaliștilor de la C.S.O. Craio
va. Au marcat: N. IONESCU 23, GH. 
HOFFMAN 24, VICIU 16, Popa 12, 
Leonte 6, Rădiț 2, Dragoș 2, Balint

Echipele feminine
De mîine, orașele Cluj și Iași găz

duiesc turneele finale ale campiona
tului republican feminin, în urma că
rora vor fi desemnate echipa campioa
nă și formațiile ce vor retrograda din 
categoria A. Întrecerile sînt așteptate 
cu mult interes de iubitorii baschetu
lui din aceste orașe, deoarece între ma
joritatea participantelor s-a manifestat 
în ultima vreme un evident echilibru 
de valoare, ceea ce va face ca jocurile 
să fie foarte disputate. In mod deo
sebit vom aminti de întrecerile de la 
Cluj unde Raptd București, Știința 
Cluj, Unirea București și Știința Bucu
rești se anunță principale candidate la 
primul loc. în decursul anilor, acesta 
a fost ocupat de următoarele echipe: 

1, Căpitan 1, pentru C.S.O. și Deimian 
34, Bugnaru 13, Albu 8, Vizi 8, Geo- 
muleanu 2, pentru Știința. Au con
dus corect: Dan Chiriac și I. Petruțiu.

Celelalte rezultate de joi: Dinamo 
București — Dinamo Oradea 82—69 
(44—32), Rapid București — SteagTJț 
roșu Brașov 94—71 (48—32).

In etapa a yII-a, desfășurată ieri, ș-au 
înregistrat următoarele rezultate: Știința 
Cluj —'Dinamo București 70—66 (36—37), 
Dinamo Tg. Mureș — Dinamo Oradea 
69—67 (36—41), Steaua — Steagul roșu 
122—102 (60—47), Rapid — C.S.O. Craiova 
79—09 (47—28).

CLASAMENT
1. Rapid 2 2 0 173:140 4
2. Steaua 2 2 0 205:175 4
3. C.S.O. Craiova 2 1 1 156:144 3
4. Dinamo Buc. 2 1 1 148:139 3
5. Dinamo Tg. Mureș 2 1 1 142:150 3
6. Știința Cluj 2 1 1 135:153 3
7. Dinamo Oradea 2 0 2 136:151 2
8. Steagul roșu 2 0 2 173:216 2

III-a șia
★

Programul etapelor a
IV-a ale turneului pentru locurile 1-8
(sala Floneasca): SIMBATA, de la ora 
16: Steaua — Dinamo Oradea, Dinamo 
București — C.S.O. Craiova, Rapid — 
Dinamo Tg. Mureș, Știința Cluj — 
Steagul roșu Brașov; DUMINICA, de 
la ara 16: Steagul roșu — C.S.O. Cra
iova, Rapid — Dinamo Oradea, Steaua 
— Știința Cluj, Dinamo București — 
Dinamo — Tg. Mureș.

încep turneele finale
1950: Știința București; 1951 și 1952: 
Locomotiva C.F.R. București; 1953 și
1954: Știinfa Cluj: 1955: Știlnta 
l.C.F.; 1956,’ 1957, 1957/1958 și 1958/
1959 : Constructorul București; 1959/
1960 și 1960/1961 : Rapid București.

Prima etapă a turneelor finale pro
gramează următoarele- meciuri: la 
CLUJ, pentru locurile 1—8 : Știința 
București—Știința Cluj, Rapid Bucu
rești—Mureșul tg. Mureș, Unirea Bu
curești—l.C.F., Voința Brașov—Voința 
Tg. Mureș; la IAȘI, pentru locurile 
9—16: Agronomia lași—Știința Timi
șoara, Voința București—Voința Ora
dea; Crișa-ua Oradea—Blănuri Oradea 
și Petrolul Ploiești—Progresul Bucu
rești.



Culese în timpul Turneului U.E.F.A Mîine, echipele de categorie A debutează
APĂRAREA SUPRANUMERICĂ

fn grupa de la București, ca de
și în altele, multe echipe au prac- 

it apărarea supranumerică. Fie că 
rezentativele oaspe au aplicat sis- 
rul 1—1—2—4 (R.F.G., Belgia),

sistemul .1—3—3—4 (Iugoslavia,
lioslovacia) sau au acționat uneori, 
pă împrejurări, cu stoper „mătu- 
or" (Portugalia, Turcia, Austria, 
lia sau Cehoslovacia), toate și-au 
țanizat astfel jocul defensiv 
bareze drumul spre poartă, să 

i anevoioasă pătrunderea spre 
mind mai multe eșaloane de 
ori. Preocuparea lor însă, n-a 
ict distructivă și acest lucru 

reținut. Dispozitivul defensiv 
t-ransformat în sistem

incit 
facă 
gol.

apă- 
fost 
este 

nu 
„beton",

Turneului U.E.F.A
Mănunchi de tineri zdraveni, 

sprinteni,
țpemnfa noastră !! 
țvicnifi 
le-a curmezișul razelor de soare, 
fi jocul
lucafi-i dirz, de la inceput, 

minut după minut.
la fiecare pas, 
fu un glas !
fi zeci de mii de inimi 
le-nfioară.
|ă urmăresc de-oriunde 
k f&arpe de unde, 
k j^ă-freonjoară 
Iu cea mai caldă 
wu freamătă, 
fa valurile-n larg 
find vreunul cade 
Iau luptă greu în
[oi, tineri zdraveni.

Sprinteni, 
Mindria noastră !

londuceți cu măiestrie mingea 
Pe gazonul verde.

Itenție ! Balonul nu se pierde I 
n pas precis și... șut I 
frept intre bare, 
rrintre care 
ie patru ori 
Iți croit drum de glorie 
entru victorie, 
entru victoria tinereții voastre 

patriei
'e străjuiește sus 
h stema drapelului ce flutură larg 
‘e cel mai înalt catarg.

numai cu scopul de a distruge acțiu
nile adversarilor. Organizarea jocu- 

aIt' lui, așezarea jucătorilor pe teren au 
fost in așa fel făcute incit echipele 
au putut iniția acțiuni din propriul 
teren, de contraatac rapid, desfășurat 
în adîncime, prin jucători care s-au 
demarcat tot timpul. Deci, o apărare 
supranumerică constructivă, care nu 
trebuie condamnată.

Se pare, judecind după frecvența a- 
cestui gen de apărare, că aceasta este 
tendința în fotbalul european, bazată 
pe elasticitatea în joc.

TOT HENțUL VOLUNTAR !...
In meciul amica] cu Turcia, cîști- 

gait de echipa noastră cu 4—0 (înain
te de Turneul U.E.F.A.), la un mo
ment dat fundașul dreapta turc, Al- 
tan, a comis două hențuri voluntare. 
Arbitrul maghiar L. Horvath l-a pre
venit îhtîi și apoi l-a avertizat. Cum 
Altan n-a mai comis după aceea încă 
un henț voluntar, pentru a vedea ce 
hotărîre ar fi luat arbitrul, l-am în
trebat pe acesta după meci. Răspun
sul lui a fost categoric: CU RE
GRET, DAR L-AȘ FI ELIMINAT. 
Explicația: aceasta este precizarea
făcută la cursul internațional de ar
bitri de fa Florența (Italia) și care a 
fost prelucrată cu arbitrii maghiari.

Aceeași întrebare am adresat-o 
altor arbitri străini prezenți la

Ș' 
Tur-

urare

de mare

apărare.

noul U.E.F.A. Francezul M. Bois și 
grecul G. Pelomis ne-au dat același 
răspuns, socotind hențul voluntar re-1 
petat ca o acțiune antijoc. Arbitrul 
Pelomis a ținut, însă, să adauge că 
așa ar trebui să se procedeze, dar că 
în Grecia arbitrii mai trec cu ve
derea... ,

JOCUL CU MIINILE
Foarte multi jucători au fost sanc-

Programul competițional de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, deși nu pre
vede jocuri în categoria A, își păs
trează totuși interesul. Ba, poate că 
iubitorii fotbalului așteaptă cu și mai 
multă curiozitate întîlnirile de mîine, 
deoarece se dispută o etapă de Cupă, 

ționați de către* arbitrii străini atunci /aceea în care intră în joc formațiile 
cînd au folosit miinile în „duelurile"\de categorie A. Și o etapă de Cupă 
pentru balon cu adversarii. Din eclli-f înseamnă perspectiva unor surprize, 
pe noastră. Matei, Voinea, Jamaischi,Xcum de multe ori s-a întîmplat. Nu 
Popescu au fost sancționați cu lovituri/degeaba i se spune Cupei „competiția 
) , J* J)Cntm r aL el 1 1 a .. J «Ă T) TIV Z-1 d kt 1 1 rx zlzx
cu cotul sau s-au sprijinit de adver
sari. Și jucătorii noștri s-au arătatlori Pe cele de categorie superioară, 
surprinși de deciziile JUSTE ale ar-XSă amintim numai de cazul Arieșului 
bitrilor. NTurda. de la „B“, care a reușit să cu-

Din păcate, nu-i numai defectul a-\cerească prețiosul trofeu, anul trecut.. 
cesfor jucători, ci și al unor fotba-I Poate furniza astfel de surprize e- 
liști consacrați, din categoria A. Fi- \tapa de mîine? Nu-i exclus. Sînt pro- 
rește că în primul rind, această me-Zgramate jocuri intre echipe de cate- 
teahnă se datorețte lipsei de indru-țgo^i« regională și^de categorie B : 
mare spre joc corect din partea antre- ■ - ■ - —
norilor. Dar nu-i mai puțin adevărat 
că și arbitrii sînt de vină pentru că 
nu sancționează în mod consecvent ^categorie A.: 
acest fel de joc incorect, obișnuind pe ” '
jucători să considere drept regu
lamentară folosirea neregulamentară 
a midiilor.

împins, au dat)K O-“, in cane echipele de categorie 
' inferioară au scos din luntă de multe

Metalul Pitești-Prahova Ploiești ?i 
Laminorul Roman-Rapid Focșani; 
Intre formații de categorie B si de

P. GAȚU

Farul Constanța-Dinamo Pitești
C.S.M.S. Iași-Dinamo Bacău
C.F.R. Roșiori-Petrolul Ploiești 
Dinamo Galați-Progresul București
C.S.O. Baia Mare-Știinta Cluj

Lotul de tineret - Lotul B 3-1 (1-1)
Primul joc al cuplajului de aseară 

de pe stadionul Republicii dintre Lo
tul B și Lotul de tineret a prilejuit 
un spectacol agreabil și' în același 
timp a permis’ antrenorilor să verifice

Crișul Oradea-Steagul roșu Brașov 
Arieșul Turda-Steaua București 
Chimia Govora-Minerul Lupeni 
Olimpia București-Metalul Tîrgoviște 

(teren Olimpia-C.A.M., ora 16.30)
Rapid Tg. Mureș-Dinamo București 
C.S.M. Reșița - U.T.A.
Vagonul Arad-Jiul Petrila și
Corvinul Hunedoara-Știinfa Timi

șoara.
Meciul C.S.M. Mediaș-Rapid Bucu- , 

rești este aminat. ,
Fiecare joc este interesant și aproa

pe toate vor pune la grea încercare 
perspicacitatea... participanților la Pro
nosport. Jucind pe teren propriu, e-! 
chipele de categorie inferioară au 
totuși un avantaj, care împreună cu 
ardoarea și ambiția de a se afirma 
poate determina rezultate neașteptate. 
Cu mult interes sint așteptate parti
dele de la Constanța, Iași, Baia Mare, 
București, Reșița, Hunedoara și Arad, ’ 
după cum cu legitimă curiozitate este 
așteptată evoluția deținătoarei Cupei, 
Arieșul, in meciul cu Steaua.

Notăm că în cazul cînd unele me
ciuri se vor termina la egalitate după 
90 de minute, ele vor fi prelungite cu 
2 reprize a 15 minute. Dacă egalitatea 
se va menține, atunci se vor califica 
echipele aflate in deplasare.

Toate jocurile vor începe la ora 
16.30 (pentru a fi timp pentru even
tuale prelungiri).

★
Programul este completat cu o e-| 

tapă — incompletă — in categoria B. ; 
Este incompletă deoarece meciurile e- 
chipelor programate in Cupă au fost * 
aminate pentru 9 mai. Astfel că in 
această etapă se vor disputa numai 
10 partide dintre care notăm ca mail 
interesante, pe cele de la Craiova 
(C.S.O.-C.S.M. Mediaș), București (Me- 
talul-Chimia Făgăraș care se dispută 
azi la ora 16.45, pc terenul Gloria), 
Timișoara (C.S.O.-C.F.R. Arad), Cărei 
(Reeolta-C.S.M. Cluj) și Moreni (Fla- 
căra-Foresta Fălticeni).

de 
joc

Adam (Cîmpia Turzii) din Iotul 
tineret s-au-dovedit superiori in 

Barbu 
Mun- 
altfel.

unor fotbaliști consacrati ca 
(dezinteresat). Badea și frații 
tean-u (prea individualiști). De

.f«c la poarta echipei de tineret. Andrei, portarul echipei de tineret, respinge 
balonul boxind. Foto : T. Roilxt

posibilitățile unor . seiecționabili mai 
noi și mai vechi.

De 1» bun început, trebuie să men
ționăm că unii dintre ‘ jucătorii mai 
puțin experimentați. cum ar fi funda
șii Zaharia (Oradea), Dumbravă 
(Stea-ua-tineret) și centrul înaintaș

CONST. FLORESCU

2X1X21 PRONOEXPRES
ultima zi cind mai 
buletinele pentru

LOTUL DE TINERET: ANDREI 
(Ghiță)—DUMBRAVA, HăTmăgeaou, 
ZAHARIA—Antonică (Vătafu). Paș
canii—Martinovici . (Gergely), NĂFTÂ- 
NAILÂ, ADAM, Vătafu (MATEIANU), 
Dridea II (Husar).

LOTUL Bj. Datai—JENEI, Tilvescu 
(Barbti), NAGY—D. Munteanu (Ma
rin Marcel), MARIN MARCEL (Nun- 
weiller IV)—Cucii, Badea (D. Mun
teanu), ENE 11, A. " 
ȚARU.

Munteanu, Ml-

AL. INOVAN

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE

Marți 8 mai este 
ți să depuneți 
ursul special Pronoexpres din 9 mai. 
(Cest concurs special se atribuie gra- 

din fond suplimentar, 2 autoturis- 
„Moskvici” și numeroase alte o- 

te: motociclete, scutere, televizoare, 
lituri de mobilă etc.
Concursul Pronosport 
cuprinde 12 meciuri 
evoluează echipe de

Cu prilejul turneului____ ___ ______
latului mondial de fotbal din Chile, 
>-Fronosport organizează un concurs 
limentar Pronosport la care se atri- 
! gratuit, din fond suplimentar, pre- 
în obiecte în valoare de 100.000 lei 

runte cu un autoturism „Moskvici". 
■emiile excepționale in obiecte se 
mie pe bază de cupoane numerotate, 
ogramul concursului suplimentar 
pionatul mondial este următorul :
LR.S.S. — Uruguay
;. P. Ungară — Anglia 
„ F. Germană — Italia 
.. S. Cehoslovacă — Brazilia 
ruguay — Iugoslavia 
rgentina — Anglia

.. P. Bulgaria — R. P. Ungară 
.R.S.S. — Columbia
» P. Bulgaria — Argentina 

P. Ungară — Argentina
hile — Elveția 
lveția — Italia

(punerea buletinelor incepe la ____
' mai 19C2 iar închiderea concursului 
loc în ziua de mărfi 29 mai 1962 
24.
Programul concursului Pronosport 
19 etapa din K mai 1962 este urmă-

Itiința Timișoara — Petrolul (A) 
teagul roșu — Dinamo Bacău 
teaua — Minerul (A) 
:apîd — Dinamo Pitești (A) 
J.T.A. — Progresul (Â) 
iul — Dinamo Buc. (A) 
arul — Tractorul (B) 
linamo Galați — Poiana Cîmpina (B)

nr. 18 din 6 
de cupă, in 
cat. A și B. 

final al cam-

data

(A)

9. Mureșul Tg. M. — Ind. Sir. C.T. (B)
1». C.S.M. Mediaș — C.S.M. Reșița (B)
11. C.S.O. Crișana — Vagonul Arad (B)
12. Chimia Făgăraș — C.S.O. Craiova (B)

Se aduce la cunoștința participanților 
că meciul 7 de pe fîuturașii de etapă și 
de pe afișe (Metalul — Știința Cluj) a 
fost înlocuit înainte de a începe de
punerea buletinelor, cu meciul Farul — 
Tractorul (B) care va conta in concurs.

LOTO — CENTRAL
La tragerea Lcto-Central din 4 mai 

1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

11 mai 1962, la Cărei.

67 63 84 85 60 12 70 51 24 20
Premiul special A : 63 85 84
Premiul special B : 51 60 70
Premiul special C : 24 12 67
Fond de premii : 658.688 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri

PREMIILE CONCURSULUI 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT 

DIN 20.IV.962
_ : 19 variante a 3549

a

U.E.F.A. F’
Categoria a III-a : _ _____ _

lei ; Categoria a IV-âî 99 variante 
1748 lei.

Fond de premii : .224779 lei
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT U.E.F.A. „FULGER* 
DIN 24.IV.962

Categoria a Il-a: 1 variantă a 7520 
Categoria a III-a: 4 variante a 2820 
Categoria a IV-a: 42,50 variante a 442

Fond de premii*: 37602 Iei.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT Nr. 17 DIN 29.IV.962
Categoria I : 61,50 variante a 441 Iei; 

Categoria a Il-a: 1266,60 variante a 42 lei; 
Categoria a III-a: 8202,80 variante a 23 lei.

Fond de premii: 271251 lei.
Intrueît Ia categoria a IV-a, valoarea 

unitară a premiilor este sub plafonul 
minim de 5 lei, fondul categoriei a IV-a 
s-a alocat lâ categoria a III-a.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

lei; 
lei; 
lei.

lotu! B care a dominat mai rnult a' 
părăsit terenul învins chiar datorită 
faptului că jucătorii măi sus mențio
nați s-au întrecut în artificii, aglome- 
rînd jocul pe centru și neglijind ex
tremele. Jucind mai simplu și bazîn- 
du-se pe contraatacuri rapide, echipa 
de tineret, deși inferioară în' ci mp a 
reușit să înscrie de trei ori, ratind ,a’lie 
cîteva ocazii clare. Scorul a fost des
chis, de Năftănăilă (min. ’ 5)' priritr-un 
șut sec. In min. 49 A. Munteanu a 
egalat dintr-o lovitură cu boltă de
ia distanță. A urmat un gol îtiscris 
de Maiteianu dintr-o combinație cu
Adam (min. 68) și unul marcat de
Adam diritr-tt pasă a
(min. 89).

Arbitrul I. Clfrițcscu
rrtațiile':

lui Mate ia nu

a condus for-

PlNĂ CIND I...
Una din sarcinile trasate. prin pla

nul i de măsuri pentru îmbunătățirea 
calitativă a fotbalului nostru, consi
liilor regionale UCFS, cluburilor și 
asociațiilor sportive cu echipe. în cate
goria A, a fost încadrarea în funcția 
de .antrenori secunzi a absolvenților 
I.C.F. cu specializarea fotbal. Măsura 
a fost luată avînd în vedere contri
buția însemnată pe cafe o pot aduce 
absolvenții I.C.F. la ridicarea calității 
procesului instructiv-educativ și, pririj.f < 
aceasta, la ameliorarea progresului' cu Steaua 
tehnic al fotbalului;

Cele mai multe consilii regionale 
UCFS, cluburi și asociații sportive 
au înțeles importanța acestei măsuri, 
pe care atț și . puș-o. în aplicare. Din 
păcate, însă, sînt și exemple, negative, 
de, lipsă de disciplină în această pri
vință. Deși au trecut aproape . doi ani 
de, ila elaborarea planului de măsuri 
și în ciuda termenelor și avertismen
telor date de federație, totuși.sînt sec
ții de fotbal care nici, pînă astăzi 
n-au încadrat absolvenți I.C.F., .ca an
trenori. secținzi (Steagul roșu. Me
talul Tîrgoviște), care , au. luat jumă
tăți de. măsuri,, angajjnd absolvenți 
de... probă (Steaua) sau care n-au

Gremio P. A.—Selecționata divizionară 5-2 (4-1)
Spectatorii au umplut aseară pină 

la refuz tribunele Stadionului Repu
blicii pentru a urmări intîlnirea din
tre selecționata divizionară și echipa 
braziliană Gremio P. A. Meciul a sa
tisfăcut din punct de vedere tehnic. 
Formația braziliană a jucat cu 
mult mai bine decît anul trecut. 
Scorul de 5—2 (4—1) in favoarea fot
baliștilor oaspeți va surprinde desi
gur pe rnulți, dar el exprimă -dife
rența care a existat intre cele două 
echipe din punct de vedere al con
cepției de joc, al ritmului, al puterii 
de finalizare și al organizării apă
rării. Fără să aibă o superioritate 
teritorială evidentă, brazilienii au do
minat totuși jocul ca tehnică indivi
duală și viteză în execuție, ca an
samblu, mișcare în teren și varie
tate in acțiuni. Jucînd, bineînțeles, 
după sistemul împămîntenit de fot
balul brazilian (1-4—2—4), oaspeții au dru) — Ivan, Motroc, Macri — 
demonstrat un fotbal modern, în miș
care, direct, cu dese schimbări de di
recție de atac, asigurînd cursivițate 
jocului.

Echipa noastră a decepționat, mai 
ales în apărare, unde am înregistrat

tervenții, înlesnind în prima repriză 
marcarea a cel puțin două goluri. In 
general, jucătorii noștri și în special 
mijlocașii au frînat jocul și au rupt 
continuitatea fazelor, oprind des min
gea sau conducînd-o prea mult, așa 
cum sînt obișnuiți ei să joace în 
campionatul nostru. Și acest lucru 
privește pe toți antrenorii care se 
ocupă cu pregătirea și îndrumarea 
fotbaliștilor noștri fruntași. Avem im
presia că jucătorii nu au prea ( învă
țat din contactul cu fotbalul din alte 
țări, in orice caz nu 
jucat Ivan, Jenei, 
Seredai, Creinjeeanu.

Evoluția scorului :
1—3, 1—4, 2—4 și 2—5. Autorii goluri
lor : Marino (2), Juarez (2) și Viedra, 
respectiv Constantin și Marcu. 
bitrat M. Cruțescu.

SELECȚIONATA : Voinescu

comunicat încă îndeplinirea acestei 
sarcini (Rapid, Dinamo București).

De ce această atitudine de indisci
plină ? De cit timp mai este nevoie 
pentru a înțelege utilitatea și aplica
rea acestei măsuri ?

Ce părere au consiliile regionale 
UCFS respective, care erau datoare, 
să urmărească și să intervină pentru 
îndeplinirea unei sarcini atît de im
portante, dar ii-au făcut-o ?

PREGĂTIRI PENTRU CUPĂ »
• Miercuri, Dinarno Bacău a jucat

i roșie Bacău, de care a 
dispus cu 3—-2 (I—0). Au marcat r- i 
Nemeș, Ciripoi și Gram, respectiv 
Dăjan (2). Dinamo a aliniat forma
ția : Ghiță—Giosanu, Gross, C'mcu—■ 
Rădulescu, Stoica—Popa, Nemeș, 
Gram, Ciripoi, Meder. In deschidere: 
Dinamo tineret—Partizanul (din cam
pionatul regional) 7—0 (3—Oj. (IL1E 
1ANCU, coresp).

• I.a Pitești: Dinamo—Selecțio
nata regională 5—0 (3—0). In jocul 
cu Fa rul Constanța. Dinamo va folosi 
probabil, formația : Varga—Valcan, 
Barbu, Haimovici—Florescu, Radu— 
Comeanu, Libardi, Consta ntinescu. 
Dumitrescu. Turcan. (I. CHILIBAR, 
coresp.).

• Steagul roșu își va alcătui echi
pa pentru. meciul cu Crișul Oradea, 
din următorul lot: Ghiță, Haidu 
Zbîrcea, Zaharia, Nagy, Ivănescu, Se
redai, Szigeti, Campo, Hașofi, Năftă- 
năiilă, Fusulan, Necula, Meszaros, 
David. (C. GRUIA, coresp. reg.).

• Meciul de categorie B Crișaeia O- 
radea—A.S.M.D. Satu Mare se va 
disputa miine ila ora 10 30 la Ora
dea. deoarece după-amiază este pro
gramată intîlnirea de Cupă Crișul— 
St. roșu.

• Clasamentul campionatului de 
tineret, după etapa de duminica tre-

aplică. Slab au 
Macri, Motroc,

0-1, 0-2, 0-3,

A ar-
Meciul 

tat pentru

culă, se prezintă astfel :
1. Progresul 20 14 3 3 58:26 31
2. Dinamo Pitești 20 13 4 3 37:12 3(1
3. Steaua 20 13 4 3 51:18 30
4. Rapid 20 11 5 4 38:13 27
5. St. roșu 19 9 5 5 40:25 23
6. Jiul 20 10 3 7 25:40 23
7. Știința Tim. 20 758 54:41 19
8. Dinamo Bacău 20 5 8 7 27:36 18
9. Petrolul 20 6 4 10 43:43 16

10. U.T.A. 20 5 4 11 33:42 14
11. Știința Cluj 20 5 4 11 30:47 14
12. Minerul 20 5 4 11 17:35 14
13. Dinamo Buc. 19 5 3 11 27:39 13
14. Metalul 20 2 2 16 11:74 6

Petrolul—Metalul, 
că Metalul s-a

nedispu- 
prezentat 

după ora fixată, a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 în favoarea echi
pei Petrolul.

(Mîn-
Jenei, 

Seredai (Kosaka) — Pîrcălafr, Constan
tin (Seredai), Dridea (Marcu, Constan
tin), Țîrcovnicu, Creindceanu (Publik). 

GREMIO : Irno — Valerio, Airton, 
Toruca, Sergio — Elton, Milton — Ma-

- , ,..., rino, Joao, Juairez, Vieira.
multe greșeli de plasament și in in- . — p. g. —

«
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„Trofeul
Din apropierea Virfului 

Omul din Bucegi, se des
chide, largă și abruptă, 
Valea Cerbului. Adăpos
tită de culmile Morarului 
și Coștilei, Valea Cerbu
lui păstrează zăpadă bună 
pentru schiat pină în lu
na iunie, fiiiid, din acest 
punct de vedere, o gazdă 
foarte bună pentru 
torii de schi.

Traseul probei 
ooborîre pleacă din 
cabanei Omul, prin drep
tul Brîtflui de Colți, tra
versează Marea Căldare, 
se angajează pe fețele 
de sub Bucura, trece de 
punctul numit Bordeiul 
Cîrlanilor, pătrunde prin 
porțiunea îngustă Ter- 
mopile și se încheie la 
Priponul Cerbului. Lun
gimea traseului este de 
aproximativ 2.600 de me
tri, cu o diferență de ni
vel de 350 m. In prima 
ediție a „Cupei Valea 
Cerbului" (1937) cîștigă- 
torul a realizat 6:27,2. 
iar la ultima ediție (1951) 
traseul a fost parcurs în 2:09.0, ceea ce 
reprezintă o medie orară de 72 km.

Am prezentat. aceste date deoarece 
mîine dimineață cei mai buni schiori 
ai țării noastre, invitați pe baza per
formanțelor, vor lua startul în cursa 
dotată cu „Trofeul Valea Cerbului",

Mîine, In Buccgi.

ama-

Valea Cerbului

dotată
Cvadruplul campion republican Cornel Tăbăraș 

unul din fnvoriții carsei de coborire 
„Trofeul Valea Cerbului14.

organizată de Oficiul 
UCECOM in cinstea 
UCECOM.

Organizarea acestui concurs repre
zintă o frumoasă inițiativă, menită 
să prelungească activitatea competi- 
țională a schiorilor fruntași.

sport 
Congresului

Meciuri decisive în seria a ll-a 
a campionatului masculin de Handbal în 7
Cu toate că are programul modificat, 

o serie de jocuri fiind aminate, etapa 
de mîine a campionatelor republicane 
de handbal cuprinde cîteva partide 
deosebit de atractive. Vom scoate în 
evidență, în mod deosebit, cele trei 
partide din cadrul seriei a II-a a cam
pionatului masculin de handbal îq 7, 
care sînt decisive in ceea ce privește 
desemnarea formațiilor de pe primele 
locuri în clasament. Ne referim la par
tidele: Știința Petroșeni — Rapid Tg. 
Mureș, Știința Timișoara — ” ’ 
Sibiu și C.S.O. Craiova — Telinometal 
Timișoara (ultimul joc se va disputa 
luni 7 mai). Celălalt meci din cadrul 
acestei serii; Unirea București — Di
namo Brașov va avea loc in ziua de 
17 mai.

Voința

In prima serie a campionatului mas
culin de handbal in 7 mîine se va dis
puta un singur joc: Știința Galați — 
Rapid București, urmînd ca restul par
tidelor să aibă loc luni 7 mai. In a- 
ceastă zi la București se vor juca două 
meciuri (teren Dinamo, începind de 
la ora 16) Știința — Tractorul Bra
șov și Dinamo — Rafinăria Teleajen, 
iar la Bacău intilnirea Dinamo — 
Steaua București.

Campionatul feminin programează 
toate jocurile mîine. In Capitală echi
pele bucureștene se vor intîlni in cu
plaj pe stadionul Giuleștî, începind de 
Ia ora ȚO,: după următorul program: 
Unirea — Știința ; Rapid —- Progresul, 
in cadrul seriei a Il-a se vor disputa 
următoarele jocuri: Petroșeni : S.S.E. 
— Mureșul Tg. Mureș; Timișoara: Ba-

Turneul final
al campionatului școlar 

al Capitalei

•• .natul — Știința Timișoara.

Astăzi și luni se dispută ultimele par
tide din cadrul campionatului republican 
școlar — faza pe Capitală. Au loc ur
mătoarele partide ale turneului final :

ELEVE — Azi, pe stadionul Tineretu
lui, ora 17.15 : Șc. medie nr. * ~ -
die nr. 4; ora 18 : Șc. medie 
medie nr. 27.

ELEVI — Azi, pe stadionul
17.15 : Șc. medie nr. 13—Șc. 
17; ora 18 : Șc. medie nr. 7—Șc. medie 
nr. 23. Luni, teren I.T.B., ora 18 : Șc. 
medie nr. 13—Șc. medie nr. 7.

Câștigătoarele turneului se vor califica 
pentru finala pe țară.

1—Șc. me- 
nr. 19—Șc.

I.T.B., ora 
medie nr.

SPORTURI NAUTICEI

C. COMARNISCH

cu

LOTULUI REPUBIICAN DE TENIS

2 mai,

4

Alte două „zone” în campionatul republi
• ZONA I-CL.UJ.-„..Sat». Mare (5

tivul final și cel mai important Hind 
campionatele mondiale de la Praga 
1963.

folos; pe o scară 
și din alte centre, 
București.

142,5 k 
recordm 
tinerii 

kg Ia
O

HWSEDO ARA Șl SAIU MARE

4rn

EUȘITA

^înt^uStoaA te Jt firc&ttoane.
r lt/mu KifltI

Publicul băimărean a avut sa
tisfacția să urmărească o com
petiție de tenis de masă — con
cursul al doilea al etapei finale 
a campionatului republican indi
vidual — reușită din multe punc
te de vedere: întreceri de un 
nivel tehnic ridicat, organizare 
aproape fără deficiențe (sală și 
iluminație corespunzătoare, punc
tualitate in programare), arbi
traje competente.

★
PROBELE DE SIMPLU FEMEI ȘI 

BARBAȚI au revenit celor mai în for
mă sportivi : maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru și maestrul 
sportului Radu Negulescu. Antîndoi 
au demonstrat o mult'rlu'dthe de pro
cedee tehnice, pe care le-au folosit 
cu o deosebită dezinvoltură, indife
rent de adversari și de evoluția sco
rului. La cea de a doua victorie con
secutivă realizată în interval de o 
lună și jumătate în fața campioanei 
republicane Ella Constantinescu. Ma
ria Alexandru a făcut dovada unei 
pregătiri complexe, a unui echilibru 
foarte stabil în toate compartimen
tele jocului. Ea a trimis mingile cu 
precizie, a trecut cu ușurință din a- 
părare în ofensivă, a atacat hotărît 
în toate ocaziile. Cu siguranța și dis
poziția arătate la Baia Mare, cu greu 
i-ar fi rezistat Măriei Alexandru ori
ce jucătoare de pe continent. Rezul
tatele și maniera de joc a campioanei 
noastre mondiale trebuie să constituie 
pentru ea un stimulent în plus pen
tru a-și continua pregătirile cu ace
eași seriozitate și conștiinciozitate în 
vederea concursurilor viitoare, obiec-

★
LA ÎNĂLȚIME A FOST ȘI RADU 

NEGULESCU care ne-a impresionat 
din nou cu vitalitatea sa recunoscută, 
cu calmul și fantezia sa în acțiuni. 
Și, lucru îmbucurător, Negulescu a 
început să manifeste constanță în ob
ținerea performanțelor, caracteristică 
jucătorilor de valoare certă.

★
SUCCESELE MĂRIEI ALEXAN

DRU ȘI RADU NEGULESCU sînt și 
mai prețioase dacă ne gîndim eă cei 
doi adversari din finale, Ella Con- 
stantinescu și Matei Gantner, s-au 
prezentat și ei bine pregătiți, stăpîni 
pe o gamă largă de lovituri. Meciu
rile finale au fost foarte interesante 
și spectaculoase, în care învinșii au 
avut ezitări î.î momentele psihologice, 
în contrast cu învingătorii.

★
CU MULTA MULȚUMIRE CON

SEMNAM progresul înregistrat și re
zultatele realizate de trei tineri : 
ludith Krezsek, Nicolae Angelescu și 
Șt. Sentivani. Prima folosește priza 
toc, este extrem de mobilă și de un 
dinamism în joc cu care își sufocă 
pur și simplu adversarele. Cu lovituri 
puternice pe toată masa și cu topspi- 
nuri executate din ce în ce mai bine, 
Krezsek a eliminat-o pe Geta Pitică, 
după o partidă de toată frumusețea. 
Cu un bun echilibru moral, cu un 
antrenament pus la punct, Angelescu 
a căpătat mai multă siguranță și tă
rie în lovituri și ca urmare el l-a în
vins fără dificultate pe Cobîrzan și

s-a calificat în semifinale. La fel 
Sentivani, în evident progres, a o 
nut victorii concludente asupra 
Covaci și Sîndeanu. Cît despre u 
mul, acesta are comportări ineg
Face uneori meciuri foarie bune, p 
tru ca apoi să marcheze scăderi in 
misibile pentru un jucător frunt 
Cauza ? Nu se concentrează și 
gîndește suficient, iar pe jucat 
„presupuși" mai slabi, ii desconsid 
și, firește... pierde.

★
MENȚIONAM LA ÎNCEPUT F

TUL CA ARBITRAJELE AU FO 
COMPETENTE Intr-adevăr, ceea 
merită să subliniem este felul c 
au condus partidele cîțiva arbitri 
cunoscuți pînă acum, din provin 
Este vorba de Verba și Ileș din S 
Mare, Metz (Baia Mare) și Bîr
(Suceava) alături de Cristache Ge 
gescu (București). De unde rezu 
ca bună inițiativa federației de s 
cialitate de a 
mare arbitri 
lingă cei din

OFT NOI RECORDURI REPUBLICA 
DE JUNIORI!

DEMONSTRATIV 
DE MASĂ EA

In după-amiaza zilei de 
sala clubului de la Combinatul Si
derurgic Hunedoara era arhiplină. 
Aproape 2000 de muncitori veniseră 
să asiste la un bogat program cul- 
tural-sportiv. Cu acest prilej, au 
făcut demonstrații foarte reușite de 
tenis de masă campioanele mon
diale Maria Alexandru și Geta Pi
tică, campionul republican Radu 
Negulescu și jucătorii fruntași A- 
dalbert Rethi, Virgil Sîndeanu,
Otto Bottner și Ștefan Sentivani.

Cu două zile mai înainte, și sala 
de festivități „9 Mai“ din Satu 
Mare a găzduit o demonstrație a-

semănătoare de tenis de masă ou 
participarea maestrelor emerite ale 
sportului Maria Alexandru și Geta 
Pitică, Adalbert Rethi. Virgil Sin- 
deanu, Ștefan Sentivani.

Inițiativa F.R.T.M. de a trimite 
pe membrii lotului republican să 
facă demonstrații in diferite centre 
din țară este foarte bună și ea va 
trebui continuată și in viitor.

Zilele trecute s-a desfășurat în s 
Fioreasca II o întrecere rezervată 1 
terofililor juniori din Capitală do 
cu „Cupa 1 Mai“. Trofeul a reveni 
chipei Dinamo Obor, care 
mația cea mai omogenă. Cu ăceNt 
lej au fost obținute Opt noi reeoh 
republicane de juniori: CAT. SE 
MIJLOCIE : Daniel Dolofan (Stea 
125 kg la aruncat și 310 kg la t 
Mihai Șerbu (Dinamo Obor) 102,5 
la smuls. CAT. SEMIGREA: C. 
lemen (Dinamo Obor) 107,5 kg la 
pins, 112,5 kg la smuls, 140 kg 
aruncat și 360 kg la total; CAT GR 
N. Matei (Dinamo Obor) 
aruncat. In afară de acești 
rezultate bune au obținut 
Oprescu (Steaua) 207,5 
cocoș, Vasile Vintilă (Sirenă) 
kg la cat. ușoară, Gh. Mincu (Din: 
Obor) 365 kg la cat. grea ș.a.

Mîine, un mare concurs
Mîine dimineață vom avea prilejul să 

asistăm la o mare competiție de sporturi 
nautice organizată de comisia orășe
nească de specialitate, cu concursul 
F.R.S.N.

Programul se anunță deosebit de atrae- 
tiy, eL cțyirinzînd întreceri de canotaj 
popular, eaiac-canoe. canotaj academic, 
i ah ting, 'demonstra ții moto-nautice și de 
sphi pe apă, la dare s-au înscris peste 
500 de sportivi. Startul primei probe

(amb*rca|ii universale) arc Joe la ora 9„ 
iar concursul de iahling, care va în
cheia programul imediat după defilarea 
sportivilor, începe la ora 14,45. Sosirea, 
în majoritatea probelor, se va face la 
debarcaderul ^Șordei.

După floretiști și spadasini, care au 
inaugurat săptămîna trecută întrece- Cărei (1, 2), Oradea (2, 3j,Tg. M 
rile din cadrul „zonelor", este rîndul (3,3) și Cluj' (5, 5fĂ -*»’>••’• 
floiretistelor și sabrerilor să se pre- • ZONA ă if-ă-âĂXÂȚI: Ploi 
zinte in fața planșelor, pentru a-și (4, 4), Timișoara (J,.;2L CȚuiova (2, 
desemna reprezentanții la ultimul act 
al campionatului republican — finala.

La concursurile cară sînt progra
mate astăzi și mîine yor participa tră
gători din următoarele centre : ,

Constanța (3, 1), Lugoj (1, 2)'și 
lăți (1, 2). • uu ,

(Prima cifră din paranteze in 
nwnărul. floretistelo^, cea de a 
pe acela al sabrerilor).

Azi și mîine, pe terenuri și în săli
S IM BATA

TENIS : terenul Progresul, 
ora 16: partida de dublu a 
R.P. Romină—Izrael (Cupa Davis)

FOTBAL: teren Gloria, ora 16,30 î 
Metalul—Chimia Făgăraș (cat. B)

GIMNASTICA: sala Dinamo, de la 
ora 19.! intilnirea dintre echipele femi
nine ale R. P. Romîne și R.D. Germane

TIR : poligonul Tunari, de la ora 9:TIR : poligonul Tunari, 
campionatele Capitalei

_ BUHA IHTKHINtKU Htflțfl

de la 
meciului

DUMINICA

ATLETISM : stadionul 
de la ora 8,30 :■ concursul 
București

TIR : poligonul Tunari, 
campionatele. Capitalei ; 
Dinamo, de la ora 9: concurs dotat cu 
..Cupa F.R.T."

TENIS : terenul Progresul, de la ora 
15: meciul R.P. Romină—Izrael (Cupa 
Davis) ,|

SPORTUL POPULAR
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Republicii,
Universității

de la ora 9:
poligonul

FOTBAL : stadionul Olimpia, de la 
ora 16;30 : Olimpia—Metalul Tirgo- 
viște („Cupă R.P.R-")

SPORTURI NAUTICE: lacul Herăs
trău, de, la oră 9: concurs organizat 
de comisia orășenească de specialitate.

GIMNASTICA : sala Dinamo, de . la 
ora 19,30 : intilnirea dintre echipele 
feminize1 ale R.P. Romîne și R.D. Ger 
mane .

RUGBJ r stadionul Dffiamo, ora 9: 
Progresul-Grivița Roșie ; ora 10,30: 
Dinamo—Steaua ; teren • Gloria, ora 
11 : Metalul—Știința Cluj: stadion
Unirea. ora 16,30: Unirea—Olimpia

MOTO: stadionul Unirea, de la ora 
10 : concurs de îndeminare

POLO: ștrandul Tineretului, de fa 
ora 10:“, Steaua—I.C. Arad; Știința 
Buc.—Industria Linii Timiș.; Dinam 
Bîic- —■ Crișana Oradea ; Progresul 
Rapid Bțjc.

CICLISM : stadionul Dinamo, 
8,30: plecarea in excursia cicloturisti
că ‘ la Sqagov.

LUPTE : sala Fioreasca II, ora 10: 
c’ămpiorîațyl R.P.R. pe echipe.

// oettt ptpamh ot motoculuin biciuctc 
" fa CON DM! OPTIMI VAAMGUITA.

. prm c.miâh.'e sa/e dm Buc uresri 
im popaUtu32-hhok a fhmuarie 

AW COBALCHUUO WI tb Ti NhiiAHii' , 
CALPA RAUOVPI 292 - WON UNC» 
CAUA CPI VITEI 225 miMGPIWAPOJIE 

UL NME.LF. DOUA CENTRE 
EXECUTAȘIREPARAȚII AUTO , 
' LA ACES TE centre se 
MDN TEACĂ LA CERERE 
oclinZi retrovizoarenoto 
S/ PORT BAGAJE PENTRU 

TOATE TIPURILE

fihF>re^mul âlimenf 
q| fiecărui sporti 
nu trebuie să lipse 
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Turneul U. E. F. A. văzut din... Antrenament de fotbal
,5 PRIETENIE, FELICITĂRI...

u*

1

5

Reuniți în cele cinci grupe de la Constanta, 
Ploiești, Cluj, Brașov și București pentru 
a-și disputa întîietatea, apoi prezenți la 

București, tn tribunele stadionului „23 August**, 
la semifinalele fi finalele Turneului U.E.F.A.,
niorii delegațiilor participante s-au întîlnit din 
nou, cu toții laolaltă, duminică seară la masa 
comună, în sala de marmură de la C.C.A. In mij
locul unei atmosfere de voioșie tinerească și de 
amiciție generală echipele străine au felicitat pe 
rind și din toată inima pe ciștigătoarea Turneu- 
lui. reprezentativa R T. Romîne. A fost un mo
ment cu adevărat impresionant să-i vezi pe 
acești tineri sportivi din toate colțurile Euro
pei slrîngînd mîinile și felicitîndu-i pe juniori’ 
romini care s-au dovedit cei mai buni în între
cerea rezervată lor.

Apoi a început schimbul de impresii, de auto
grafe și, bineînțeles, de insigne, care le vor 
aminti multă 
U.E.F.A. și de 
mîntul Romîniei.

bineînțeles, de
vreme de ediția 1962 a Turneului 

frumoasele zile petrecute pe pă-

DE CE NU A 
LA

VENIT SOPHIA LOREN 
BUCUREȘTI ?

Foarte puțini «tiu că 
fi-nala Turneului U.E.F.A. 
ar fi fost urmărită și de 
cunoscuta actriță de cine
matograf Sophia Loren ? 
Dar de unde și pină 
unde, cum, cu ce prilej ? 
Explicația o veți afla în 
rindurile de mai jos. So
phia Loren a călătorit de 
la Milano la Zurich în a- 
celași tren cu juniorii ita
lieni care veneau în Ro- 
mînia, la Brașov, pentru 
a participa la Turneul 
U.E.F.A. In discuțiile pe 
care le-a purtat cu con- 

*<ijcătorii și tinerii fotba- 
ă-'Ști italieni, Sophia Lo

ren s-a dovedit a fi o pa
sionată a sportului cu

balonul rotund. Și intr-a
devăr, după ce echipa I- 
taliei cîștigase primul loc 
în grupa de la Brașov, 
renumita actriță italiană 
a trimis
„Squadrei Azzura” de ju
niori : „Felicitări pentru 
victorie. In caz de cali
ficare in finală duminică 
29 aprilie voi fi la Bucu
rești”. Semnat — Sophia 
Loren.

Epilogul îl cunoașteți. 
Echipa Italiei a fost eli
minată în meciul de ca
lificare pentru semifinale 
și... promisiunea Sophiei 
Loren nu a mai fost rea
lizată.

de la Brașov,

o telegramă

EXCURSII, IMPRESII. AMINTIRI 
DE NEUITAT

Bran, 
Pre-

„Am vizitat 
a spus vice-

U.E.F.A. Ho- 
Poiana este 
cele mai fru- 

în viața

Multe și frumoase au 
fost excursiile pe care 
tinerii fotbaliști italieni, 
polonezi și austrieci le-au 
făcut in timpul lor liber 
in stațiumile pitorești din 
jurul Brașovului ; 
Postăvar, Poiana, 
deal, Timiș ș.a.

Dl. Jose Crahoy — vice
președinte al U.E.F.A., 
a fost adine impresionat 
de tot ceea ce a văzut la 
Poiana Brașov sau pe 
Postăvar, In registrul de 
amintiri al hotelului tu
ristic din Poiana dl. Cra- 
hay a notat cele văzute.

manifestîndu-și admira
ția față de splendidul ho
tel turistic. 
multe țări, 
președintele 
telul din 
unul dintre
moașe văzute 
mea”. Fiind întrebat de 
organizatori dacă în 

mai 
dl. Cra- 
„Da, aș 
incă o 

Postăva-
Dorința sa a fost

dacă 
timpul șederii sale 
are vreo dorință, 
hay a răspuns :
vrea
dată Poiana și 
tul".
îndeplinită.

să vizitez

PAL APLAUDAT LA BRAȘOV

Marți 24 aprilie h 
Jjrașov se juca partida I- 

^îalia-Anstria, iar la Bucu
rești reprezentativa R. P. 
Romine susținea un meci 
decisiv cu echipa R. F. 
Germane, joc care urma 
să desemneze ciștigă- 
toarea grupei A. Tribune
le stad'onuluî Tractorul 
din Brașov erau arhipli
ne și spectatorii așteptau 

-cu nerăbdare să afle re
zultatul de la București. 
Din cind în cind. difu
zoarele de pe stadion in
formau spectatorii despre 
meciul echipei noastre. La 
un moment dat, in repri
za a ll-a, tribunele au 
făcut „explozie”: echipa

NUME... KILOMETRICE.

R. P. Romîne deschisesi 
scorul! In aceeași clipă, 
echipa Italiei marcase, 
preîuînd conducerea. Am
bele goluri înscrise si
multan au fost niarcate 
de... fundași: pe stadio
nul Republicii din Bucu
rești a marcat Pal pen
tru echipa romină. iar pe 
stadionul Tractorul, Viale 
pentru italieni. Publicul 
a aplaudat minute in șir 
dar desigur în special 
pentru golul echipei noas
tre. Italienii n-aveau de 
unde să știe acest lucru 
și entuziasmul spectatori
lor le-a dat 
gind pină 
4—L meciul

aripi, 
la

cu

cîști- 
urmă cu 
Austria

echipelor pa 
La 

au
Turneul 

prezevAat

iar in cel

Secundo: a jucat peste 
50% din jocuri. Deci, a 
doua condiție. In sfîrșit, 
terțio: eclfpa maeștrilor 
(Spartak) s-a clasat pe 
unul din primele trei 
locuri ale campionatului 
U.R.S.S., în același an. A 
treia și

• in 
presei, 
trimisul
ski Sport' 
toarea reflecție după jo
cul R. S. Cehoslovacă—

ultima condiție.
București, la masa 
Uleg Kucerenko, 
ziarului „Soviet- 

făcea urniă-

• Discuție amicală pe 
bacul de pe Dunăre in 
drum spre București.

Sabri Kiraz, antrenorul 
echipei turce către cen
trul inaintaș Abdulah :

— Sper că de acum 
consacraînainte te vei 

fotbalului 1
— Să vedem 

spună antrenorul 
atletism.. — 
zîmbind simpaticul Abdu
lah, în timp ce noi ne ui
tam întrebători la cei doi.

Antrenorul ne lămuri: 
Abdulah e campion na
țional școlar la atletism. 
Face 11,1 pe suta 
tri și băiatul încă 
decis cărui sport 
consacre.

Ii garantăm lui 
Kiraz că

Turcia: „Zeița Fortuna a 
fost mereu de partea ce
hilor. In primul minut 
turneului, la Cluj, ea 
acordat un „pecalti" 
chipei cehoslovace, iar 
ultimul (min. 481), 
București, a făcut ca ba
nul să cadă in favoarea 
locului 3. Poate că e o 
compensație pentru cele 
8 ore de joc ale echipei 
cehoslovace, maratonista 
Turneului U.E.F.A.

...Șl CONSTÂNȚEAN

fotbalul. Atlețî care fac 
suta de metri în 11,1 s-or 
mai găsi, dar fotbaliști 
cu asemenea calități de 
atlet mai rar...

• In meciul Turcia— 
Franța, la o lovitură li
beră indirectă executată 
de Altan de la aproxima
tiv 35 de metri, portarul 
francez Schmitt a plonjat 
și mingea a intrat in pla
să deviată de mina lui. 
„Dacă Schmitt nu schița 
nici un 
balonul 
poartă, 
meciul 
oricărui

POSTII MRGRZIN

**
1

pc... marc
In ultimul său voiaj, e- 

chipajul navei comerciale 
ronunești 
susținut 
spor ti ve prietenești 
chipele altor nave 
în porturi. Echipa de fot
bal a navei a jucat. de 
pildă. în porturile Basrah 
și Manamo (Golful Per- 

).
Fotografia înfățișează 

aspect al antrenamen- 
lui fotbaliștilor de pe 

Dobrogea", efectuat pe 
coverta navei in timpul 
'jber.

AUREL CONSTANTI- 
NESCU-coresp.

„Dobrogca** a 
cîteva întthnri

cu e-
af'ate

a magazin «postii mhcdzin
A- 
in

ce o să 
meu de 

răspunse

de me
nu s-a 
să se

Sabri 
rămîne cu

gest și lăsa ca 
să intre direct în 
nu era gol și... 

ar fi fost deschis 
rezultat” — a 

declarat după joc arbitrul 
J. Finney. Așadar, Schmitt 
sau a fost neatent, sau — 
ce-i mai grav — nu a 
cunoscut regulamentul!

GHEORGHE CALIN, 
ZUGA. — 1. în 1956, 
campionatul categoriei A 
de fotbal, Petrolul Ploiești 
a învins pe U.T.A. cu... 
9—0 ! Meciul a avut loc pe 
stadionul „23 August* din 
București. 2. E vorba de 
nume identice, dar de per
soane diferite : Mihai Redl, 
fost pină mai acum cițiva 
ani unul dintre 
noștri fruntași, 
Redl, portarul 
noastre naționale 
bal.

nastă n-a luat parte la 
ultimc.'e concursuri. Dar, 
curind, o vom aplauda din 
nou ! 2. Am citit cu mult 
interes s« risoarea dv. In- 
dicați-ne adresa spre a vă 
putea răspunde detaliat 
prin scrisoare.

caz, in 
realiza 
bișnuită 
la trei 
diale.

lot este — el va 
performanța neo- 
de a fi participat 
campionate mon-

gimnaștii 
și Mihai 

echipei 
de hand-

BUCV-TUDOR DAN, 
REȘTI. — 1. Elena Leuș- 
tean este in așteptarea ți
nui fericit eveniment: va 
deveni mamă. Acesta 
este motivul pentru care 
excelenta noastră

CORNE^IU MIHAILA, 
GALAȚI. — Rapid a ciști- 
gat „Cupa" de șase ori in
tre anii 1936—1942. După 
cum se vede, de șase ori 
la rind ! Cu toate acestea 
poate că este mai bine să 
nu aducem vorba despre 
Cupă, cind vorbim cu fot
baliștii feroviari 1 Nu «in
tern siguri dacă au uitat 
de meciul cu Arieșul ț 2, 
August Todor, portarul e- 
chipei Rapid, a jucat de 
trei ori in prima repre
zentativă a țării : în 1959, 
in cele două meciuri cu 
U.R.S.S., din cadrui preli
minariilor turneului olim
pic (0—2 la Moscova și 0—0 
la București) și în intilni- 
rea de la Varșovia, cu Po
lonia. Scor : 3—2 pentru 
noi.

IULIAN DALIDIS, CRA- 
IOVA. — La haltere se 
desfășoară campionatele 
mondiale în fiecare an. cu 
excepția anului Olimpia
dei, cind campionii olim
pici sînt considerați în a- 
celași timp și campioni 
mondiali. în momentul de 
față titlul de campion 
mondial la categoria grea 
este deținut de excepțio
nalul halterofil sovietic 
Iuri Vlasov. Ei a reeditat 
in 1961. la campionatele 
mondiale de la Viena. vic
toria repurtată în 1960. la 
Jocurile Olimpice de la 
Roma. Anul acesta cam
pionatele mondiale de hal
tere au loc la Budapesta.

M. DUDESCU, COMUNA 
RUPEA. — Dv. ridicați ur
mătoarea problemă : In
tr-un campionat regional 
de fotbal una din serii cu
prinde 13 echipe ; din a- 
cest motiv, in fiecare eta
pă de campionat una din 
echipe stă. Dacă un jucă
tor al unei echipe este sus
pendat, să zicem, pe trei 
etape, este considerată ca 
etapă de suspendare șl a- 
ceea în care echipa stă, 
conform programării co
misiei regionale de fotbal ? 
M-aș fi mirat ca un supor
ter să nu se fi gîndit și 
la o asemenea soluție fa
vorabilă echipei pe care 
o simpatizează ! Firește 
însă că nu poate ti vorba 
de așa ceva, ci suspenda
rea se referă la etape e- 
fectiv jucate de echipa 
respectivă.

VASILE IONESCU și AN
TON OLARU. BUCUREȘTI. 
— Vă invităm sâ treceți 
pe la redacție.

ION POSFAȘU

In 4 rînduri
Din vina I.E.B.S. 

instalația de talere de 
la poligonul Tunari 
nu fuincționează 
mal.

nor-

Talerele uneori 
Funcționează „ca 

carte “
Ajuți nd pe trăgători
Ele zboară... gata sparte !

la
»

..Dumitru Gheorghiu, 
excelentul „mijlociu” di- 
namovist și-a pus de cu
rind mănușile în cui ? 
După 11 ani de activita
te, Glieorghiu a hotărit 
să lase locul în echipa 
reprezentativă și de club 
altor boxeri mai tineri. 
Dinamovistul se pregăteș
te temeinic acum pentru 
a deveni antrenor. El se 
numără printre studenții 
fruntași ai anului li de 
la l.C.F.

...cel de al 100-lea meci

ir ternațional aj lui 
sik a coincis cu o 
portare excelentă a 
mitului 
ghiar ? In partida cu U- 
ruguay, Bozsik a fost cel 
mai bun de pe teren și a 
marcat de altfel singurul 
punct al echipei sale.

...Pele va fi utilizat kl 
echipa Braziliei și în pos
tul de portar ? Dar in
tr-un singur caz: atunci

fotbalist

com- 
renu- 

ma

cind portarul titular seva 
accidenta in cursul unei 
partide.

...La New York in goa
nă după „recorduri”, 
organizai un meci de 
intre „cei 
meni din
Humphrey (334 kg) și Joe 
Callioon (288 kg). După 
cum vă închipuiți, a fost 
torba de doi obezi, doi 
oameni suferinzi de gra
ve afecțiuni

mai grei 
lume” :

s-a 
box
oa- 
Jim

PETRE OLTEANU, CO
MUNA FRUMOASA. — 
Gergel.v» interul stingă al 
echipei naționale de ju
niori, care a cistigat Tur
neul U.E.F.A.. activează la 
C.S.O. Baia Mare. Celălalt 
inter, Dumltriu, joacă la 
Jiul, iar Sucin este porta
rul Arieșului Turda.

I

I COZMIN

Vas: le Pinciu a ciș- 
tigat „Marele Premiu 
al Națiunilor" la con
cursul internațional d€ 
călărie dc la Nisa

glandulare.

ALEXANDRU GAIȚA, 
CONSTANȚA. — Renumi
tul fotbalist brazilian Didi 
are acum 33 de ani. Dacă 
va apare in echipa Brazi
liei și la campionatul mon
dial din Chile — in orice

A 
O

ciștigat peste hotare 
probă grea

limpede : aE 
pe cal, dar și

de echita
te.

fost călare 
pe... situa

ție !

VICTORIE ! 5

Loturile 
twiponte
V.E.F.A.
multe curiozități, printre
care aceea a unor nume 
cu multe.., prenume, c- 
tingind o... lungime ne
obișnuită pentru cititorii 
noștri. înscrierea lor in 
formații ar fi necesitat 
multe rinduri... Iotă cite- 
va „mostre*4. Printre ju
niorii olandezi au figurai 
doi pe care îi chema ast
fel : pe unul Johannes 
Cornells Jakobus Eliza
beth KLVMPKENS, iar 
Pe altul Henricus Lode- 
vicus Adrianus Antonius 
VRIENS! în lotul spa
niol am in-tilnit pe Jose 
Maria COSTOVA Rivas 
Și pe Jose Maria PARA-

DA Al vite, 
portughez Joao Carlos da 
Conceicau MELO, pe Vi
tor Manuel da Carlos 
GODINHO fi Jose Pere
ira de Oliveira EDUAR
DO...

Dar venind vorba des
pre nume lungi, să vă 
istorisim o intimplane... 
scurtă, tn registrul de a- 
mintiri de la Muzeul 
Bran, in care vizitatorii 
iși deapănă impresiile, se 
poate găsi un nume deo
sebit de lung fi greu de 
pronunțat: Rinnergs-

chentner. Ziariștii italieni 
n-au putut in nici un fel 
să-i pronunțe corect nu
mele, denumindu-l jucă
torul cu nr. 9.

CALEIDOSCOP CLUJEAN

• Tn 
Sovietice 
mijlocașul , 
riev. Căpitanul e<‘hipei.de 
juniori a U.R.S.S. este 
maestru, al sportului. Iată 
cum: joacă în echipa de

echipa Uniunii 
s-a remarcat 
dreapta Grigo-

tineret a lui Spartak 
Moscova, care s-a clasat 
anul trecut pe 
Deci, o primă 
pentru obținerea 
(potrivit regulamentului 
în vigoare în U.R.S.S.) !

locuî I. 
condiție 

titlului

Schiță de DRAGOȘ COJOCARU 
jucător în echipa de fotbal Steaua

n

Cel strigat se opri și neștlind dincotro vine sunetul răs
punde 1* fel de sare spre a fi auzit de oriunde.

— „Om bun. De unde mă strigi”?
— „De aici de la sonda lui Aiexeee”...
— „Ce cauți acolo- ?
Nici n-apucă să mai răspundă Victor Preda că o siluetă 

” ’ “ alergătură. Victor nu se ridică
mina pe umăr. Întoarse doar

ma»ivă ajunse lingă el gifiind de 
decit ei nd cel ce venise ii puse 
capul și nu-i veni să creadă.

— .Cum, tu?*
— .Bar tu?* primi in ioc de 

adversarul lui din acea seară.
răspuns din partea lui Alexe 

jCe s-a intimplat ?*
— „S-a defectat regulatorul și pierde gaz cu nemiluita*. Alte 

cuvinte erau de prisos. Alexe azvirli scurta de doc intr-o parte 
și prinse conducta in brațe. Victor putea manevra acum mai 
ușor sculele. Lucrau de zor. Din cind In cind Întorceau capul 
unui spre altul și-și căutau privirile cind oboseau; inversau 
roiurile, dar nu zăboveau de loc. Nu mai simțeau nici sudoarea 
rece ce le aluneca pe fete, strecurindu-li-se pe sub gulere. 
Timpul trecea in zbor de pasăre. Ora meciului trecuse de mult. 
Nici unul n-aduse vorba de asta. Lucrau in tăcere, Încordați 
deasupra vanei de gaz pe care știau că trebuia s-o invingă 
pînă la urmă. Spinările arcuite deasupra conductei începură 
să-i doară. Genunchii parcă scrișneau dureros pe salteaua dură 
de piatră. De brațe se agățară bucăți de plumb trăgindu-le 
in jos. Și vlntul... Ah afurisitul ! apucă să spună o dată Alexe 
cind ii zbură șapca de mușama. Intețindu-se între timp, vîntul 
se opintea ca și cum ar fi vrut să-i răstoarne. Se proptiseră 
insă unul în altul — ca la un clinei! Și numai părul avea să 
le mai fluture în aer.

Din ce in ce gazul infrint se retrăgea pe eonductă. 
învinseră! Cei doi tineri respirară adine și se îmbrățișară... 
A doua zi toți petroliștii care plecaseră dezamăgiți de la 

sala de sport știau ce se petrecuse in seara trecută. Un tînăr

pe biricletă gonea pe toate hățișurile și se oprea la flecare 
sondă. Răspindea ziarul local. Miini minjite de păcură 
inăltau in aer gazeta cu chipurile eelor doi, expuse pe prima 
pagină. Iar in interior rubrica „sport” le atrăgea din nou 
atentia: „Ion Alexe șl Victor Preda se vor intilni simbăta seară.” 

Se adunase parcă mai multă lume. Ca niciodată. In aer un 
zumzet ca de bondar. Din cele două colturi ale ringului Victor 
Preda si Ion Alexe se priviră o singură dată. Clătinară incet 
din cap si iși zimbiră timid. Copilărește. Cind arbitrul intil- 
niriî ii chemă in centru, drumul din colț pină in mijlocul rin
gului Ie tu însoțit de tunete de aplauze. încrucișară mănușile. 
Apoi gongul restabili liniștea. Preda trecu primul la atac. 
Lovi cu stingă, apoi cu dreapta. Fulgerător. Dar ambele atacuri 
se opriră in blocajul lui Ion Alexe. Preda făcu un pas inapoi 
și se pregăti de apărare. Dar Alexe nu atacă. Ce-o fi cu el? 
Lumea îi îndemna deopotrivă. Victor Preda se apropie de 
Alexe și intră intr-un corp la corp. Arbitrul insă ii opri 
imediat. Clinei ! Făcură un pas inapoi și reluară lupta. „Aș
teaptă"... gindi Preda. „De ce n-o lovi? Că doar nu mS mai 
studiază. Mă știe el prea bine. Să încerc tot eu“. Se repezi 
cu o ploaie de pumni asupra |ui Alexe. II descumpăni puțin, 
dar cele mai multe loviră in blocaj. Printre mănuși Alege 
parcă-i zimbea. Aha! Acum il înțelese. Nu ii venea, pe semne, 
la indemină. vă se bată cu el. după cele petrecute aseară, li 
era greu. Victor trimise o laterală, dar gindul ii era aiurea. 
„Nu... Ioane, lumea așteaptă de la noi box in seara asta. Apoi 
vom vedea noi!” Porni decis la atac. „II forțez eu". Lovi cu 
stingă, eu dreapta. O eschivă, două si in cele din urmă îi 
prinse in bărbie cu o directă. Arbitrul nu mat apucă să 
numere, căci gongul anunță sfirșitul primei repriz.e.

In colțul lui. Victor Preda nu-și mai găsea locul. Nu auzea 
nici aplauzele., nici încurajările venite din sală. Repeta intr-una 
antrenorului, ee căuta, zadarnic, să-l calmeze : „Trebuie să 
lupte... trebuie! Și atunci, făcu un lucru pe care lumea nu 
avea să și-1 explice mult timp. Poate niciodată! Se ridică din 
colțul său si merse la Alexe. Se aplecă asupra lui și ii vorbi 
grăbit. Puțin cam încruntat.

Repriza a doua isi schimbă aspectul. Ion Alexe ii Înțelesese. 
„Intr-adevăr, are dreptate Victor. Lupta sportivă nu exclude 
prietenia*. Ataca el acum din tuate părțile. Dar și Victor știa 
să se apere. Era clar la sfirsitul celei de a doua reprize că 
Alexe recuperase din dezavantaj și că ultima repriză va fi 
aceea care va desemna pe învingător.

Toată repriza a treia lumea siătu in picioare. Incurajlndu-i 
frenetic. Cind pe unul, cind pe celălalt. Cei doi iși aruncară 
in. luptă toate forțele. Publicul era entuziasmat. Nu se făeu 
liniște decit atunci cind arbitrul de ring veni să anunțe decizia. 
Ridiclndii-le cite un braț in sus. acesta strigă: „Meci nul !”

Ion Alexe privi la Victor Preda. Acesta li intoarse la fel 
de cald privirea. Apoi se îmbrățișară. Era a doua oară in 
ultimele 24 de ore.

ipei.de


Cicliștii sovietici domină în „Cursa Păcii
— Doi alergători romini

LEIPZIG 4 (prin telefon de la trimi
sul nostru special). Miercuri dimineața 
la Berlin ploua mărunt și rece. Cu toate 
acestea capitala IED. Germane trăia 
momente de entuziasm. Străzile erau 
înțesate de lume Policromia specifică 
primăverii — îndepărtată de vremea rea 
-— se afla prezentă In mîinile copiilor : 
sțegulcțe de diferite culori, porumbei 
albi și albaștri decupați din carton, ba
tiste felurite erau agitate în înlîmpina- 
rea caravanei celei de a XV-a ediții 
jubiliare a „Cursei Păcii".

Karl Marxallee găzduiește solemnita
tea startului festiv în cea de a doua 
etapă Berlin-Leipzig, 209 km. Alergăto
rul sovietic Anatoli Cerepovici primește 
tricoul galben al liderului și tot el ar 
trebui să-l îmbrace și pe cel violet al 
celui mai bun sprinter. Dar cum nu le 
poate purta pe amîndouă, îl preferă 
pe... primul. După aceasta cicliștii por
nesc spre Leipzig. Sînt 120 de rutieri, 
fiindcă în prima etapă danezul Riisberg 
a abandonat. Ploaia încetează după 
30—40 km. dar cicliștii vor avea de 
înfruntat un adversar tot atît de pu
ternic: vîntul tăios care bate din fată. 
Plutonul se menține multă vreme com
pact. înregistrăm doar nelipsitele pane 
de baieu, cărora le cade victimă și Cere
povici. Plutonul trece însă compact prin 
Potsdam.

Lupta cu vîntul și vremea rece este 
din ce în cc mai grea. Rînd pe rind 
rămîn din pluton alergători din echipele 
Finlandei, R.S. Cehoslovace, Norvegiei, 
Tunisiei, Iugoslaviei. La ccl de-al doilea 
sprint cu premii, în localitatea Grăfen- 
heinicken, primul trece austriacul Rui- 
ner. Cîtva timp mai tîrziu, la trecerea 
Elbei, marinarii de pe nave întîinpină 
caravana cu sunete prelungi de sirenă.

Punctul de alimentare de la Biterfehl 
161) nu mai stîmește efervescența 

In schimb, aci se produce 
decisivă. Din pluton se deta- 
rînd 9 alergători: De Breuker 

Șelaru 
Keller-

ce

(km 
obișnuită, 
evadarea 
șeaz.ă pe 
(Bel»), Ampler (R.D.G.), 
(R.P.R.). ..................... ...  "
inann
Cerepovici (U.R.S.S.), Petersson 
dia) și Nydam (Olanda). Ei alcătuiesc 
nn grup care conlucrează perfect. Rit- 
teul Cel mâi susținut îl imprimă însă 
alergătorii sovietici și cei din R.DC., 
tare avînd cîte 2 alergători în acest 
grup își asigură astfel un avantaj ta 
clasamentul pe echipe. Plutonul își mă
rește și el ritmul de alergare. Spre mîh- 
,ftirea noastră observăm cu 25 kin înainte 
de sosire că Ion Cosma — bolnav de 
gripă — nu mai poate rezista în plu
ton și rămîne. Cîțiva kilometri mai în- 
Colo se pierde și C. Dumitrescu. El plă
tește tribut propriei sale lipse de orien
tare. Dintr-un exces 
lat 180 km în urma 
din greu cu vin tul ! 
însă asigurat un om 
celor evadați și alți 
pluton (Moiceanu. liădulescu, Ziegler), 
așa îuc.ît se menține pe locul IV 
clasamentul general pe echipe.

La sosirea pe stadionul central

A.
Melihov (U.R.S.S.), 

(R.D.G.), Fomalczik (R.P.P.), 
(Sue-

de pntdența a ni- 
plutonului, luptînd 
Echipa noastră are 
(Șelaru) în grupul 
trei alergători în

I în

din 
Leipzig 100.000 de spectatori aplaudă 
o nouă victorie a lui Cerepovici. care se 
arată demn de tricou] galben pe care-1 
poartă. Clasamentul etapei: 1. A. Cere. 
pOvici (U.R.S.S.) a parcurg 209 km fn 
5hl8:04; 2. Nydam (Olanda). 3. Me
lihov (U.R.S.S.), 4. Ampler (R.D.G ). 
5, De Breuker (Belg.), 6. Petersson

Handbalistele sovietice se pregătesc pentru „mondiale!?’ din R. P. Romînă
-
n anul trecut, s-a dasat in 
dodf pe locul trei.

ii tWîo-

vor
Rominia în

vor parti- 
prima oară

Ianis Grinbergas și Nikolai Suslov. 
Numele acestor arbitri sovietici de 
categorie internațională sînt bine cu
noscute Iubitorilor de handbal din 
Rominia. Nu de mult ei au condus 
în R. P. Romînă jocuri din cadrul 
■tradiționalei competiții „Cupa orașu
lui București". In prezent, ei au pri
mit o misiune mult mai grea : pre
gătirea selecționatei feminine a Uni
unii Sovietice de handbal în 7 pentru 
apropiatele campionate mondiale din 
Rominia. Grinbergas și Suslov 
veni, așadar, în iulie în 
calitate de antrenori.

Handbalistele sovietice 
ci pa în acest an pentru 
la campionatele mondiale. Pregătirile 
pentru competiția din iulie 1962 au 
început în U.R.S.S. cu mult timp în 
urmă și s-au desfășurat cu multă mi
nuțiozitate. Trebuie remarcat în mod 
deosebit faptul că în U.R.S.S., în ca
drul pregătirilor pentru campionatele 
mondiale, s-a desfășurat în acest an 
pentru prima oară campionatul unio
nal de handbal în 7. Pînă în prezent, 
întrecerile aveau doar un caracter 
amical.

Campionatul U.R.S.S. s-a desfășu
rat in două etape. După întrecerile 
preliminare, specialiștii din cadrul fe
derației de handbal au desemnat un 
număr de 20 de candidate pentru echi
pa reprezentativă. Aceste jucătoare 
au fost urmărite și îndrumate cu 
multă atenție în cadrul etapei finale

Iii primele 10 locuri ale
(Suedia), 7. Fomalczik (R.P.P.). 8.
Keîlennanh (R.D.G.), 9. Șelaru (R.P.R.) 
toți același timp cu învingătorul; 10. 
Zielinski (R.P.P.) 5hl9:19... 20. Moi
ceanu, 21. Rădulescu... 39. Ziegler, ace
lași timp cu Zielinski... 48. C. Dumi
trescu 5h21:55... 61. I. Cosma 5h30:47.

*
ERFURT 4. O dată cu cea de a 

treia etapă : Leipzig-Erfurt (192 km) 
cicliștii au mai avut de înfruntat 
încă un adversar în afară de vîntul 
care a suflat și de această dată pu
ternic din față. Este vorba de pri
mele urcușuri, de primele sprinturi 
de cățărare, dintre care cel de la 
Kyffhăuser lung de 7—8 km a pus 
la grea încercare pe alergători. îna
inte de a vă relata amănunte despre 
desfășurarea acestei etape trebuie să 
remarc că, spre bucuria noastră, ci
cliștii romini s-au comportat în a- 
ceastă etapă foarte bine, situîndu-se 
în permanență pe primul plan al 
cursei.

Caravana cicliștilor a părăsit Leip- 
zigul la ora 12. Primul sprint cu 
premii în localitatea Eisleben (km 
60) este cîștigat de Jorgensen (Dan.) 
după care trece vijelios întregul plu
ton. Se rulează foarte tare și in 
frunte, printre principalii animatori, 
înregistrăm cu bucurie prezența lui 
Ion Cosma, G. Moiceanu și, în spe
cial, a lui Gh. Rădulescu pe care-1 
recunoaștem după mîna bandajată 
în urma accidentului suferit la Ber
lin. După 90 km de la plecare, în lo
calitatea Sangerhausen, plutonul par
ticipă la al doilea sprint cu premii, 
pe care-1 ciștigă Zielinski. Sprintul 
de cățărare de la Kyffhăuser (km 
119) este cîștigat de Butler (Angiia)

Activitatea sahistâ internaționala

Partida
Spasski 

remiză.
cea
cu

de

In runda a treia a turneului inter- 
național de Ia Havana șahistui romiB 
Victor Ciocfltea l-a învins pe Onega 
(Cuba), 
sovietici 
terminat 
rate în 
încheiat 
Pietzsch 
mann—Garcia 0—1; Najdorf — G< 
Ies 1—0; Ivkov—Spasski renita: 5 
Iov — Guimard remiză. Partida 
cîltea—Polugaevski s-a mtrerupt 
avantaj pozițional și material ta 
voarea marelui maestru sovietic, 
fruntea clasamentului se află Piettsch 

puncte, urmat de Spasski 
3 puncte, Ciocîltea și 

2'/, puncte și o partida

fa
in

(K.D.G.) cu 4 
și Smîslov cu 
Haag cu cîte 
întreruptă.

★

In prima rundă a turneului candida- 
tilor la 
Willemstad 
două 
Filip 
rupt 
cher
Keres l-a învins cu negrele pe fostul 
oampion mondial Mihail Tal, în 41 de 

titlul mondial de șah de la 
(Curacao) s-ati încheiat 

partide, ambele cu remiză: Keres— 
și Korvinoi—Gheller. S-au intre- 
partidele Tal—Petrosian și Fis- 
— Benko. In runda a doua Paul

a campionatului, desfășurată în Sala 
sporturilor din Kaunas. Pe coridoa
rele acestei săli puteau fi văzute pa
nouri cane anunțau că în iulie in 
Romînia va avea loc campionatul 
mondial feminin de handbal în 7. 
Aceste panouri au constituit intr-tip 
fel un bun stimulent pentru hand
baliste, acestea străduindu-se să-și 
dovedească adevărata măiestrie. Aici 
au fost desemnate finalmente jucă
toarele care vor face deplasarea în 
Romînia.

Meciurile pentru titlul de campioa
nă au fost foarte echilibrate. Cînd 

Scrisoare din Moscova

arbitrul a fluierat sfîrșitul ultimului 
meci calendaristic, numele echipei 
campioane a U.R.S.S. la handbal în 
7 feminin era încă necunoscut. A- 
ceasta deoarece două formații — Trud 
Moscova și Lokomotiv Odesa — acu
mulaseră același număr de puncte. 
Intre aceste echipe s-a desfășurat un 
meci de baraj, cîștigat la limită 
(7—6) de sportivele moscovite, Care au 
cucerit titlul de campioane unio
nale. Astfel, echipa Trud Moscova 
va reprezenta Uniunea Sovietică în 
viitoarea ediție a Cupei campionilor 
europeni Ia handbal. Echipa Jalgiris 
Kaunas, participantă la această com-

clasamentului general —
urmat de Eckstein (R.D.G.), Petrov 
(U.R.S.S.) și C. Dumitrescu (R.P.R.). 
In continuare plutonul se regrupează 
și la km 130, Sebenic (Iug.) în
cearcă o evadare. El ia un avans de 
cîteva sute de metri, dar plutonul 
condus de Gh. Rădulescu și Ion 
Cosma reușește să-l anihileze. Cu 20 
km înainte de sosire plutonul se a- 
gită puternic. încercările de evadare 
însă nu reușesc. La intrarea în ora
șul Erfurt plutonul compact, este în- 
tîmpinat de un public entuziast. Pe 
stadion primul trece linia de sosire 
ciclistul sovietic Aleksei Petrov, ur
mat de. un grup masiv de alergători 
în care se află toți cei șase repre
zentanți aijării noastre. Iată ordinea 
sosirii Ia
(U.R.S.S.) 
5h 17:36;
3. Nydam

Erfurt: 1. Aleksei Petrov 
a parcurs 192 km in 

2. Cerepovici (U.R.S.S.), 
(Olanda), 4. Ruiner (Aus

tria), 5. Kapitonov (U.R.S.S ), 6. 
Fornalczvk (R.P.P.), 7. Hasmân
(R.S.G), 8. Zielinski (R.P.P.), 9. Gh. 
Rădulescu (R.P.R.) ...12. W. Ziegler 
._Î6. I. Cosma ...30. C. Dumitrescu, 
G. Moiceanu, A. Șelaru — toți același 
timp cu învingă torul

Ctas&meatui general individual: 1. Ce- 
rvpoviei (VJLS-S.) cu U h 11:40, Z. Am
pler (R.D.G.) la 2'30, 3. Nydam (Olanda) 
la 3^4. 4. Hellemans (Belgia) la 3:15, 5. 
De Breuker (Belgia) )a 3:34. 6. Fornal- 
ezils iR-P.P.) ta 3:34, 7. A. Șelaru (B.P.B.) 
ta 3:34. S. Zielinski (R.P.P.) la 3:43, 9. G. 
Moiceanu (R.P.R.) la 3:49, 10. Eckstein 
(K.D.G.) ta 4:33. Clasamentul general pe 
echipe: 1. L.R.S-S. 39 b 4«:11, 2. R.D.G. 
același timp. 3. R. P. Polona 39 h 47:26, 
4. B.P.1. același timp. Simbătă se dis
puta etapa a IV-a pe distanța Erfurt — 
Kart Marx Stadt impart its in ’
etape: Erfurt — Jena 47 km. 
notnetru inAvidual și Jena — 
Stadt 194 tern.

doua semi- 
contracro- 
Karl Marx

HRiSTACHE NAUM

mntlri, iar marele maestru cehoslovac 
Filip a eîrtigat în 28 de mutări la 
Benko. Partida dintre Korcinoi și Pe
trosian s-a terminat remiză (mutarea 
36). Jnctad cu albele, Gheller a mtre- 
rapt cu avantaj la Fischer. După două 
runde, ta frunte se află Keres și Filip 
cu cite 1% puncte. (AGERPRES).

IN PREAJMA CAMPIONATELOR MONDIALE DE GIMNASTICA
Palatul sporturilor fin Prdga. 

in parcul de culturi p odiAnâ întins 
Fucik, trăiește ta aceste zile febre 
pregătirilor peatr* aprofnaMe cam
pionate mondiale de piainastsci. Ghea
ța pe cane s-Mi fautreruf recent cei —.si 
buni petnetort artistici as tu-nM « 
-Tispd-ut și in local acesteia au apărut 
aparatele Ic care te vor iatrece in 
curtnd pimnoști și gimnaste de valoare 
mondială din X de pin ale lanui.

Cina dintre aparatele la care cor 
evolua participanfii la campionatele 
mondiale sint produse la fabrica de 
articole sportive din Knnnatița, care 
și-a creat un bun renume pe pian

petiție în 
acest an _

După ir.cie*erea _ __ __ . _
r z .riștii . echipa reprezentativă. In cele
unor specialiști sovietici cu rugămin
tea de a indica numele jucătoarelor 
care vor figura in se.ee ționaxa - de 
handbal a U.R.S.S. pefitru camjiio- 
natele mondiale din Rominia. Este 
interesant de remarcat faptul că a- 
proape toți cei care au răspuns la 
această întrebare au nuinit unele și 
aceleași jucătoare. Cine sint acestea? 
Portar — Galina Osadeicia (Lokomo
tiv Odesa), jucătoare de ci mp — Va
lentina Ignatieva, Valentina Bobrova 
(ambele de la Trad Moscova), Tama
ra Malearenko, Raisa Tiurina, Taisia 
Korolevskaia (toate de la Lokomotiv 
Odesa), Olesea VunteSmeri (Burevest- 
nik Cerkasi) și 
(Jalgirls Kaunas). Trăgătoarele cele 
mai puternice 
U.R.S.S. sint socotite cele două Va
lentine, bune prietene de altfel, Ig
natieva și Bobrova.

Următoarea etapă 
pentru campionatele 
handbal din Rominia 
tilnirile amicale pe 
sovietice le vor susține în compania 
handbalistelor cehoslovace. Aceste 
întîlniri vor avea loc în luna aceasta 
în utta din cele mai bune săli de 
sțport din Moscova, sala Ț.S.K.A.

Rom lukneviciute

ale selecționatei

in pregătirea 
mondiale de 

o constituie în- 
care sportivele

OLEG KUCERENKO
„SOVIETSKI SPORT" - Moscova

ritnat

(Agerpres)

pentru radioamatori

Azi va avea loc la 
internațional dintre

fotbaliștilor sovietici au f 
de Ponedelnik și Cislen

de fotb 
turneul 
cu rep

Florența me- 
echipele Ita- 
o selecționa-

fotbal a U.R.S.S. va pleca în Chile pent 
campionatului mondial. In fotografie, a 
Husainov

Amsterdam. — Pentru a doua oa 
consecutiv, echipa Benfica Lisabona 
cîștigat „Cupa campionilor europen 
la fotbal. In finala desfășurată în n 
turnă la Amsterdam, Benfica a învii
cu scorul de 5-3 (2-3) echipa Real M 
drid. De remarcat că la un mome 
dat Benfica a fost condusă cu 2-0.

Viena. — Duminică pe stadion 
„Prater" din Viena va avea loc înt 
nirea internațională amicală de fot 
dintre echipele selecționate ale Austri 
și R. P. Bulgaria.

BENFICA A CÎȘTIGAT „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI"

MOSCOVA—BERLIN

selecționata

Corespondența din Praga

de la

cea de a Vll-a ediție a 
la antrenamente: tinerii

participa la 
pecte de

A'u peste mult timp lotul echipei de 
a

(stingă) și Kanevshi.
Foto : TA

Concurs internațion

internațtMoscova. — Intr-un meci

PREAJMA CAMPIONATULUI 
MONDIAL

• 
ciul 
lei și Franței. La 9 mai, 
tă italiană va juca în compania re
prezentativei B a Franței iar la 13 mai 
la Bruxelles Italia va juca cu Belgia.

• lată lotul italian pentru campio
natul mondial : Albertosi, Casteletti, 
Malatrasi, Marchesi, Milani, Petris, 
Robotti, Altafini, David, Maldini, Ră
dice, Rivera, Salvadore, Trapattoni, 
Bulgarelli, lanich, Pascutti, Perani, 
Tumburus, Lojacono, Losi, Menichelli, 
Pestrin, Buffon, Corso, Mora, Sivori, 
Maschi, Negri, Sormani, Mattrei și 
Ferrini.

• Ultimele pregătiri ale echipei R.P. 
Ungare: la 11 mai la Bari un meci

cu ___ .
mai la Torino o partidă cu echipa Ju
ventus.

• Antrenorul echipei Mexicului, Trel- 
les, a făcut un interesant pronostic în 
ce privește cîștigarea campionatului 

mondial. Unele dintre aparatele pro
duse aici au fost folosite la Jocurile 
Olimpice. In afară de acestea, pentru 
competiția de la Praga este fabricat 
in prezent un nou tip de covor, aco
perit cu material plastic.

De asemenea, sint pe terminate me
daliile ce vor fi decernate învingători
lor — de aur, bronz ți argint —, in- 
Hfneie pentru participant și pentru 
personaiitâțile prezente la campiona
tele mondiale. Recent a fost scos de 
sub tipar afișul marii competiții 
Praga.

In ce privește pe sportivii 
slovaci, ei depun m prezent 

ceho- 
toate 

eforturile pentru a se prezenta la 
întrecerea găzduită de orașul Praga 
intr-o formă cit mai bună, de a obține 
rezultate mulțumitoare. Caracteristica 
eețtfț^i (emin •■ne o constituie tinerețea, 

de gimnastică din Bratislava, 
3rrjp. Pardubice, Litvinov, Kladno și 
F"- *« constituie o rezervă permanen- 

de iadre tinere și bine pregătite

i

i

mai multe cazuri, de buna pregătire a 
tinerelor se ocupă foste gimnaste re
numite in trecut ca Vera Tramlova, 
Alena Tinterova, Vera Megheșova Și 
altele. Iar dintre elevele acestora, s-au 
remarcat in ultima vreme Jana Poz- 
nerova, eare la vîrsta de 16 ani a 
imbricat tricoul echipei reprezentati
ve in tniilnirea cu reprezentativa 
S.U.A., Iaroslava Sedlacikova, campi
oana de anul trecut, Dana Valentova 
și altele. Pe lingă acestea, in vederea 
apropiatelor campionate mondiale se 
află de asemenea in plină perioadă de 
pregătire gimnaste ca Hana Ruzidkova, 
Helena Slndetarnova, Vera Ceaslavska 
ț.a. Cdndidații pentru selecționata 
masculină a R.S. Cehoslovace se pre
gătesc de asemenea cu multă grijă 
sub conducerea antrenorilor Jan Ma- 
teika fi Vladimir Keirj.

Gimnaștii cehoslovaci sint hotăriți 
ca la campionatele mondiale de la 
Praga să aibă o comportare bună și 
să ocupe locuri de frunte în clasa
mentele individuale și pe echipe.

JIRI ZDENEK 

mondial : „Este foarte probabil ca lui 
iunie să fie foarte ploioasă in Chil 
In acest caz campionatul mondial 
fi cîștigat de o echipă europeană. Da 
insă timpul va fi frumos, este rr 
mult ca sigur că brazilienii își y 
păstra titlul de campioni mondiali.

nai de fotbal desfășurat în capita
sovietică, selecționata orașului M 
cova a învins cu scorul de 2—1 (2—
echipa Berlinului (R. D. Germană

Punctele 
realizate 
Pentru oaspeți a înscris Erler.

ECHIPA URUGUAYULUI Si A 
ÎNCHEIAT TURNEUL ÎN ElJRO

Glasgow. — Selecționata 
a Uruguayului și-a încheiat 
Europa, jucînd la Glasgow 
zentativa Scoției. Fotbaliștii uruguai 
au terminat învingători cu scorul 
3-2 (2-0).

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI
Budapesta. — In meci retur ăl 

mifinalei „Cupei orașelor tirguri" 
fotbal, echipa F. C. Valencia a învi 
cu 7—3 (3—1) echipa M.T.K. Bttd 
pesta. Echipa Valencia care cîștiga 
si primul meci (3—0) s-a calificat 
finală cu F. C. Barcelona. "'■ta

DUMINICA LA VIENA: AUSTRIA 
R. P. BULGARIA

• Continuîndu-și turneul în Euro 
echipa braziliană de fotbal Flamen 
Rio de Janeiro a jucat la Barcelona 
echipa F.C. Barcelona. Brazilienii 
obținut victoria cu scorul de 2 
(2-0).

Ca în fiecare an, federația spor 
lui radio din Uniunea Sovietică org 
nizează în cinstea „Zilei radioului" 
mai) un concurs internațional „C 
MIR", la care sînt invitați să par 
cipe toți radioamatorii din lume.

întrecerea începe azi la ora 23 ( 
locală) și se Încheie mîine, la acee 
oră. Apelul concursului este CQ M. 
va lucra numai în telegrafie pe bei 
zile 3,5—7—14—21—28 MHz. El are t 
scop strîngerea legăturilor de priet 
nie cu sportivii radioamatori de un< 
scurte ai tuturor țărilor, ridicarea ni. 
iestriei tehnico-sportivă și stabiliri 
de noi recorduri 
și recepție.

Radioamatorii 
care anul trecut 
din peste 40 de țări, s-au pregătit ii 
tens. Ei vor participa cu aproape 1( 
de stații emisie-recepție și cu un ni 
măr mare de radioamatori-receptor

Punctajul se va face îh raport c 
numărul de legături stabilite, îh c 
mai multe țări.

naționale de emis

din țara noastr 
au ocupat locul


