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\ După Nisa și Roma,
1 ROMA, 7 (prin telefon). — Pârtiei- 
Cparea călăreților romîni la concursul 
Jhipic internațional oficial de la Nisa — 

primul din cadrul turneului pe care-1 
^Întreprind sportivii noștri — a fost 
\ primită cu deosebită satisfacție în cereu- 
Jrile eebitației franceze. Cu acest prilej, 
\presa a reamintit faptul cM echipa noa- 
Cstră a ocupat locul 6 la ultima ediție 
va J.O. de la Roma, la numai câteva 
ț puncte de echipa Franței. De altfel, 
■ aprecieri asupra importanței prezenței 

’i Nisa au făcut și 
_ Auurines, președinte al cornitetu- 

l^lui de organizare, ClavG, vicepreședinte 
<al F.F.S.E. și președinte al juriului in-

înainte de Neapole

Oră de sport, la școala
din Săuceștiw

Un mic stadion... 0 pistă de alergări, 
un teren de volei și o groapă de sări
turi. Ștacheta suspendată la 1,10 m, 
pe doi suporți noi-nouți. lucrați Ia ate
lierul de timplărie al colectivei, adunase 
în jurul ei pe toți elevii clasei a IU-a 
de la școala din Săucești.

Clopoțelul abia anunțase recreația fi 
întreaga clasă era în curtea școlii. Era 
o zi de primăvară, cu soare strălucitor. 
După ora de aritmetică, clasa, cu fe
restrele larg deschise, rămase „părăsită*1 
pentru 60 de minute.

...13 băieți și 12 fete, atenți la învă
țător (dur și la cele două mingi aflate 
lingă terenul de volei) îneepeau pro
gramul unei ore pe care o îndrăgesc 
tot mai. mult. Ora de sport.

I.a Săucești. un sat din preajma Ba
căului, sportul a prins rădăcini. Asocia
ția sportivă a gospodăriei colective (a- 
dică a înțfegii comune) e binecunos
cută. S-a scris despre ea și la ziar. Iată 
de ce nu ne-am mirat de loc de interesul 
micilor școlari pentru sport. Ei 
doar schimbul de mtine.

După exercițiile de gimnastică a 
mat atletismul. Mai iutii elevul
Lepădutu a arătat în cîteva cuvinte că 
„probele de alergări se împart în cele 
de viteză și rezistență" iar o codană a 
vorbit despre aruncări și sărituri.

sînt

— Pentru azi, spuse învățătorul Aurel 
Teodoru, vom face săritura în înălțime.

Au trecut doar cite va secunde și iată-i 
pe toți pregătiți pentru 
gur... spectator. Pe Ion 
durea puțin geniuwhiul. 
joacă. Și cum medicul de
comunei i-a spus să nu-l...

utteru de handbal în 1 au asistat 
iiinică dimineața la un cuplaj in- 
ksa/U pe terenul Giulești. In 
vgrafie Florica Coșug (Rapid) 
vrie un nou punct. (Fază din par- 
Itida Rapid—Progresul 9—4 ).

Foto: Gh. Amuza

Un procedeu și un contraatac fulge
rător. Imagine din intîlnirea C.S.O. 
Craiova—Progresul București contînd 
pentru campionatul republican de lup
te libere. Pe saltea Papagltilaghis 
(Craiova) și Manea (București).

Foto: T. Roibu

ur- 
Ion

!

temațional, precum ți alte personalități 
sportive.

Partieipînd pentru prima oară Ia un 
concurs internațional desfășurat In sală, 
pe un teren de sgură roșie, cu probe 
programate între orele 20,30 și 1 noap 
tea, sportivii noștri au fost Ia început 
reținuți, dar apoi au evoluat excelent, 
ooafirBiînd gradul de pregătire în con- 
tinuă creștere. Pierro D’Ituceo, vicecam- 
pion olimpic și european, MancineUi, 
campionul Italiei pe anul 1961, brazi* 
Jianul Pessoa, englezii Robesson și Bar
kes, francezii D'Oriola și Durant, spa
niolul Jose Orbe, vestgermanul Bagusat 
— cîștigători a numeroase premii în 
ooneursurile internaționale, au fost ast
fel obligați să se prezinte la festivi
tățile de premiere de Ia Nisa după că
lăreții romîni Fosile Pinciu, Pirgif Băr- 
buceanu sau Gheorghe Ixmga. După fru
moasa comportare a echipei noastre în 
Marele Premiu al Națiunilor, col. Ta- 
ton, membru în comisia de organizare, 
a remarcat ritmul rapid în care se im
pun sportivii noștri, dezvoltarea necon
tenită a eebitației în țara noastră.

Cele 25 de locuri ocupate de călăreții 
noștri în clasamentul premialilor din 
diferite probe, (9 pe locurile 1—6) au 
făcut ca ziarele italiene să remarce în 
mod deosebit venirea noastră la urmă-

elan. Un sin- 
Avasiloaiei îl 
Se lovise la 

dispensarul 
forțeze (e

la

CONSTANTIN ALEXE
MIHAI TIMU

antrenor
(Continuare în pag. a 3-a) (Continuau in pag. a 3-a)

Echipa R. P. Romîne pe locul III 
la crosul ziarului „Pravda66

.MOSCOVA 7 (prin telefon de la re
dacția ziarului „Sovietski sport"). La 
marea competiție internațională de cros 
organizată de ziarul Pravda, dat fiind 
marele număr ai concurenților ei au 
fost impărțiți in trei grupe, clasamen
tul intocmindu-se contra-timp.

I Un frumos succes au înregistrat a- 
. Iergătorii romîni care s-au clasat pe 
i locul trei pe echipe cu 129 p. după

R.D. Germană (27 p) și U.R.S.S. (54 
p) și înaintea R-S. Cehoslovace (131 
p), R.P. Ungare (145 p), R.P. Polone 
198 p) etc. Dintre el, cele mai bune 
locuri le-au ocupat : 18. Andrei Bara- 
baș (23:30,0; la 22 sec de învingătorul 
cursei) ; 19. Ovidiu Lupu (23:31,0), 29. 
Constantin Grecescu (23:45,O) ; 43.
Ion Pricop (23:58,0).

BORIS N. LVOV

«d

SPORTIVA LA ȚIGĂNEȘTIZILE DE SARBATOARE

Printre spectatori și prin

(Continuare în pag. a 2-a)

ti 
de

vă spun - ne declara un 
venit in vizită duminicală.

întrecerile sportive ale colectiviștilor

O PAGINĂ DE FOTBAL

COMENTARII PE MARGI
NEA TURNEULUI U.E.F.A.

CONCURSURI... REZULTATE 
ATLETICE

UN CONCURS NAUTIC DE 
MARE AMPLOARE

TURNEELE FINALE LA VO
LEI SI BASCHET

Tot mai numeroase sjnt competițiile sportive sătești. Colectivizarea 
întregii agriculturi a creat premizele pentru o și mai largă dez
voltare a mișcării de cultură fizică și sport in satele noastre. Pe

trecând u-și timpul liber pe terenurile de sport, tinerii și tinerele colecti
viste iși călesc trupurile, iși oțetesc voința, devenind astfel oameni de 
nădejde in bătălia pentru obținerea recoltelor bogate.

Simbătă și duminică, in trei comune (Brezoaiele, Căzănești și Țigă
nești) din regiunea București, care a terminat insămințările de primăvară, 
s-au desfășurat — sub lozinca „Pentru recolte cit mai bogate" — pasio
nante concursuri sportive, care au angrenat majoritatea tinerilor și tine
relor din aceste localități. Au fost două zile de adevărată sărbătoare spor
tivă. Trimișii noștri Ia aceste manifestații au cules citeva aspecte pe care 
le redăm in rindurițe ce urmează.

A fost un lucru ce ni s-a părut sem
nificativ pentrp, a reliefa atmosfera 
sărbătorească in care s-au desfășurat 
întrecerile sportive ale colectiviștilor 
din Țigănești : pe lingă arena sportivă 
trece șoseaua Alexandria—Zimnicea 
și nu pufine erau vehiculele care au 
făcut „haltă" aici.

— Stăm să vedem și noi ? propunea 
unul-

— De ce să nu stăm ? Dar ce o fi 
de-i atita lume ?-.

Intr-adevăr, toate cele 2.700 de fa
milii din Țigănești au avut „ambasa
dori" aici, 
sportivi.

— Sincer 
bucureștean
la rudenii — n-aș fi crezut că spartul 
are atit de mulți prieteni aici. Parcă 
ar fi pe un stadion din Capitală-

j
Da ! Im Țigănești sportul are printre 

vrednicii colectiviști -nenumărați 
buni prieteni și la cele două zile 
sărbătoare sportivă ia participat 
fără exagerare — întreaga comună.

Ața a fost întotdeauna ? Trebuie 
spunem clar: nu I Și acest NU cere o 
explicație suplimentară : cu ani in 
urmă Țigăneștii era o comună bogată 
cu... oameni săraci. Este adevărat nu 
chiar toți- Boierul Necula Capră avea 
moșii cit cinci comune, iar chiabura- 
nii crescuți sub pulpanele ciocoiului 
nu se mai saturau nici ei de pămint. 
Cei ce-l udau insă cu sudoarea frunții 
și a palmelor lor — umiliți și obidiți — 

erau săraci lipiți...
O învățătoare cu Umple argintate ne 

spunea: „Acum 20 de ani, tind am 
venit la Țigănești, la început mă bucu
rasem auzind că-i o comună cu stare, 
dar vizitînd casele părinților puținilor 
copii oare veneau la școală m-arn cu
tremurat văzind sărăcia lucie in care 
trăiau. Cîteva. scindări, o rogojină și 
nimic in hambare."

— Cine se putea gîndi pe atunci la 
sport ?

SIMBAtA 5 MAI, după-amiazi, un 
lac anume, unde se imbrăcau sporti
vii și sportivele din ansamblul de gim
nastică pregătit de profesorul de edu
cație fizică llie Băluță, era încercuit

VALENTIN PAUNESCU *

-1 Irul manifestărilor cultural-sportive organizate de comitetul orășenesc 
M„ consiliul orășenesc UCFS și Sfatul popular al Capitalei în cinstea ce-

o reușită competiție de sporturi nautice, urmărită de mii de bucureșteni. Iată 
una dintre cele mai populate și pasionante prob# — schif 4-j-l seniori —

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
FOTBAL PE GLOB
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în întrecere, concurenți de toate vîrstele! H

înd am sosit la Căzănești, sîmbătă 
după-amiază, întrecerea începuse. 
Și am ajuns la teren fără să în

treb pe nimeni. ...M-am „orientat" după 
aplauze și după stația de amplificare, 
care transmitea muzică.

0 voce amplificată de o pîlnie 
de gramofon —- anunța finala în cursa 
de 300 metri. In fața mea. lîneă gardul 
de sîrmă care împrejmuiește terenul, o 
femeie se ridică pe vîrfuri să vadă mai 
bine. Concurentele au plecat. Aplauze 
și încurajări. Deodată, femeia prinde să 
bată din palme și să strige:

— Hai, Norica ! Haide, nu te lăsa!
In fruntea concurentelor, o fată înăl

tuța, eu două codițe zbătzndu-se pe 
spate, aleargă cu o ușurinli uimitoare. 
Trece prima linia de sosire, victoria ei 
fiind punctată de aplauze și de un 
„Bravo, Norica!“._ Peste cîteva minute. 
Noriea — la prima ei victorie pe tere
nul de sport — acordă și primul ...in
terviu. Se numește Eleonora Dinu și are 
12 ani.

Tatăl ?
— Colectivist-, 

Te-a văzut ari ?
i— Nu. E la gospodărie. Are treabă...
-■— Cu cartea cum sloi 2
— Numai la basmsică fi geografie 

tn> 8 fa rest numai 9 și 10...
— Cine te încuraja ? Mama ? 
a— Am ! Tovarășa inrățitoare...

Intre timp un arap de tineri 
întrecea la haltere. Concurs 
pfu: care ridied de mai mult

Duminică dimineața am fost pe 
islaz. !.a călărie și la sosire* 
ștafetei combinate (alergare 

fond. biciclete-pioniere. alergare eu 
greutăți, viteză, călărie). La călărie 
s-a terminat tîniu. Serii, semifinale, re
calificări. finale. Au fost și contestații: 
„4 plecat mai 'nainle. N-ai văzut? Eu 
fac contestație...- Pută la nrmă a cîș
tigat colectivistul Cristca Dima. spre 
satisfacția unui spectator de lingă noi 
care s-a agitat tot timpul, încurajai,!, 
strigind. dind sfaturi.

in drum spre comună șoseana e plină. 
Cineva lingă noi exclamă: „Ca la Bueu-

Primul ajunge sus colectivistul Sică 
Rădulescu. Are de ales: o sticlă de vin 
spumos, o sticlă de colonie „București 
500“ sau o trusă de bărbierit. Ia trusa. 
Mai încearcă vreo doi și. iată, un puști 
prinde să urce încet, dar sigur. încă 
puțin și e sus. Stă și se gîndește. Ia 
sticla de colonie șî coboară. îl cheamă 
Cornel Popescu și e «...într’a șasea B“. 
«Spumosul* l-a... cucerit tractoristul 
Vasile Rădulescu.

Duminică după amiază, în deschi- 
dere Ia fotbal.

Spectatorii urmăresc 
două echipe care își 
șunare balonul. Din 
marcă :

— Eh ! Vite-l pe

. se joacă tin meci 
între două echipe de... vîrstniei. 

cu interes cele 
dispută cu înver- 
spale cineva re-

LA NOI, LA BREZOAIELE, SE POT PRACTi 
TOATE SPORTURILE!**

mult dintre între 
la Brezoaiele (ra 
a alege între ar 

__ __  - . . . , atletism. Cel mai 
ar fi dacă am putea transpune pe hîrtie întreg filmul programului es 
Din lipsă de spațiu însă vom reda doar cîteva secvențe din acest f 
colorat, instructiv și distractiv.

Dacă ne-ar întreba cineva ce ne-a plăcut mai 
desfășurate in cadrul competițiilor sportive festive de 
Răcari), ar trebui să stăm mult in cumpănă pentru 
blul de gimnastică, jocurile sportive sau probele de

IN FRUNTE MOTOCICLIȘTII

i se 
șim- 

ilte ori 
Dar. spectatorii s-au 

au plecat pe traseul 
iar o pane ia dat 
UI loc ■ui bun i»

(altera de 35 kt. 
■tai Tărit. Multi 
«ursei de ciclism, 
fuga să-și ocupe 
colțul terenului, unde peste putină vreme 
toeep mtrecerile de trintă. Și după ee 
s-au terminat haherep. asistăm la un 
concurs „neobișnnii*. In trup de oa
meni s-au apropiat de haltera rămasă 
jo«. Sînt îmbrăcați de stradă. Costume, 
bleumarin sau gri închis. 
Unul dintre ei încearcă șreutatea 
rei ți dă din cap admirativ.

— E grea, fraților!
— Și, te-ai speriat *...
Și iată-1 pe colectivistul Mihai 

președintele consiliului asociației 
tive Spicul Căzănejti, ridicin.l haltera. 
Ceilalți numără în cor. în fruntea lor 
un om scund și destul de... plinul ține 
socoteala cu atenție: „12... 13... gata ! 
13!" Scoate apoi haina cu o mișcare 
iute și... pune mîna pe halteră. Specta
torii s-au adunat ciorchine la g3rdul de 
SÎrmă.

— Atenție la tensiune, nea Marine ! 
Dar Marin Stanciu, președintele sfatu

lui popular comunal, zîmbește. Acum, 
ceilalți numără în cor. Treisprezece... 
paisprezece... cincisprezece... Gata ! 
Bravo, nea Marine !

Seara, discuție cu unul dintre spec
tatori. Văzusem încă din timpul 
după-amiezii pe cîțiva dintre cei 

ce asistau cu creioane și caiete în 
mînă. Întrebau, luau notițe, cercetau 
totul eu atenție. Erau patru președinți 
de consilii raionale U.C.F.S. din reș. 
București (Călărași. Fetești, Lehliu și 
Urzioeni) venițt aei în raionul Slobozia 
să învețe și 12 președinți de consilii 
de asociații sportive din raionul Slobo
zia, care învățau și ei de la prietenii 
lor din Căzănești .

Iată-1 pe cel cu care stau de vorbă. 
Este Ilie Buduianu. președintele asocia
ției sportive din Muntenii Buzău.

— Foarte frumos \ u moi curind. 
dar ta apropiere de .23 August- facem 
fi noi la fel. M-am dus și eu pe teren

eravate... 
halte-

[tone.

MW-

tă văd cum 
noi are doar 
eu nițel în 
patru...

A' tăcut, 
tal.

— Să nu

pista.făcură
<louâ culoare, 

uliță și-o fac

apoi a scos

Stîlpul
pentru cățărat. Tii! Ce-o

uit !

rești. pe lancuhri. ei* 1 e meri pe 23 
August*. Facem cunoștință eu 
zootehnist Alexandra Moșat. 
cane se agita linși noi. Ne 
despre pasiunea hai pentru 
întrerupe un prieten:

— Ce fad. Sandule ? N-ai 
București ?

— Cum să plec ? Puteam 
pe băieți singuri U concurs

Pe teren, atletism, meci de
tre G.A.S. ți G.A.C.), handbal ia 7 
și... spre bucuria tuturor, cățăratul pe 
stilpul dat cu ceară, lai urea ride, face 
glume și concurenții alunecă m...

sport.

plocoî

sâ->

velei

11

la

las

(în- 
fete

nea Ion (colecti
vistul Ion Ștefan), pe nea Marin, (colec
tivistul Marin Negulescu). Ăștia au 
început sportul la noi. — Să-i fi văzut 
acum vreo 10 ani...

In pauză, unul dintre jucători nu mai 
stă să asculte .sfaturile* antrenorului 
și vine în goană spre pistă. Se dă star
tul in cursele de triciclete. Concurenți? 
Copiii de vîrstă preșcolară. La băieți 
după două ..răslumări* spectaculoase, 
cîștigă Ah-xe Gheorghilă. In noduleț... 
La fete, victorie la o... jumătate de 
roată. învingătoare: Ana Cremene — 
fata lui Gh Cremene, secretarul sfatu
lui popular și o „rapidă" extremă dreap
ta în echipa vîfstnieilor. Premiul 
dat tă-tîcul. O îmbrățișare...

Mai notez un singur lucru. Cine a 
lipsit de pe terenul de sport din Căză- 
nești ? Nimeni! Că doar am văzut în 
întrecere concurenți de toate vîrstele: 
de la preșcolari la... vîrstniei, iar ca 
spectatori... toată comuna !

l-a

Defilarea participanților. In frunte 
motocicliștii stegari, Iată-1 pe Chițu 
V. Constantin, conductor la gospo
dăria colectivă „7 Noiembrie" din 
Brezoaia, pe un „Manet" nou nouț. 
Printre 
băiatul 
de alți 
se ia 
urmărim in ansamblul de gimnastică.

,7 Noiembrie'
„ Manet' 

participanții la defilare e și 
colectivistului Chițu, alături 

300 de tineri voioși, gata să 
la întrecere. Dar pe el să-l

de elevi și eleve, fii și fiice de 
lectiviști din comună, au învățat 
guincios exercițiile dificile cu 
au incintat ochii celor aproape I 
de spectatori. Să nu uitam să 
tăm aici și numele profesoarei de 
cație fizică Cleopatra Strzelbiscki 
ția cunoscutului atlet Tadeus S 
biscki). care a ajutat să se inc 
acest minunat ansamblu de copii,

HAI BREZOAIA ! HAI BREZOAI

MARGARETE

Micuțul 
și pan- 

in ritm 
un zid

Un... doi... trei... patru 
Ch'țu. îmbrăcat in maiou alb 
taloni negri pășește țanțoș 
cadențat. S-a format careul:
viu din corpurile băieților. In mijlo
cul careului fetele in rochițe de balet 
(cu cită migală le-a cusut mama in 
orele de răgaz...) dansează in bătaia 
soarelui: un cîmp verde împestrițat 
cu margarete cu petale albe ca ză
pada. Gimnastică artistică la Bre- 
zoaiele! Ca pe „Republicii" în zile 
festive! Timp de trei săptămîni 150

O partidă palpitantă de hantlb 
7 intre copii. Ți-e mai mare <li 
să te uiți cu cită ambiție se i 
puștii la handbal, sport care ; 
cîteva săptâmini a fost neeun 
pe aici. Avem și evidențiați: G 
nu, Enache și Tudora de la Br,e4 
Nica, Stan, Ene și Onu de la 
zoaiele. A cîștigat satul Brezoai 
8—5. Dar iată că seniorii se n 
șează: brigadierii din colectiv, 
la Brezoaiele ii irtving pe cei 
Brezoaia cu 10—8. Bucurie p: 
suporteri. Apar pe... scertă ^r-\ 
Cîștigă Brezoaia cu 1—0. Scor ț 
ca în campionatul republican.

CALIN ANTONESCU

î

a■<

1•<

E bună! La 
Da' intra și 
ca aici, de

repede carne-

uns cu ceară 
să fie mtine..'. 

Ein și de la noi. Să vedeți de n-or fi 
din Munteni cîteva sute. I.e place sportul 
fi ou auzit că aci e mare serbare...

Am mai vorbit de una. de aha și apoi 
pJecînd, le spunea la ceilalți :

— Nu există. Am însămînțat, am ter
minat mai toate lucrările agricole. Fa
cem și noi una de se duce vestea. Ce 
tidied, noi nu putem ? Doar sînt frun
tași ai recoltelor bogata.

i
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SPORTUL POPULAR

Margarete cu petale 
albe ca zăpada au 
împestrițai verdele 
gazonului... Cu cită 
gingășie au executat 
fetele colectiviștilor 
din Brezoaiele dife
ritele exerciții de 
gimnastică ! Băieții 
au înscris cu corpul 
lor un zid viu în 
jurul micuțelor spor
tive. Ropote de 
aplauze au răsplătit 
exercițiile ansamblu
lui de gimnastică de 

la llrezoaiele.
Foto :

Gh. Ștefăneseu

S-ar putea să lipsească? Nu.: 
emoțiile nu lipsesc : Enache An 
de la Brezoaia ratează un .11 i 
E cit pe ce să-l năpădească 
mile. Nu-i de mirare: n-are mai 
de 14 ani. O voce dintre spects 
„Nu-i nimic, băiete! Mai calm! 
bătrînul Androne. Și puștiul am 
nat înscrie un goi de toată fr 
sețea. Cîștigă copiii' de la Bre 
cu 4—2!

Zile de sărbătoare sportivă la Țigănești
{{.'mare din pag. 1)

de o coroană de marame albe, imacu
late. Erau mamele — tinere și virstm- 
ce colectiviste — renite să-și vadă co
piii faci nd gimnastică ți pe care nu le 
răbdaseră inimile să aștepte pe bănci 
începerea programului. Doreau si-i 
vadă. si le

— Dtena. 
aei...

— Sveia.
Un pătrar de ceas. wxat tirsu. pe te

renul de fotbal, s-a desfășurat fnăta 
repriză de gimnastici ritmică din is
toria comunei Țigănești. Palmele ma
melor, oa și ale zelorialțt spectatori, 
s-au înroșit din cauza aplauzelor, iar 
cite o lacrimă răzleață, izvorită dm 
emoția bucuriei împlinite, nu era a- 
lungată și nici observată de nimeni

Razele piezișe ale soa-elui de pri
măvară. trecut spre asfințit, cădeau pe 
tricourile albe ale gimnastilo- și gim
nastelor de Ia asociația

— Frumoase tricouri ! 
mat noi admirația.

La Alexandria ne-am 
cumpărat — spune colectivistul 
Găvănescu, tatăl gimnastului Aurică 
Găvănescu. Doar sini copii de colecti
viști și colectiviștii sint oameni bo- 
gați. Trebuie să aibă cele mai frumoa
se tricouri !

Era un motiv in plus ca să ne întă
rească convingerea că la Țigănești 
sportul ți-a căpătat buni prieteni. În
tregul echipament al celor peste 300 
de sportivi (100 numai ia gimnastică) 
care au evoluat in cele două zHe de 
concursuri, fusese cumpărat chiar de 
către ei înșiși sau de către părinții 
lor.

Așa cum spuneam, sîmbăti și dumf-

Do-eau
•nat dea ultimele sfaturi: 
fii atentă la guierui biu-

irxireaptâ-ți șortul...

Pionierul- 
ne-am erpri-

dus ți le-am
Ilie

ie sărbătoare sportivă. Pasionante și 
atractive întreceri cu mii de specta
tori și cu dortnți nemărginite de a fi 
printre cei mai buni.

— Asia-: echipa gospodăriei noas
tre.. se auzea cite o voce, pe ma-gi- 
nea terenurilor de fotbal, volei sau 
handbal

La Țigănești tint trei gospodării 
Offricoie colective: Ianuarie*. „S
Martie-, ți .Xicolae Bălcescu- din sa
tul Celosr.firețti, cărora le corespund. 
in ordine, asociațiile Recolta, Spic de 
griu Și EianuL A pari-a asociație pre
zentă in mtreceri — Pionierul — re
prezenta școala de 3 ani din localitate- 
Recolta s-a impus la lupte și la ci
clism. Elanul — la fotbal. Spic de griu 
— Ia trintă, haltere. P.onierul a fost 
prima la gimnastică și atletism.

Elena Goicea — fiică de colectivist — 
a trecut prima linia de sosire la sprint, 
in aplauzele furtunoase ale asistenței. 
Am luat creionul și i-am notat nume
le m camet gîndindu-ne : unde sînt 
oare timpurile cind o fată de țăran 

se 
de 
să 
a-

liniau biruința luminii asupra ignoran
ței. a prezentului și viitorului asupra 
trecutului.

Rada Tuș a venit cu fiica ei de mină 
la profesorul Ilie Băluță.

— Aș dori ca fata mea să joace vo
lei. I-am cumpărat tot echipamentul 
ce-: trebuie și cred că va fi o bună ju
cătoare. Să fie și ea in rind cu toate 
fetele- Vă rog. tovarășe prefesor ! Toa
tă noaptea a plins-

Stela Tuș are 13 ani- Mama ei, Rada, 
la 13 ani phngea de foame. Stela a 
Plini că vrea să joace volei. Ale ma-

- Fug caii de parcă măhîncă p; 
tui. Mare animație printre specii 
care, va „fi primul ? Roibul condi 
Leva N. Gheorghe sau suru 
Gheorghe Albu ? „Silă" lui Lec: 
sește primul. Locui al doilea se 
parte între „Micieș“-ul lui Gh. 
și „Puica" lui Mihai Marin. A f 
cursă impresionantă, cu sosiri 
la cap".

— Știți, noi la G.A.C. „7 NoiciT 
avem 175 de cat. Cred că pe „ 
ÎI punem la antrenamente. E ' 
să înființăm o secție de călăr 
asociația sportivă — ne explică 
concurs Leca N. Gheorghe, co 
tor din brigada I a gospodărie 
lective „7. Noiembrie".

Noi credem că și cei din g 
dăria colectivă „Drumul belșug 
se vor gîndi la fel și Ia Brezi 
se va înființa o puternică secț 
călărie.

CEL MAI IUTE, CEL MAI PUȚI

nici măcar n-ar fi îndrăznit să 
gindească să apară intr-un costum 
sport, in fața întregului sat. dar 
mai fie și aplaudată. $i am notat
tund in carnețel că aplauzele cu care 
a fost răsplătită Elena Goicea pentru 
victoria ei in lupta cu cronometrul 
nu insemnau numai atit. Ele vorbeau 
ți de transformările majore petrecute 
in conștiința, in mentalitatea celor pes
te 2.000 de spectatori, țărani. Ele sub-

mai erau lacrimi gSele, de obidă, 
care au lăsat urme adinei, pentru tot
deauna. Ale Stelei s-au șters repede. 
Cmd echipa in care juca a cîștigat 
primul meci, făcea tumbe pe iarbă, 
de bucurie.

Intr-o zi, cîndva, se va scrie o carte 
cu file multe despre sportivii satelor 
noastre. Și poate că pe una dintre 
ele va apare și numele Stelei Tuș. 
Merită ! Poate și numai pentru lacri
mile din noaptea aceea, înainte de a 
veni pe terenul de volei. Iar de va 
deveni maestră emerită, tiu se va 
mira nimeni. Există toate condițiile.

Cine a fost cel mai iute dii 
monă ? La băieți Nicolae loan 
fete Ivanița Lupașcu, ciștigătorii 
belor de sprint. Dar. ce! mai 
.Nicolae Riță. primul clasat la 1 

.Cu ei -doar Gh. Oprică, cîștig 
de la haltere, poate să se ja I 
trecere. ■ Cel mai rezistent ? Ion 
care a sosit primul ia capătul ț 
de 2.000 metri la ciclism.

★

Am mai asistat la întreceri d 
ciclete între drăgălașii copii 
4—5 ani, care la deschiderea 
petițiilor au prezentat și un fr 
program de gimnastică: la c« 
suri distractive ca fuga în sac, 
cu ouă în lingură și cătărar 
prăjină.

Au fost două zile de neuitt 
sport și distracție în aer liber 
ocazia acestor întreceri sportivi 
adeverit ce au spus tovarășii 
Dumitru (președinte) și St. Ci 
tan (secretar) de la asociația

I tivă Recolta Brezoaiele: „La n 
j Brezoaiele, tineretul e dornic să 

tice și poate practica oricare 
ciplină sportivă!“

Noi le dorim să întărească 
secții cum e handbalul (fete ș 

I ieți) și să mai înființeze și 
I căci în aceste zile la Brezoaiele 

tul a cîștigat noi simpatizanți.

L. 1NOV
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UN CONCURS DE AMPLOARE
In cadrul manifestărilor cultural-spor- 

ive organizate de către comitetul oră- 
ietiesc U.T.M., Consiliul orășenesc 
JCFS și Sfatul popular al Capita- 
ei, în cinstea celei de a 40-a aniver- 
:ări de la crearea U.T.C., a avut loc 
iuminică dimineața pe lacul Herăstrău 
in interesant concurs festiv de spor
uri nautice. Competiția s-a bucurat de 
in deosebit succes datorită varietății și 
ogăției programului (s-au desfășurat 
ntreceri de canotaj academic, caiac- 
anoe, iahting, demonstrații de moto- 
lautică), prezenței la startul probelor 
1 peste 350 de sportivi bucureșteni — 
irintre care aproape toți membrii loturi- 
or republicane —, organizării corespun- 
:ătoare și numerosului public care a im
unzii malurile lacului Herăstrău, ne- 
lărăsind „tribunele” decit la capătul 
elor 5 ceasuri de spectacol sportiv.
lată pe sportivii care s-au evidențiat 

n timpul întrecerilor: junioare: K. 1
- 1. Mihaela Seceleanu (Olimpia) 
■:49,2, 2. Viorica Stoica (C.S.S.) 2:55.3; 
C2 — 1. C.S-S. (Anca Olivier, Carmen 
’opescu) 2:33,6; Schiff 4+1 — 1. 
i.S.E. 1 (Zaharia, Buteica, David, Tu- 
or + Păunescu) 3:52,7, 2. C.S.S. 
1:55:9 Senioare : S2 visle — 1. Me- 
alul (Emilia Rigard, Dumitra Miha- 
ache) 3:40,2, 2. Olimpia (Stana Cris- 
ian. Florica Pirtea) 3:56,4; S 4+1 — 
. Olimpia 3:35,0; K 1 — 1. Emilia 
VAihăilescu (Steaua) 2:37,0, 2. Cresa 
laragheorghe (Voința) 2:41,0, 3. Vic- 
oria Gheorghe (Steaua) 2:42,0: K2 — 
. Steaua (Maria Navasart, Cornelia 
lideri) 2 :15,1, 2. Olimpia (Elena Li- 
alit, Adriana Birsănescu) 2:22,0; K 4
- 1. Steaua 2:04,0, 2. Voința 2:21,0: 
uniori: S 4 + 1 — 1. Olimpia 3:14,8,

S’iinta 3:20,15 ; S8 + 1 —1. Olimpia 
:08,l. 2. Metalul 3:13,5, 3. S.S.E. I 
.15,3 ; K 1 —1. V. Cocorăscu (Olimpia) 
:20,5 2. M. Doară (C.S.S.) 2:28,9, 3. 
/^ordeianu (S.S.E II) 2:31.4 ; K 2 — 
ț Voința (Albu, Pălăngeanu) 2:08,5,
- Olimpia (Juga, Stroe) 2:11,8: K 4
- 1. Progresul (Zlotescu, Mușat, Ga- 
rilă. Trandafir) 1:55,0; 2. Olimpia 
Cioc, Nițescu, Mitrea, Pîslaru) 1:57.0; 
i 1 — 1. I. Anastasescu (Ol) 2:50,6, 
. P. Geambașu (C.S.S.) 2:53.0: Sc- 
iori: SI - 1. I. Aposteanu (Dinamo) 
:37,3, 2. Z. Bondar (Steaua) 3:38,8, 
i. P. Mărcuță (Ol.) 3:43.3; S 2+l — 
. Steaua (Milincovici, Tarara-t-Btrses- 
u) 3:22,6, 2. Dinamo (Golgoțiu, Zam- 
rescu+Îs trate) 3:32,2, 3. Metalul (So- 
ian, Paraschiv+Bunceanu) 3:33,1 ; 
5 4+1 — 1. Steaua (Vereș, Abrai 
țiss, Kureska + Lupu) 2:58,5, 2. Știin- 
a 3:03,5 ; S 8+1 — 1. Știința 2:45,0, 
’. Steaua 2:49,8; K 
ă (Steaua) 2:06,5, 
lamo) 2:10,5, 3. A. 
:11,4; K2 — 1.

Frumușanu) 1:58,0; Kt — 1. Dinamo 
(Teodorov, Husarenco, Timofan, Țur- 
caș) 3:00,8, 2. Steaua 3:05,8, 3. Steaua 
3:06,8; C 1—1. I. Lipalit (Din.) 2:223, 
2. A. Igorov (Steaua) 2:22,5, 3. L. 
Rotman (Din.) 2:25,6, 3, M. lonescu 
(C.S.S.) 2:27,3; C 2 — 1. Dinamo (Si
dorov, lacovici) 2:07,3, 2. Din. (Lipa
lit, Calinov) 2:10,0, 3. Dinamo (Ismail- 
ciuc, Grigore) 2:11,0. Pe primul loc

în clasamentele pe echipe: Steaua, la 
canotaj academic și caiac-canoe seniori, 
Olimpia, la caiac-canoe juniori și S.S.E. 
1, la canotaj academic juniori. Regata 
de iahting a revenit pe echipe clubului 
AAetalul iar ia individual lui Mircea 
Dumitriu (Met) la clasa Finn și echi
pajului D- Ciocoiu - |. Coman (Met. 
la clasa sneip.

(N. M)

Concursul de iahting a început. Cele 10 fi nu-ari caută, in luptă strinsă, • cale 
mai liberă...

1 — 1- V. Nicoa-
2. I. Sideri ;Di- 
Vernescu (Ol.) 

Steaua (ArtimoV,
lonțolenco) 1 : 54.2, 2. Steaua (Cor- 
eev, Scurca) 1:57,0, 3. Din- (Bărdaș

Creșterea viitorilor sportivi 
in atenția clubului Steaua

De curînd, conducerea clubului Steaua 
a analizat activitatea celor mai tineri 
sportivi ai săi, copiii și juniorii. Dată 
fiind marea importanță care se acordă 
creșterii noilor cadre, adunarea generală 
a olubului a hotărit ca în acest an 
toate cele 22 de secții sportive să aibă 
echipe de juniori și copii. Ca urmare 
a acestei hotă rin, ia prezent. în clubul 
Steaua activează peste 450 de tineri 
sportivi recrutați din școlile medii și 
elementare patronate, precum și din 
cartierele învecinate bazelor sportive ale 
duba) ni.

Pentru a stimula activitatea sportivă 
a copiilor și juniorilor, conducerea clu
bului a trimis în mijlocul elevilor pe 
cei mai buni sportivi militari, maeștri 
emeriți, maeștri ai sportului, sportivi 
din loturile republicane, precum și pe 
cei mai destoinici antrenori. To|i aceștia 
lucrează direct cu copiii și juniorii, le 
împărtășesc din experiența lor și îi a- 
julă să-și însușească cit mai multe ele
mente de tehnică și tactică din sportul 
pe care l-au îndrăgit.

Selecționarea juniorilor și copiilor se 
face pe bază de concursuri, care cuprind 
trecerea unor probe de atletism, gimnas
tică și jocuri. Cei mai talentati copii 
sînt apoi îndrumați și pregătiți în sec
țiile pentru care optează. Astfel, pentru 
completarea secției de tir a fost orga
nizat, de curînd, un concurs la care au

Insuficientă preocupare pentru munca de instruire-antrenament

mai cir- 
in apre-
Așa am 
edițiilor

am fi procedat și 
slabul nivel tehnic 
majoritatea jocuri- 
acum, s-ar explica 

acomo- 
specifi-

S-au consumat trei etape în cam
pionatul republican; cum se spune, 
echipele noastre de primă categorie 
au parcurs doar o mică porțiune a 
acestei întreceri de lungă durată și 
fantul ar trebui să ne facă 
cumspecți și mai îngăduitori 
cieri după primele evoluții, 
procedat mereu cu prilejul 
anterioare, tot așa 
de astă dată, dacă 
care a caracterizat 
lor vizionate pinâ
numai prin scurta perioadă de 
dare a echipelor cu condițiile 
ce meciurilor in aer liber-

Spre regretul nostru la baza sub- 
mediocrității partidelor, a lipsei lor 
de dinamism și de valoare tehnico- 
tactică. stă o singură cauză : insufi
cienta preocupare pentru munca de 
instruire-antrenament în timpul pe
rioadelor pregătitoare ți precompeti- 
țională. Faptul pare cu atit mai grav, 
cu cit din categoria celor in culpă se .

Oră de sport, la școala
din Săucesti

(Urmare din pag. 1)

hiar expresia țîncului) se mulțumea să 
Tivească. Lecția viitoare insă... Ptnă 
tunci Marioara lonescu, Ion Lepădata, 
licolae Tudorin au sărit de multe ori 
i 1,10 m. Georgeta, la început s-a oprit 
i fata ștachetei. Ezita fata. îndemnul 
ivătătorului fi exemplul colegilor au 
urtat-o și pe ea peste ștachetă Mai 
.rziu, cînd ora avea să se sfîrșească, 
u se mai îndura să plece. Urma însă 
lașa a UI-a la sport.

Am văzut în ziua aceea o oră de 
ducatie fizică la școala din Săucești. 
'imnasticâ și săritura in înălțime. Azi. 
țevii sînt probabil la ora de sprint sau 
■e volei. Ua exista, cu siguranță, același 
nțuziasm. Copiilor le place să facă 
port.

La Suucești, la școala de 7 ani, în
vață peste 300 de elevi. îndrumați de 
entuziastul lor învățător, Aurel Teodoru 
ei îndrăgesc tot mai mult sportul. Fac 
primii pași in 
no ș tinț e. Fără 
multă muncă 
care răspunde 
ca și ceilalți 
tineri să-i 
liber ? Ce 
sori Mihai 
F-am văzut 
școlii. înseamnă că vă place. Atunci să 
punem cu toții mina, să avem matema
ticieni și naturali ști (specialitatea dv.), 
cu trupuri vînjoase, care știu tot atit 
de bine să învețe și să facă sport.,.

dobîndirea unor noi cu- 
îndoială că e necesară 

din partea învățătorului 
de aceasta. Dar ce-ar fi 
învățători sau profesori 
ajutoare in timpul lor/ie

părere aveți tovarăși profe- 
Tincu și Ion Gheorghial ? 

chiar jucind fotbal, in curtea

află și cîteva echipe bucureștene (Știin
ța, Progresul, Rapid) care, in nici un 
caz nu se pot plînge că n-au avut 
condiții bune de pregătire. Spre deo
sebire de unele formații provinciale 
ele au avut la dispoziție un bazin co
respunzător și competiții suficiente 
(„Cupa Steaua*, „Cupa Dinamo”) in 
care sâ-și rodeze lotul.

Cea mai bună dovadă că printr-o 
muncă atentă și susținută se pot în
vinge și unele greutăți in pregătire 
ne-o oferă exemplul echipei din Tg. 
Mureș, C.S. Mureșul. Francisc Simon, 
antrenor al echipei (și incă jucător cu 
bun randament în pofida virstei înain
tate) a depus mult zel Și pricepere în 
pregătirea echipei și rezultatele sînt 
cit se poate de grăitoare : trei vic
torii din tot atîtea posibile, dintre ca
re una in fața puternicei echipe Știin
ța Cluj.

De un an de zile, de cînd au inter
venit unele schimbări in regulamentul 
jocului, echipele pot folosi, pe toată 
durata partidei, și patru rezerve. Este 
o măsură, luată de forul superior al 
natației mondiale, menită să sporească 
gradul de tehnicitate și dinamism al 
jocului de polo. Ei bine, cu mici ex
cepții, formațiile noastre de primă ca
tegorie nu pot beneficia de acest a- 
vantaj oferit prin regulament, dintr-un 
motiv ușor de înțeles : lotul de jucă
tori redus la limită. Sint și unele e- 
chipe care, deși posedă rezerve în lot, 
nu le folosesc, deoarece nu prezintă 
încă încredere. Nu există, deci, preo
cupare din partea antrenorilor pentru 
echipa de seniori ți nici pentru pre
gătirea elementelor tinere- juniorii, 
care să umple eventualele goluri,

★

Am mai relatat in coloanele ziarului 
nostru faptul că meciurile de primă 
categorie se desfășoară intr-un cadru 
necorespunzător. Spre regretul nostru, 
insă, rîndurile noastre n-au reușit să 
îndrepte situația. La ștrandul Tinere
tului, unde sint programate jocurile, 
publicul spectator continuă 6ă vizio
neze diferitele meciuri din poziții in-

comode, pentru că gradenele sînt de
pozitate undeva în spatele cabinelor- 
Punerea lor la dispoziția publicului ca 
și a stației de radioamplificare ar re
zolva in mare măsură dificultățile 
de organizare-

GH. NICOLAESCU
cum se prezintă clasamentul

Criță na 
•7)

Iată
înaintea jocului Dinamo 
Oradea, programat astăzi (la ora 
la ștrandul Tineretului:

1. Steaua
2. C. S. Mureșul
3. Dinamo
4. Știința Cluj 

Știința Buc. 
Rapid
Iod. Linii Timiș. 
Crișana Oradea 
Progresul 
I. C. Arad

5.
6.
7.
8.
9.

10.

0 
0 
0
0 
0 
0
0 
0 
0
0

6
6
4

13: 3
15: 8 
>0: 3
12: 8 4
9:10 4
9: 8 2
7:16 
3: 6 
4:21 
1:30

2 
0 
0
0

participat peste 100 de elevi de Ia' 
diferite școli din Capitală. Dintre aceștia 
au fost selecționați în seefia noastră 
20 de elevi.

Pentru mobilizarea și recrutarea a ctt 
mai multi tineri sportivi, olubul a orga, 
nizat în școlile patronate precum și ta 
alte diferite instituții, tntîlniri și de
monstrații cu sportivii noștri fruntași. 
Reprezentanții clubului Steaua a» ară- 
tat diferite realizări obținute de spor
tivii militari, felul în care se pregă
tesc ei și tovarășii lor și drumul par
curs spre culmile măiestriei. Astfel de 
demonstrații susținute de membrii sec
țiilor de gimnastică, scrimă, lupte, hal
tere și box au fost urmărite cu mult 
interes de tinerii spectatori.

De asemenea, în afara acti
vității sportive, clubul nostru urmărește 
cu multă aten|ie și activitatea cultural- 
cducativă a elevilor. Astfel, în perioada 
ce urmează vor fi organizate excursii 
cu elevii fruntași la învățătură și sport, 
la frumoasele baze sportive ale clubului 
de la Snagov și Predeal. Totodată, 
elevii vor avea posibilitatea să parti
cipe la activitățile politico-culturale or
ganizate de către Casa Centrală a Ar
matei. la secțiile de teatru, galele de 
filme, cercurile literare etc.

Pentru o mai bună cunoaștere a po
sibilităților elevilor, s-au luat măsuri 
ca antrenorii și sportivii fruntași din 
cadrul clubului Steaua să asiste la 
orele de educație fizică, iar pentru cu
noașterea permanentă a situației la în
vățătură să țină o legătură strinsă cu 
diriginții respectivi și cu părinții co
piilor.

Toate acestea, precum și o mai efi
cientă colaborare între conducerile șco
lilor patronate și conducerea clubului 
Steaua, între diriginți, profesori și an
trenori vor înlesni munca de creștere a 
viitoarelor cadre de nădejde ale clubu
lui.

Clubul Steaua nu va precupeți nici 
un efort pentru ca, paralel cu activita
tea școlară, copiii să poată practica 
sportul preferat, să-și dezvolte continuu 
aptitudinile fizice, pentru a fi capabili 
să ridice mereu tot mai sus nivelul per
formantelor și prestigiul sportiv al pa
triei noastre dragi.

ROMEO PLATON 
maestru al sportului

Automas ajul
de dr. ADRIAN N. IONESCB

Dupâ Nisa și Roma, inainte de Neapole
(Urmare din pag. 1)

oarele concursuri din capitala Italiei, 
n pragul întrecerilor din Piaza di Siena, 
evista de specialitate „Concordi ipici 
taliani" din 30 aprilie, nota: „După
!oi ani de absentă, rominii sînt din nou 
rezenti, la Cili O. Langa, Pinciu fi Băr- 
uceanu sînt nume cunoscute din cele- 
vite două ediții la care au participat. 
Tecum și de la jocurile ecvestre de la 
Itima Olimpiadă. Participarea rominilor 
— nou motiv de mare interes". Și, au 
nceput concursurile, ale căror rezultate 
înt cunoscute. In presa italiană se 
ublinia zilnic saltul valoric al călăre- 
ilor noștri, frumoasa lor comportare, 
im întilnit în ziare multe asemenea 
itluri: „Romînul Pinciu înaintea cam
ionului mondial", „Călăreții romîni fac 

foarte frumoasă impresie în Piaza di 
’sena". Iar după ce Pinciu a cîștigat

premiul Esquilino, in cercurile specia
liștilor se aprecia că „Intr-adevăr, pen
tru a fi premiant în Piaza di Siena nu-ti 
este suficient ...norocul. Ca să cîștigi 
aici, trebuie să posezi o înaltă măiestrie 
în arta câlăriei".

Fiecare dintre participant! a fost co
tat la Roma — ea și la Nisa — prin 
rezultate directe obținute în întrecere eu 
cei mai valoroși călăreți ai lumii și, 
îndeosebi, prin locurile ocupate în cla
sament fată de frații D’lnzeo, apreciati 
la ora actuală cei mai buni din lume. 
Considerind numai primele 10 locuri, 
ale diferitelor probe unde au concurat 
împreună în întrecerea cu frații D’lnzeo 
călăreții romîni au realizat următoarele 
rezultate: PINCIU: de 4 ori înaintea 
lui Pierro și de 3 ori înaintea lui Rai
mondo. Lunga: o dată înaintea lui Pierro 
și de 3 ori înaintea lui Raimondo, Băr-

buceanu: o dală înaintea lui Pierro și 
de două ori maintea lui Raimondo. 
Chiar și „mezinul” echipei, Costea, s-a 
clasat o dală înaintea lui Raimondo 
D’lnzeo. Reiese clar că și în acest „con
curs” sportivii romîni s-au comportat 
mai mult decit meritoriu, obținînd re
zultate de prestigiu. De altfel. în cla
samentul călăreților străini participant! 
la concursul de la Roma Vasile Pinciu 
ocupă locul 111, urmat de Ch. Langa, 
cu 37 și, respectiv, 29 puncte.

Marți sportivii romîni se vor alinia 
Ia startul ultimelor probe din cadrul 
acestui turneu care se vor desfășura la 
Neapole. Dorim cu toată căldura să 
confirmăm succesele realizate pină acum, 
să avem o comportare la nivelul presti
giului de care se bucură astăzi sportul 
călare din tara noastră pe plan euro
pean și mondial.

Printre -mijloacele moderne ajută
toare ale antrenamentului sportiv se nu
mără și masajul, care a devenit o nece
sitate recunoscută atît de antrenori și 
medici, cit și de către sportivi.

Acolo unde masajul nu se poate apli
ca din diverse motive, și în special 
pentru că nu există tehnicieni calificați, 
se practică automasajul

Automasajul este o formă mai simplă 
și mai ușoară de masaj, care derivă 
din masajul obișnuit, prin adaptarea 
procedeelor tehnice la particularitățile și 
la necesitățile propriului corp. Auto- 
masajul se execută, în general, duoă 
aceleași reguli metodice, are aceleași in
dicații și urmărește aceleași scopuri ca 
și masajul general.

Cea mai amplă u- 
tilizăre '’ și cele'mai 
mari posibilități de 
dezvoltare viit'oareU *4
sînt rezervate au
tomasajului în ac
tivitatea sportivă. în antrenament, in 
condițiile unei creșteri progresive a soli, 
citărilor, automasajul favorizează adap
tarea organismului Iq efortul fizic, evi- 
tind supraantrenamentul. Automasajul 
este un mijloc de recuperare a forțele9 
în timpul pauzelor dintre probe sau 
intre reprize: el servește la combaterea 
oboselii și la prevenirea și tratarea uno* 
lezihni traumatice, sau a unor tulburări 
accidentale din timpul desfășurării el»r 
tului sportiv.

Dar automasajul poate fi practicat cu 
mult folos nu numai de către sportivi,- 
ci de orice persoană, tinără, adultă 
sau în virstă, indiferent de sex, de ap
titudini fizice, sau de pregătire ante
rioară. Asociat cu exercițiile fizice, auto
masajul stimulează creșterea normala si 
dezvoltarea armonioasă a corpului tînăr, 
înviorează și întărește organismul adul 
tului, combate aiît efectele sedentaris
mului, cit și fenomenele de oboseală pro
fesională ; este de ajutor în preîntîmpi- 
narea proceselor iiwolutive ale îmbătrt- 
nirii timpurii*

Folosit in scop igienic, automasajul 
trebuie să devină o metodă generală do 
îngrijire a sănătății, de cultivare a 
calităților fizice, de angrenare în muncă 
și de combatere a oboselii.

Pentru a contribui la cunoașterea și 
■răspîndirea automasajului, era nevoie de 
un îndreptar tehnic și metodic la inde
nt! na tutui or.

Lucrarea prezentată în acest scop 
dr. Adrian lonescu cuprinde cinci ca* 
pi țoale

In primul capitol sînt descrise pro* 
cedeele tehnice de automasaj și influen
țele lor asupra Organismului.
toiul al doilea sînt

In capi- 
date indicații met* 4 
dice pentru practi
carea automasajului 
Al treilea capital a- 
rată cum se aplică 
automasajul pe re
giunile corpului. In

capitolul al patrulea sînt enumerate 4|- 
plicațiile igienice și terapeutice ale auta 
masajului, iar in capitolul al cincilei 
sînt descrise aplicațiile acestei metod* 
In activitatea sportivă.

Lucrarea este redactată intr-un stil 
clar, accesibil maselor de practicatîți ari 
exerci fiilor fizice și sportului, care pot 
înțelege astfel corect felul in care lr*> 
buie aplicat automasajul, pentru a sa 
obține efectele cele mai bune.

Prin publicarea acestei cărți se reaP» 
zeazâ o legătură între teorie și practicii, 
se umple Un gol resimțit de mult timp 
în practica sportivă

Volumul cuprinde 128 pagini cu 76 
fotografii. Tiraj 6000 exemplare^ Edi
tura Uniunii de Cultură. Fizică și Sport. 
București, 1962.

Dr. C. ALEXANDRESCU
lector la l.C.F,



SE APROPIE TURNEUL FINAL MASCULIN 1-8 Ultimul asalt pentru titlul de campioană la băieți
în sala Florcasca din Capitală, 
bune echipe masculine de volei 
îți vor disputa titlul de cam- 

1961—1962 și, totodată,

Vineri, 
«de mat 
din Iară 
pioană pe 
dreptul dc a participa în viitoarea edi
ție a „Cupei campionilor europeni".

Turneul final masculin pentru locurile 
1—8 se anunță deosebit de interesant. 
In afara echipei campioane. Rapid Bucu
rești, vor ntai lua parte echipele bucu- 
reștene Progresul și Dinamo, Dinamo 
Orașul Dr. Petru Groza — revelația în
trecerilor preliminare —. Știința Galați 
— clasați pe locul 111 în seria respec
tivă —. Știința Cluj, Tractorul Brașov 
și Știința Timișoara.

Sugerăm organizatorilor delegarea la 
aceste mceiuri a celor mai buni arbitri 
de volei din țară. Pentru că, în turneul 
final feminin, arbitrajele — în general 
— nu au corespuns.

In încheiere, iată echipele care au 
cîștigat pînă acum titlurile de campioa
ne la volei masculin: C.F.R. București 
(1949), Locoutotiea C.F.R. București 
(1050), CC.4. (1951, 1952, 1954, 
1957), Diienuo București (1953, 1957/58), 
Locomoliia l.C.F. București (1955, 
1956), Rapid București (1958.59, 
195OM), 19M) Ol).

C. S. 0. Craiova pe primul loc și după 4 etape
CRAIOVA. 7 (prin tdaon) Dumi

nică, s-au încheiat jocurile etape: a 
IV-a a turneului pentru locurile 9— 
16. De remarcat că toate meciurile 
au luat sfirșit cu rezultatul de 3—21 
20 de seturi irdr-o după-anhazâ! Ca 
ți pină acum — in afara meciului 
C.S.O. Craiova — C.S.O. Ti.-nșcara 
— jocurile au fost spectaculoase și 
interesante, lată cîteva amănunte:

C.S.M.S. — Sănătatea 3—2 (8— 
15, 15—7. 11—15. 15—9. 15—8) Joc 
Ue mare luptă, cu muiie faze apîao

Turneele femirine
in plină desfășurare

Turneele finale feminine coc:——i 
marți și miercuri la Bucurer sa Cra
iova. In Capitală, la sala Dinaano. «w 
începere de la ora 15 vor avea »oc 
următoarele jocuri : Flacăra—Dinamz 
CSM. Sibiu- C.SJt. Cluj. Meiotul- 
Știința, Farul—Rapid (marți). C-Sii 
Sibiu—Metalul, Știința—Flacăra. Dina
mo — Farul, C.SM Cluj — Rapid 
(miercuri).

La Craiova, se vor disputa partidele: 
Olimpia—Sănătatea, C.S.O. Timișoara— 
Progresul- Voința—C.S.O Craiova, 
C.S.M.S.-I.F.A. (marți). Sânărarea— 
I.F.A; C.S.O. Cra.ova-C.SMS., Pro
gresul—Voința, Olimpia—C-S.O. Timi
șoara (miercuri).

setul ultim, h 9—7 pentru 
Vkitlgenstem, cea mai buna 
de Ia Sănătatea, se accideii 
părăsește terenul, astfel că 
încheie la discreția iesence- 

Vointa 3—2 (13—15.
15-3. 15-3). Deși 

n-a putut 
•-t foarte 

Pro-

date. In 
GSMS.
jucătoare 
tează și 
țocul se
lor. I-F-A. — 
15—7. II—li 
pornea ca favorită. Voința i 
trece de LFĂ care a luptat 
mult pentru victorie. Olimpia - 
greșul 3—2 (II—li 7—li 15—3. 
15—II. 2®—18). Se părea că jocul 
va fi ciștgat ușor de Prejrresu 
tinerele gacătonre de la Oi unpia, 
Mind de o .cădere' inexpfirafc 
bunovțtencetar. <v-»u on?M«zat 
bme gc-L- 
In scîxj1 \

-au 
■wă

dar 
pcc- 
ă a 
mi

CVVlUlS 
Anca C

A

SZ'XSL 
vLwtt 
5. 14

Uancuța au greșit foar- 
14—13 peîMru OZunpti. 

. dramahe Hu! de set, 
wneî nuri leo-

In rirhnm. m rroiut
— IfÂ 3—1 (I

Ml Î5-2. î5-«)

V. skmxCESO.
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4 
4
4
4
4
4
4
4
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4
3
2
2
2
2
1
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ETAPE

It • 
Ik 7
Mt 7
to 8

Echipele bucureștene învingătoare
în partidele disputate ieri

In cuplajul de ieri după-amiaiă de 
p« terenul Dinamo, gaadele au eh o gat 
fără să for Kt e ritmul jocului. Ia prima 
partidă, Știința București a ir»trecut pe 
Tractorul Brașov eu scorul de 27—19 
(16—12). $tuden|ii an condus tot

Vie activitate
in asociațiile sportive

din Giurgiu
Secțiile de turism de pe lingă asocia

țiile sportive din orașul și raionul Giur
giu desfășoară, în acest an, o rodnică 
activitate. La excursiile organizate la 
Muzeul Doîtana, pc Valea Prahovei și 
în unele localități cu importante obiec
tive industriale au participat peste 
3.000 de oameni ai muncii. De aseme
nea, un număr de peste 400 de munci
tori, tehnicieni, ingineri și funcționari 
au plecat în concediu de odihnă »i mi
nunatele stațiuni balneoclimaterice So- 
vata, Sinaia, Predea], Herculane, Vic
toria, Olănești, Călimănești, Govora... Al
ții și-au petrecut concediul de odihnă 
în Uniunea Sovietică și R. D. Germană.

Cele mai frumoase realizări în dezvol
tarea turismului le-au obținut asocia
țiile sportive de la Șantierul naval, Fa
brica de zahăr „Popa Șapcă", coopera
tiva „Arta modei", de Ia gospodăriile a- 
gricole colective din Vieru, Plopșoru, 
Arsache, Putineiu și altele.

TRAIAN BAR-BALATA -coresp.

SPORTUL POPULAR
Fag. a 4ia hlr. 4027

Fază din meciul D^nemo București — C.S.O. Cnaiova (69—67), unul din ce>le 
mai sc«ctacuioese jocuri desfășurate in turneul echipelor masculine: Spiridon 

(Daunv) va înscrie, in ciuda efortului vizibil făcut de Hoffman.

Foto: T. Chioreaou
păreau suficiente pentru pretorie. Stu
denții au jucat insă cu multă ambiție, 
au profilat de cîteva greșeli ale cam
pionilor și in minutul 39 au luat pen
tru pnma dată conducerea : 80—79, scor

Lo Cluj. după 2 iile dc întreceri

timpol. foiosmd deseori contraatacul. 
TrartowL dr«î a jucat destul de dîrx 
m apărare, nu a rrușil *4 pună *ub 
semnul mir^bării victoria Științei. Pefl* 
tna mvÎBgălori xj înscris: Murrșan 
(9). Gbeia (ă). Ramai (3) Mirea 
(3). Jian* (3). Saaarâo. Ilarubor și Chica, 
iar pcotru mviași Vrber (3). Radu (4). 
Martini (4). Zabari (2) și Schmidt. In 
a vieua miibiirr. Dinamo București a 
învins pe Rafinăria Trleajen cu scorul 
de 23—14 (13—6) Oaspeții nu au 
putut rezista campionilor țării care au 
câștigat destul de clar. Tactica echipei 
Rafinăria de >-| wține* pe 
a dat rezultatial scontat. 
fo*t realizate de Ivăncsm 
lescu (4). Costache 1 (4).
(3), lonc<cu (3). Covaci 
pentru Dinamo și reșpretiv 
șoveanu (5) Nrțai (4). ______
(2). Zaharia, Rotaru și Lonaru. (V.P.)

DINAMO BACĂU — STEAUĂ BUCU
REȘTI 18—20 (6—10). De remarcat 
că oaspeții conduceau în 
17—9, iar din min. 49 — 
le era favorabil
mai reușit 
Revenirea 
tidei nu 
diferența 
reg).

bănescu nu 
Punctele au 
(7), Bădu- 

Cosiache 11 
și Popescu 

Bra- 
Simesru

min. 41 co 
cînii scorul 
— ei n-au 
un punct, 

linalul par- 
miețoreze

20—13
să ins^ie nici 

dinanroviștilor din 
a făcut decât să 
de scor. (Ilie Ianeu—-coresp.

CTl'J (prin df la trimisul
nsxm). Cei pe<te 1.300 de spectatori 

zică seară în sala Armatri 
"a m rv^rt după cele 40 

și au Marcat 
tocia studen* 

ea Știinta 
de ee si fie 
debutase în 

munehă care 
■ de^«bâde (naw«M«e perspective.

Prima rrprââ a acestui meri a arătat 
davl («wații «rvoasc, tributare impor- 
UMRÎ deosebite a îniilnirii. Fiecare a 
CMkdas pe riad: Știîa|a <-!uj cu 8—2 
|BML 4). 14 — 10 (Mia. 11) si ȘOinfa 
Bucweftâ ea 16—14 (min. 14). 24 — 23 
f«âa_ 20) Dapă pa mJ. Știinta Buru- 
orfii mai bîae. lactic. N iorica Ni-
ralc :ca ia special. Ana Haralam-
bir, se drvareă efr smb paaaa! ad- 
ww. iar Tradara Predewa mierie pmacte 
pfvtiaase dim anancări de U semi dis
tanți. fapt datariiâ ci raia bacvrr«ie»- 
cele aa ia>|»aijva eileva minute. Ștăîaia 
Cluj reviae puternic fi prin cîteva ac
țiuni reușite ale Maptlri G^drv (eea 
mai bună jucătoare de pe teren) fi 
Clarei Bugar. echilibrează situația : 
30-30 (min 25). 36- 36 (min. 2«) 
Meciul se indîrjeștr. ..Tribunele* pal
pită t« mai inten«. Știința București 
are din nou o perioadă bună m care 
aceleași Predescu «i llara’ambie aduc 
echipei un avans de 7 puncte: 43—36 
(min. 32). Din arest moment, antreno
rul Vasiie Geleriu indică dujencelor să 
folosească mai mult păironderile indi 
viduale. Gazdele atari irezistibil și în 
minutul 37 adversarele nu mai au derît 
un punct avans: 45—44. în continuare, 
bucure*lentele nu mai reușesc să opreas
că atacurile clujrnreloc dreît prin faul
turi. Acestea din urmă transformă doar 
5 din cele 12 acordate (și se vor dovedi 
suficiente pînă la urmă), în timp ce 
Știința București mai înscrie o singură 
dată, prin Haralambie. Și astfel, cric 

pline de
Științei 

Succesul 
și buru- 

reștencelor dacă acestea s-ar fi apărat 
cu mai multă atenție în finalul partidei.

CLUJ, 7 (prin telefon de la trimi
sul nostru). După o repriza foarte e- 
chilibrată, în care clujencele au con
tracarat eficacitatea Filcfleiei Izbicean-u 
printr-un joc mai organizat, mai clar, 
Știința CJuj a reușit ca în partea a 
doua a meciului sa se distanțeze.

41

»*W 1»C
WJFImIv 

I a avut 
favorill 
victorie

care la sflrșit s-au îmbrățișat 
bucurie au fost jucătoarele 
Cluj, învingătoare cu 19—47. 
putea reveni tot atît de bine

Disputele pentru locurile 9-16
ROMAN, 6 (prin telefon). Rezulta

tele înregistrate simbătă și duminică 
xi cadrul turneului pentru locurile 9—16 
în campionatul masculin : Știința Buc. 
Constructorul Arad 87—56, C.S.O. 
Galați—Progresul Buc. 63—61, Voința 
Iași—A.S.A. Bacău 72—63, Știința Ti
mișoara—Voința Tg. Mureș 
Voința 
C.S.O.
Știința 
60—67,

cău 59—69. In clasament conduce, ne
învinsă, Voința Iași.

59-51,
79—56,
75-69, 

Buc.

lași—Constructorul
Galați—Știința Buc.

Timișoara—Progresul
Voința Tg. Mureș—A.S.A, Ba-

OCTAVIAN GUȚU-coresp.
IAȘI, 6 (prin telefon). In prima eta

pă a turneului feminin pentru locurile 
9—16 în campionatul republican s-au în
registrat următoarele rezultate : Crișa
na Oradea—Blănuri Oradea 58—36, 
Voința Oradea—Voința București
69—44, Agronomia lași—Știința Timi
șoara 60—57.

I.GF. nu a mai rezistat dominării 
permanente a Științei, de la care am 
reținut îndeosebi combinațiile spec
taculoase și aicace ale Rodicăi Pop 
și Vîrginiei Jujescu. Scor fina] în 
meciul Știătța Cluj — l.C.F.: 62—51 
(32—26). Celelalte rezultate de luni: 
Știința
66— 38 
Voința 
Rapid
67— 45

București — Voința Brașov 
(31—13), Mureșul Tg. Mure*- —
Tg. Mureș 54—42 ( 33—18), 

Bucu: ti — Unirea București 
(39—21).

majorat la 81—79 prlntr-un fault trans
format de Albu (al doilea l-a ratat). La 
4 secunde de sfîrșît partida era ea și 
'încheiată in favoarea Științei cind, la 
o săritură „unu la unu" între Fodor 
și Demian mingea revine echipei Stea
ua. Un contraatac fulgerător efectuat 
de Niculescu și Nosievici (Știința păs
trase — greșit — un singur jucător in 
apărare) aduce egalarea. ln prelun
giri, basc hat baliștii de la Steaua acțio
nează mai organizat, mai calm, îl fo
losesc bine pe Novacek șt ciștigă des
tul de clar cu 92—87. Acesta este, pe 
scurt, filmul întâlnirii dintre Steaua 
și Știința Cluj, in care numerosul pu
blic aflat duminică seară in sala Flo- 
reasca a putut urmări un joc deosebit 
de dinamic și spectaculos, cu o evolu
ție a scorului — în ultimele minute — 
de-a dreptul dramatică.

De fapt, acestea sint elemente ce ca
racterizează întreaga desfășurare a tur
neului final al campionatului republi
can masculin de baschet, fără îndoială 
cel mai echilibrat din ultimii ani. Fie
care meci constituie o problemă, fa
voritele trebuind să-și mobilizeze toate 
forțele pentru a învinge.

După ziua de pauză de ieri, cele 8 
finaliste dau ultimul asalt titlului de 
campioană. Cele mai mari șanse le au 
Rapid, Steaua, neinvinse, și Dina
mo București, care a suferit o singură 
înfringere, in fața Științei Cluj. Cum 
aceste echipe nu s-au intilnit in tur
neu, este de așteptat ca partidele di
recte să decidă clasamentul final. Bi
neînțeles, Știința și C S O. Craiova, 
formații 
valoare, 
greu in 
care se
Floreasca prin următoarele
Știința Cluj—Dinamo Oradea. S-tojjt 
—C.S.O. Craiova, Rapid—Dinamo Bucii 
rești, Dinamo Tg. Mureș—Steagul roș 
Brașov. Miercuri ; Știința Cluj—Dina
mo Tg. Mureș. Dinamo București— 
Steagul roșu, R ț'id—Steaua, C.S.O 
Craiova—Dinamo Oradea.

care s-au dovedit de primii 
vor avea și ele un cuvint 
această pasionantă întrecere, 
reia azi de la ora 16 în sala 

prin următoarele jocuri:

ADRIAN VASILIU D. STANCULESCU

Normele de clasificare sportivă I
65) Ila bLaltere (1962-19
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cea ntai 
ușoară 85 87,5 115 287,5 290 1
•enwuțcarl 92,5 95 125 312,5 315 I

3 ușoară 162.5 105 137,5 345 350 I
B senii mijloc ie 110 112,5 142,5 365 370 |
m mijlocie 117.5 120 147,5 385 390 |

semigrea 122,5 125 157,5 405 410 1
grea 130,5 132,5 167,5 430 435 ■

cea mai
ușoară 72,5 75 105 252,5 255 |
senii ușoară 82.5 85 110 277,5 280 |

L. ușoară 87.5 90 120 297.5 300 |
â semimijlocie 92,5 95 125 312,5 315 |

mijlocie 100 102,5 130 332,5 335 I
o semigrea 1(6 107.5 135 347,5 350 |

grea 115 117,5 145 362,5 365 ■

«3
cea mai
ușoară 60 65 80 205 1
semi ușoară 67 70 90 227,5 ■

*U. ușoară 72.3 75 100 247,5 IO bc semimijlocie 77,5 80 107,5 265 ■
«J mijlocie 82,5 85 112,5 280 I
u semigrea 85 87,5 115 287,5 . ■

grea 95 95 120 300 I

cea mai
s ușoară 47,5 50 70 167,5

<w semiușoară 55 57,5 75 187,5
ușoară 60 62,5 80 202,5
semimijlocie 65 67,5 85 217,5

a> mijlocie 70 72,5 90 232,5
"co 
u semigrea 75 77,5 100 252,5

grea 85 87,5 110 267,5

OBSERVAȚII. Pentru obținerea clasificării, sportivii trebuie să realizeze 
normele prevăzute mai sus la fiecare din cele trei stiluri. Pentru maeștri' 
sportului ți cei din categoria I se admite neîndeplinirea normei la unu: 
sau două stiluri cu condiția ca suma rezultatelor la cele trei stiluri si 
corespundă normei prevăzute pe ultima coloană.

Rezultatele la cele trei stiluri trebuie realizate în 
concurs.

Pentru obținerea titlului de maestru rezultatele trebuie 
concurs oficial, condus de cel puțin 2 arbitri de categ. 1.

RECONFIRMAREA CATEGORIEI.
Categoria I. Să realizeze încă o dată, în termen de 3 

valență acestei categorii, de la data obținerii clasificării, 
categorii, reconfirmarea trebuie făcută în termen de 2 
clasificării.

cadrul aceluiași

realizate într-ur

ani, norma eclii- 
Pentru celelalte 

ani de la data



BULETINUL CATEGORIEI B
O „SEM1ETAFA” A MECIURILOR NULE Șl A JOCURILOR

11 PARTIDE
MEDIOCRE • MÎINE AU LOC CELELALTE

PREGĂTIRI PENTRU TABĂRĂ NAȚIONALA DE JUNIORI

îmbată și duminică, după cum se 
s-a disputat o etapă incompletă 

categoria B, prin aminarea jocu- 
■ echipelor programate în Cupă. 
: 10 întîlniri 
icterizat, în general, prin factura 
itisfăcătoare a jocului prestat de 
loritatea echipelor. Mediocre au fost 
âurile de la Pașcani, Craiova, Sibiu, 
ei și Timișoara. In plus, echipele 
t dovedit deficitare la capitolul 
acitale. S-au ratat foarte multe 
zii. In cele 10 partide au fost 
'cate 13 goluri 1... 9 echipe n-au 
'ris nici măcar un gol 1 De altfel, 
ninică s-au înregistrat nu mai pu- 

de șase rezultate de egalitate.
ioinportarea slabă a echipelor, ca
fea nesatisfăcătoare a jocurilor 
t inadmisibile, mai ales acum, la 
sasea etapă de la începerea retu- 
ii, C1ND IN MOD NORMAL 
2ÂTORII AR FI TREBUIT SA DE
JA O BUNĂ FORMĂ SPORTIVĂ, 

din această comportare a echi- 
ar se poate trage concluzia că 
gătirea lasă foarte mult de dorit, 
au de spus antrenorii respectivi ?

★
’artea a... doua a etapei a Vl-a 

retur va avea loc mîine, miercuri, 
sperăm că de data aceasta întîl- 
ile — foarte interesante, de altfel 
nu vor dezamăgi zecile de mii de 
datori, care doresc victoria echi- 

favorite, dar pretind și
.calitate.
■Mă programul partidelor de mîine : 
1ERIA I : Știința Galați — Rapid 
:șani, Dinamo Suceava — Dinamo 
lăți, Carpați Sinaia — C.S ,M.S. 
i și Poiana Cimpina — Prahova 
.iești,
JUNA A il-A : Chimia Govora — 
;ul Constanța, Olimpia București 
Tractorul Brașov (teren Olimpia- 

Î.M., ofa 16.30 și C.F.R. Roșiori 
C.S.M. Reșița.

>ERIA A III-A: Vagonul Arad — 
I. Sirmei C. Turzii, Mureșul Tg. 
ireș — Corvinul Hunedoara. Arieșul 
rda — Rapid Tg. 
ia Mare — Crișul

care au avut loc s-au

spectacole

Mureș și C.S.O. 
Oradea.

Iată acum, 
•ciurile de :

amănunte din 
și duminică.
I

Simian, 
în min.
un 11

în
19
m.

Pentru C.F.R. a marcat 
min. 56. De remarcat că 
Andreieș (C.F.R.) a ratat 
(C. Enea-coresp.).

STEAUA ROȘIE BACĂU — C.S.O. 
BRĂILA (l—1). Localnicii au domi
nat mai mult, însă fără rezultat. Au 

(min. 58) pentru 
' ‘ ‘ • 87).

marcat: Brejan 
gazde, respectiv. Coteț 
(Ilie lancu-coresp.).

SERIA A ll-A
C.S.O. CRAIOVA — C.S.M.

Dl AȘ (0—0). Cei 8000 de spectatori 
au rămas dezamăgiți de jocul slab

(min.

ME-

Popescu (min. 72) care a transfor
mat o lovitură de la 11 m, și Dumi
tru Gheorghe (min. 87) cafe a reluat 
cu capul în poartă o lovitură de colț. 
A condus cu scăpări arbitrul O. Com- 
șa (Craiova).

SERIA A III-A
CRIȘANA ORADEA — A.S.M.D. 

SATU MARE (1-0). Gazdele au 
dominat tot timpul. Tn repriza a doua, 
după ce ratează un 11 m prin Sze- 
kely (min. 52), reușesc să înscrie 
golul victoriei in min. 73 prin Takacs. 
(Ilie Ghișa și Alex. Jilău-coresp).

un atac al
Deși a primit două goluri, portarul Popa (Chimia) a intervenit de multe ori 

cu succes, lată-l anihilind

Ca în fiecare an, federația noastră 
de fotbal va organiza în vacanța de 
vară, intre 14 iulie și 5 august, tabăra 
națională de juniori, una din cele mai 
importante și mai rodnice acțiuni pe 
plan fotbalistic. Devenită tradițională 
(cu excepția unui singur an, ea a fost 
organizată cu regularitate din 1948 în
coace), tabăra de juniori a prilejuit 
întotdeauna descoperirea unor elemente 
valoroase și a dat posibilitate să se 
asigure baza echipei reprezentative de 
juniori. In același timp, juniorii — se
lecționați dintre cei mai buni din țară 
— au urmat o pregătire la nivel supe
rior, ceea ce le-a ajutat la dezvoltarea 
lor.

Reușita acestor tabere a fost asigu
rată de fiecare dată de seriozitatea și 
interesul arătate de comisiile regionale 
de fotbal, atunci cînd a fost vorba să 
facă propuneri de juniori pentru ta
bără. Cele mai multe comisii au între
prins acțiuni de depistare a elementelor 
talentate, au ținut o evidență a lor 
și prin jocuri de trial au procedat la 
o selecționare. Aceeași grijă trebuie 
să dovedească și acum, în vederea ta-

bereî din vară. Federația 
un plan de acțiune, adus 
cunoștința comisiilor regionale, în care 
sînt prevăzute o serie de trialuri regio
nale. In fiecare regiune va avea loc 
un asemenea meci, între două selec
ționate, la următoarele date;

23 mai în regiunile Argeș și Banatț 
24 mai în regiunile Crișana și Oltenia;
30 mai în regiunile Brașov și Cluj;
31 mai în regiunile Maramureș și Hu
nedoara; 6 iunie în regiunile Galați și 
Bacău; 7 iunie în regiunile Suceava și 
Iași; 13 iunie în regiunile București 
și Mureș-Autonomă Maghiară; 8 iunie 
în orașul București; 23 iunie în regiu
nea Ploiești și 24 iunie în regiunea. 
Dobrogea.

Juniorii selecționați trebuie să fie 
născuți în anii 1944, 1945 și 1946.

Comisiile regionale de fotbal — sub 
îndrumarea și controlul consiliilor 
UCFS respective — trebuie să ia mă
suri din timp pentru organizarea și 
reușita acestor jocuri de trial, la care 
să participe cei mai buni juniori din 
regiunea respectivă.

a întocmit 
din timp la

metalurgiștilor.
Foto : Gh. Amuza

Turneul U.E F.A. pe scurt

, cîteva
simbălă

SERIA
MORENI — FORESTA 
(0—0). Gazdele au do- 

însă îna-

FLACĂRA 
.LTICENI 
nat majoritatea timpului, 
așii au ratat numeroase ocazii de 
înscrie. (Ion Savu-coresp.).

C.F.R. - -----------
NEMȚ „.........................

mică mediocră, cu nmlte execuții 
mice greșite. Oaspeții au fost peri- 
loși pe contraatac, înscriind de 
uă ori prin Macri (min. 51 și 86).

PAȘCANI — CEAHLĂUL 
(1—2). Joc de factură

prestat de ambele echipe. In general, 
a fost un meci de uzură. Gazdele au 
dat dovadă de multă ineficacitate. 
(S. Romică-coresp. reg.).

PORTUL ----------------- ------
MO OBOR 
dominat mai 
fost înscrise 
.Marin (min. 
în proprie 
coresp.).’

C.S.M. SIBIU — 
REȘTI (0—0). Și 
echipa gazdă a nemulțumit pe cei 
8000 de spectatori prin jocul fără 
orizont al înaintării. Oaspeții s-au 
apărat supranumeric, avind și un 
portar (Bai) in formă*bună, care a 
apărat un 11 m executat de Dom- 
brovschi (min. 60). (Ilie lonescu- 
coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MIA FĂGĂRAȘ (2—0). Jocul a fost 
de un slab riivel tehnic, cu multe 
greșeli. A cîștigat Metalul, destul de 
greu, prin golurile înscrise de Paul

CONSTANȚA — DINA 
(1—1). Echipa locală a 
mult Ambele goluri au 

de jucătorii constănțeni : 
13) Și ‘ 
poartă.

Jarnea (min. 75) 
(Cornel Popa-

ȘTIINȚA BUCU- 
de data aceasta

RECOLTA 
(1—1). Joc 
diocră. Gazdele au reușit să deschidă 
scorul în min. 2 prin Pecz, iar oaspe
ții au egalat în min. 44 prin Kirner. 
(Tr. Szilagfii-coresp.}.

C.S.O. TIMIȘOARA — C.F.R ARAD 
(1—0). C.S.O. a atacat mai mult, 
insă ineficace. Oaspeții au pus accen
tul pe apărare. Unicul punct a fost 

’ • - • - ‘ 57. (Al.

CĂREI — C.S.M. CLUJ 
de factură tehnică me-

înscris de Fodor in min.
Gross-coresp. regional).

• La ediția 1962 (jubiliară) au par
ticipat reprezentativele a 19 țări din 
Europa. Această cifră a fost atinsă o 
singură dată în istoria Turneului : în 
1955, în Italia. Valcarea echipelor 
însă, a fost mult mai ridicată acum.

• De fapt, socotind și participarea 
selecționatei de juniori a orașului Bra
șov, au luat parte 20 de echipe.

• In cele 32 de meciuri, disputate 
între 20 și 29 aprilie, au lost folosiți 
262 de jucători. Adăugind și jocurile 
echipei Brașov avem următoarele cifre: 
35 meciuri și 278 jucători utilizați.

• In total s-au marcat 83 de go
luri (93 cu cele din partidele susținute 
de selecționata Brașovului), ceea ce în
seamnă o medie de 2,5 goluri de meci 
(sau 2,6).

• 9 goluri au fost marcate din lovi
turi de la II m, în meciurile oficiale 
(socotind și partidele Brașovului: 11 
goluri). Două penaltiuri au fost ra
tate.

CAMPIONATUL CATEGORIEI A SE REIA DUMINICĂ

rai multă atenție Cupei!

întrerupt pentru o săptămină, cam
pionatul categoriei A se reia duminică 
cu jocurile etapei a XXI-a și anume.

JIUL — DINAMO BUCUREȘTI 
U.T.A. — PROGRESUL
ȘTIINȚA TIMIȘ. — PETROLUL 
ST. ROȘU — DINAMO BACAU 
RAPID — DINAMO PITEȘTI 
STEAUA — MINERUL 
METALUL — ȘTIINȚA CLUJ 
înaintea acestei 

se prezintă astfel:
etape, clasamentul

10. Dinamo Pitești
11. Steaua
12. U.T.A.
13. Metalul
14. Jiul

Adăugăm, ca 
mentul returului:

interes

20
20
20

20

3
4
5
5
5

10 31:32
10 39:37
10 28:34
10 29:46
10 20:37

clasa-

7
9
5
5
5

statistic,

17 
16
15
15
15

• Golgeferii Turneului : Voinea 
(R.P. Romină), Milosavljevici și Corn 
(Iugoslavia), Knebort și Richtrmoc 
(R.S. Cehoslovacă), Cristea (Brașov) 
și Rinnergschentner (Austria) — toți 
cîte 3 goluri. Au marcat 2 goluri t 
Dumitriu, Haidu și Gergely (R. P. Po
mina), Beurlet (Belgia), Radosav (Iu
goslavia), Abdullah (Turcia), Zigoni, 
Trombinî (Italia), Fertek (R.S. Ceho
slovacă), Rentzsch, Queck, Polywka 
(R.D.G.), Polikarpov, Abduraimov 
(U.R.S.S.), Kowalik (R.P. Polonă) și 
Dedes (Grecia).

• Două înaintări eficace: Corn-lMî- 
Îosavljevici-Voinea-Knebort-Cristea (15 
goluri) și Radosav-Dumitriu-Richtrmoc- 
Gergely-Haidu (11 goluri).

• Din cele 32 jocuri oficiale, 12 s-au 
terminat cu rezultate de egalitate. De 
cele mai 
fost 0-0. 
rezultatul 
Adăugind 
lanțul se 
și 1-1 și de 2 ori 2-2.

• In tot cursul Turneului, o singură,. 
dată au fost necesare prelungiri; în 
partida R.S. Cehoslovacă—Turcia (fi
nala pentru locul 3). Tot în acest meci 
s-a recurs — pentru prima dată — și 
la sorți pentru a se desemna un învin-i 
gător.

multe ori (6) scorul final a ~ 
De cinci ori s-a înregistrat 
de 1-1 și o dată cel de 2-2. ■ 
și rezultatele Brașovului, bi- 
prezintă astfel: de 6 ori 0-9 .

Două sint competițiile de bază ale 
(balului nostru : campionatul — în
ecare de regularitate, care angre- 
ează intr-o activitate oontinuă pe 
■ți jucătorii din țară, pe diferitele 
epte de categorii — și Cupa — la 
■re participă toate echipele, indife- 
nt de categorie, și care se adresează 
’opotrivă, in diferitele ei faze, ma- 
i de formații ți echipelor fruntașe. 
Aceste două competiții și-au cucerit 

• bună dreptate o mare popularitate, 
'curile lor alrăgind zeci de mii de 
iertători. Pasionanta dispută pentru 
^semnarea celei mai bune echipe se 
zsfășoară an de an in mijlocul unui 
derer mereu crescind. De asemenea, 
upa exercită o puternică atracție 
lit printre echipe (participarea atin- 
ind cu regularitate cifre superioare 
ii 2.000) cit și printre spectatori, care 
rmăresc cu pasiune o întrecere ca- 
icterizată prin rezultatele neprevă- 
ute pe care le furnizează.
Se pare insă, cel puțin aceasta este 

oncluzia la care am ajuns, că in ulti
mi timp unele echipe fruntașe, în 
Peță din categoria A. nu acordă pre- 
sirea cuvenită Cupei, o tratează cu 
rea multă ușurință- Concentrindu-și 
tenția spre campionat — unde vor să 
ucerească puncte fie pentru ciștiga- 
ea titlului sau a locului 2, fie pentru 

evita retrogradarea —. ele nu prea 
rivesc „cu ochi b-uni“ jocurile de Cupă, 
onsiderindu-le ca un fel de povară 
■e obosesc jucătorii pentru campio- 
>at...). Cu toate că ar trebui să se 
omporte cu totul altfel, avind in ve
dre ți faptul că deținătoarea trofeu- 
ni îți ciștigă dreptul de a participa 
i „Cupa ciștigătorilor de cupe". Deci, 
xistă ți acest stimulent puternic.
Totuși, lucrurile stau altfel, dovadă 

iodul cum sint tratate partidele de 
upă. Este adevărat că intr-o lungă 
erioadă de timp federația a progra
mat aceste meciuri aproape numai in 
ursul săptăminii. Dar acest lucru nu

a nu
Cupei, 

acest fel, 
duminica

mai

acor- 
mini- 

Nu mai 
aceasta 

convena-

scuză cu nimic atitudinea regretabilii 
a unor echipe de 
da toată importanța 
malizind-o in 
departe’ de cit
(deci, o programare 
bilă pentru echipe...) țomportarea mul
tor echipe de categorie A a lăsat de 
dorit sub raport tehnic, influențind in 
mod negativ nivelul calitativ al me
ciurilor .respective, ga, in unele ca
zuri (la Hunedoara, de pildă) factura 
tehnică a joeuliii a fost salvată de 
echipa din B, care — la drept vorbind 
— ar fi trebuit să învețe de la aceea 
din A. Dar, atit Știința Timișoara, cit 
și Jiuț Petrila, Dinamo București, Mi
nerul Lupeni, Știința Cluj, Dinamo 
Bacău s-au comportat duminică sub 
așteptările miilor de spectatori veniți 
să le padă la lucru. Antrenorul fede
ral A. Niculescu, observator la partida 
Corvinul—Știința Timișoara, ne semna
la că timișorenii au privit cu o ușu
rință condamnabilă acest meci, consi- 
derindu-l ca o formalitate. Relatările 
primite de la diferite meciuri <Tg. 
Mureș, Rn. Vilcea, Arad etc.) sună ca 
un refren : joc de factură mediocră 
din partea echipelor de A- Foarte pu
ține au fost cele care s-au străduit 
să joace cit mai bine in aceste me
ciuri : Progresul, U.T.A. și intr-o mă
sură Petrolul, deși și ploieștenii au 
alunecat in repriza a doua pe panta 
tratării cu ușurință a jocului și au 
fost dominați...

Este absolut necesară, in interesul 
activității competiționale și al echipe
lor vizate, o revizuire totală a atitudi
nii față de această foarte utilă și 
populară competiție, care echivalează 
Cu un rodnic schimb de experiență 
pentru toate categoriile de echipe.

Cupa trebuie prețuită și păstrată la 
nivelul popularității pe care și-a cuce
rit-o de-a lungul anilor. Și acest lucru 
trebuie să-l facă in primul rind for
mațiile fruntașe.

1. Dinamo Bue. 
Z. St. roșu
3. Petrolul
4. Progresul
5. Dinamo Bacău
4. Rapid
7. Știința Tim.
8. știința Cluj
9. Minerul

20
20
20
20
20
20
20
20

12 4
12 3

4
4
5
7
3
5
1

10
9
8
7
9
7
9

4
5
6
7
7
6
8
8

10

43:25
44:2fi 
39:25
36:24

35:37 
18:37

28
27
24
22
21
21
21
19
19

1. Dinamo Buc. (4)
2. Dinamo Pitești (14)
3. St. roșu (3)
4. Știința Tim. (7)
3. Rapid (5)
8. Progresul (1)
7. Dinamo Bacău
8. Minerul (10)
9. Petrolul (2)

10. U.T.A. (13)
11. Metalul (9)
i* 7 ",; — '
13. Stealia (C)
14. Jiul (12)

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

,___  ... 7
12. Știința Cluj (11) 7-- -• ... 7

■7

Concurs
• Azi, 8 mai, este ultima zi pentru 

depunerea buletinelor la CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRES, la care se 
atribuie GRATUIT, din fond special 
numeroase eîștiguri in obiecte printre 
care: 2 AUTOTURISME „MOSKVICI", 
MOTOCICLETE, SCUTERE, TELEVI
ZOARE, GARNITURI DE MOBILA, 
FRIGIDERE, ARAGAZURI CU BU
TELIE, MAȘINI DE CUSUT „ILEA
NA", APARATE DE RADIO, MAȘINI 
DE SPALAT, CEASORNICE DE AUR 
și alte obiecte.

La acest concurs special, la care se 
extrag 16 numere, vă recomandăm să 
participați pe schemele reduse nr. 2, 5 
și 7, care vă oferă șanse sporite de 
cîștig. Pe o schemă redusă nr. 5 par
ticipantul Ignat Ștefanache, țăran co
lectivist, din Liești — Galați, a obținut 
la concursul special Pronoexpres din 
7.11.1962 un AUTOTURISM „MOSK- 
VICI", iar la concursul special Pro
noexpres din 11.IV.1962 participantul 
Gheorghe Medorof din Mărâșești, a 
cîștigat de asemenea un AUTOMOBIL 
„MOSKVICI". Și dv. puteți obține 
unul din cele 2 AUTOTURISME 
„MOSKVICI" și alte eîștiguri în bani 
și obiecte participînd la acest CON
CURS SPECIAL cu cit mai mijite va
riante. REȚINEȚI, concursul se închide 
azi, 8 mai, ora 24.

• Reamintim partieipanților la Pro
nosport că agențiile „Loto-Pronosport"

Ech’pa Rapid invinsă la Kosice
PR AGĂ 7 (prin telefon). Duminică, 

la Kosice, echipa de fotbal Rapid Bucu-i. 
rești a susținut un meci — în cadrul 
campionatului european feroviar — cil 
selecționata feroviară a R.S. Cehoslovacilj 
ce. Victoria a revenit gazdelor cu sc.ok>* 
rul de 3—0 (1—0) prin golurile mar-6! 
cate de Sohal (2) și Serfozo. Jocul a 
fost urmărit de 5000 de spectatori. Re- 
turul acestei partide va avea Ioc la1 
București.

1
2
2
2
1
2
2
3
3

17: 9 
17:10 
15: O
10: 9
9: 9

12:11
8: 9
5: 9

10: 9

4 2 
4 1
4 1
3 2 
Z 4
Z 3
2 3
3 1 
Z Z
1 4 
Z 2
Z 2 
Z 1 
12

In paranteze, in prima coloană locurile 
și în a doua numărul de puncte cucerite 
In toamnă după același număr de 
etape (7).

(•)

io
9
9
8
9
7
7
7
fi

11:12 0 
9:13 
9:15

13:13
5:12

(14) 
< «) 
<W<
< 7) 
<11)
< 4) 
( 4) 
(11)
< 4)

4 ( ») 
< ( «)
5 < 7) 
4 (« )

special Pronoexpres
au început să facă înregistrările bule
tinelor pentru concursul SUPLIMEN
TAR PRONOSPORT, organizat cu pri
lejul turneului final al campionatului 
mondial de fotbal. La acest concurs 
se atribuie suplimentar din fond spe
cial în afara cîștigurilor obișnuite in 
bani, un AUTOTURISM „MOSKVICI", 
1 MOTOCICLETA ,.MZ“ 250 cmc.. 1 
MOTORETA, 1 TELEVIZOR, 1 FRI
GIDER „FRAM", APARATE DE RA
DIO, ARAGAZURI cu BUTELIE, A- 
PARATE de FOTOGRAFIAT și alte 
obiecte de valoare în suhiă de 100.000 
lei.

Cîștigurile excepționale în obiecte la 
acest concurs se atribuie pe bază de 
cupoane numerotate, participanții pri
mind pentru fiecare variantă depusă 
cîte un cupon. Concursul se închide la 
29 mai a c.

AUTOTURISMUL „MOSKVICI" o- 
ferit gratuit de Loto-Pronosport, din 
fond special la concursul suplimentar 
Pronosport „U.E.F.A.", a fost obținut 
de participantul Nicolae. G. Țșnăsescu 
din Pitești cu cuponul nr. 2.294.505.

Programul concursului suplimentar Pro
nosport — campionatul mondial de fot
bal — este următorul :

1. U.n.s.s. — Uruguay
2. R. P. Ungară — Anglia
3. R. F. Germană — Italia
4. R. S. Cehoslovacă — Brazilia
5. Uruguay — Iugoslavia
6. Argentina — Anglia
7. R. P. Bulgaria — R. P. Ungară

8.
9. 

14. 
11.
12.

1. 
z.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9.

18.
11.
12.

U.R.S.S. — Columbia
R. P. Bulgaria — Argentina 
R. P. Ungară — Argentina 
Chile — Elveția
Elveția — Italia

♦ Programul concursului Pronosport
nr. 19 din 13 mai 1962 este alcătuit din 
următoarele meciuri : ;

Știința Timișoara — Petrolul A 
Steagul roșu — Dinamo Bacău A 
Steaua — Minerul A
Rapid — Dinamo Pitești A 
U.T.A. — Progresul A
Jiul — Dinamo București A 
Farul Constanța — Tractorul Br. B 
Dinamo Galați — Poiana Cfmpina B 
Mureșul Tg. M. — Ind. Sîrmei C. T. B 
C.S.M. Mediaș — C.S.M. Reșița B 
Crișana Oradea — Vagonul Arad B 
Chimia Făgăraș — CSO Craiova B \

♦ Reamintim partieipanților că Joi 10 
mai a.c. ora 13 este ultima zi pentru de
punerea cupoanelor cîștigătoare la con
cursul suplimentar Pronosport U.E.F.A»

PREMIILE CONCURSULUI ț
PRONOEXPRES Nr. 18 DIN 2 MAI 1982

Categoria I: 2 variante a cîte 19.630 lei 
(ambele 6 din 8>. Categoria a TI : 3 va-' 
riante a cîte 14.177 lei. Categoria a IlI-a: 
38 variante a cite 1205 lei. Categoria â 
IV-a: 238 variante a cîte 247 lei. Catego
ria a V-a: 1001 variante a cîte 58 lei. Ca
tegoria a Vl-a: 3880 variante a cîte 21 lei.

Fond de premii : 327.174 lei.
Tragerea următoare, tragere specială , 

la care se atribuie două autoturisme 
„Moskvici*4, va avea loc miercuri 9 mai 
1962, la Sighet. (

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
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In campionatul de lupte libere

După o întrerupere de mai mulți 
ani. iată că au fost neluate in Capi
tală întrecerile motocicliste de inde- 
minare, probe de mare spectacol, dar 
r.iai ales de un real folos pregătirii 
sportivilor in vederea perfecționării 
în conducerea motocicletelor. Cursele 
de indeminaire organizate duminică 
de clubul sportiv Unirea, în colabo
rare cu comisia orășenească de spe
cialitate, au atras pe stadionul din 
șoseaua Olteniței un mare număr de 
spectatori. Aceștia au urmărit cu un 
vădit interes disputele celor 30 de con
curenți, in marea majoritate debu- 
tanți în competițiile de moto dar care 
au dovedit mult talent.

Conducerea Scolii elementare nr. 
10 din Brăila a luat o lăudabilă 
inițiativă. lntr-una din zilele tre
cute, prin școală au apărut afișe 
care anunțau organizarea unei 
excursii cicloturistice la Combina-

Ar fi foarte util ca astfel de con
cursuri să fie reeditate cit mai des, 
pe trasee din ce în oe mai bine ame
najate și mai pretențioase- In astfel 
de condiții sintem convinși că numă
rul participanților la cursele de tn- 
demînare va spori simțitor.

Acordăm o notă bună organizatori
lor, ca și arbitrajului, care au reușit 
să facă 
probleme 
minică in 
portant număr de tehnicieni deplasați 
la Brașov pentru organizarea cam
pionatelor republicane de motocros.

Iată acum rezultatele:
C. Arășanu (I. C- Frimu), 2, N. Davl- 
descu (Electronica), 3.
(I.CR.M); 175 cmc. 1.
(Sc, tehnică sanitară), 2. D. Popescu 
(Firul roșu), 3. Șt. Toma (Grupul șco
lar Petrol — Chimie); 250 cmc- 1. C. 
Arășanu (I-C. Frimu), 2- M. Chițu 
(Ind. Bumbacului A), 3. C. Dumitriu 
(I.E.R.U.C.H); 350 cmc. 1. Gh. Gheor- 
ghian (Victoria socialistă), 2. Gh. Ște- 
fănescu (I C.H.T ).

față cu succes multiplelor 
ridicate de disputele de du- 
condițiile absenței unui im-

125 cmc. 1.

O. Biner 
A Receanu

PROGRESUL-DINAMO 10-6!
mare surpriză a întrecerilor 

‘ a constituit-o performanța 
de la Progresul București, 

întrecut pe diuamoviști. Ei 
datorită bunei comportări a 

Dragomir. Tobă. Romano, 
Juravel să cucerească o pre-

Cea mai 
de „libere* 
luptătorilor 
care i-au 
au reușit, 
sportivilor 
Opaină și . 
țioasă victorie cu 10—6. Notăm că for
mația echipei Progresul a fost incom
pletă. lipsindu-i concurentul la eategeria 
„grea*. „Căderea* dinamoviștilor a în
ceput ou categoria de 6.3 kg. unde Alea. 
Radu a pierdut in mod surprinzător la 
1. Tobă. In continuare dinamoviștii au 
concurat crispați, timorați ta eveatuali- 
tatea unei Infringed, care nu a 
să vină.

De menționat că sportivii de 
greșul au reușit să depășească 
C.S.O. Arad (10—6) și pe C.S O. Craîovg 
(12—2). In eeea ee privește nivelul În
trecerilor grupei de la București putem 
arăta că majoritatea sportivilor, mai ales

la Pro- 
și P«

cei tineri, dovedesc cunoștințe tehnice 
îmbunătățite. Din păcate nu se aplică 
încă acele procedee atit de eficace, cu 
priză la gambe. Credem că e necesar 
să atragem atenția antrenorilor ea să 
acorde o atenție sporită grupei de pro
cedee mai sus-amintite.

S-au evidențiat următorii sportivi: M. 
Bădiță (C.S.O. Craiova). I. Tobă, V. 
Opaină (Progresul Buc.), Dragulin, 
Rumbach (Dinamo) și 1. Keffer (C.S.O. 
Arad). Rezultate finale prin adiționarea 
punctelor de la cele două stiluri: Di
namo Buc.-—Progresul 19—13 (clasica 
13—3. libere 6—10), cu CS.O Craio
va 30-2 (16—0. 14—2), cu C.S.O. 
Arad 30—2 (16—0, 14—2). Progresul 
-CSO. Arad 20—12 (10—6. 10—6). 
cu C.S O. Craiova 22—6 (10—4, 12—2), 
C.S.O. ' ’ — ‘ - —
(6—8.

Iul București 9—7. Bucureștenii au ev 
luat neașteptat de slab. Ei au cîștig 
întîlnirea numai cu 15—13. A.S.M. f, 
go;—Metalul București 8—8! (fin 
15—17).

A. SCHENKMAN-coresp.

SATU MARE 6 (prin telefon) Sleat 
București a învins concludent cele doi 
formații: Unio Satu Mare și C.S.O. Cli 
cu 14 — 2 și, respectiv, eu 16—0. Un 
Satu Mare a reușit să facă un meci eg 
în fata echipei clujene: 8—8. Rezulta 
finale: Steaua București—Unio Sai 
Mare 27—5, cu C.S.O. Cluj 30—2 Uni 
Satu Mare—C.S.O. Cluj 22—10. S-a 
evidențiat Gh. Tăpăloagă și I. Chirii: 
ambii de la Steaua.

Arad—C.S.O. Craiova 15—15 
9-7). M. DUMITRAȘCU-coresp.

O. B. BRAȘOV 6 (prin telefon). Numeros 
speriaturi prezenți în sala Tractorul di 
localitate au aplaudat victoriile dat 
ale luptătorilor de libere de la Steagt 
roșu. Ei au obținui următoarele rezu 
tate: cu Rulmentul Brașov 14—2 (fins 
28—4), cu C.S.O. Timișoara 16—0 
(final 30—2), cu C.S.M. Reșița 16— 
(final 28—4). Noua promovată Rulmer 
tul Brașov a avut de asemenea o con 
portare meritorie. Ea a depășit pe C.S.C 
Timișoara cu 11—5 (final 21 —11) 1 
pe C.S.M. Reșița cu 14—2 (final 20- 
12). In ultima întîlnire C.S.O. Timișoar 
a reușit să învingă la limită pe C.S.ăi 
Reșița 8—6 (final 12—18).

GALAȚI 6 (prin telefon). Localnicii 
au obținut o surprinzătoare victorie și 
la lupte libere împotriva metalureiștilor 
bucureșteni: 10—6. Astfel, scorul final 
al intilnirii C.S.O. Galați—Metalul 
București este 18—12!! Alte rezultate:

Lugoj 7—9! Es>« 
a luptătorilor În

de obicei, o com- 
lupte libere. Re-

C. GRU lA-corcsp. regional

Localnicii au fost învinși

GR. R1ZU și I. BALTAG 
coresp.

!
1
I j>

C.S.O. Galați—ASM. 
o victorie neașteptată 
gojeni care an avut, 

slabă laportare mai
zullat final: CS.O. Galați—A.S.M. Lu
goj 18—12.
de sportivii din Baia Mare cu 9—7, dar
rezultatul final este de 2.3—9 pentru 
C.S.O. Galati. C.S.O. Baia Mare—Meta-

i

ACTIVITATEA LA ZI

REUNIUNI IN ȚARA
regularitate 25 de tineri colectiviști, 
cadrul programului de pregătire 
fost incluse și meciuri de verifica- 
Pînă în prezent au fost susținute

! Micii turiști pe biciclete
t 
k 
k 
» 
k 
k 
k 
k

k tul de celuloză și stațiunea balneo- 
J climaterică Lacul Sărat.

A venit ziua excursiei. 40 de e- 
leve și elevi au pornit la drum pe 
itinerariul anunțat. La excursie au 
participat elevi fruntași la învăță
tură ca Ștefan Constantin, Vasile 
Brotosiu Luminița Georgescu, G. 
Tino ș.a. Micii turiști pe biciclete 
au fost îndrumați pe parcurs de 
profesorii de educație fizică Con- 

și Teodor Girbă.
ț
1 stantin Bizu
[ Excursia a fost foarte instructivă 
> contribuind, la îmbogățirea cunoș- 
! tințelor elevilor. Inițiativa Școlii 
k elementare nr. 10 merită să fie ur- 
| mată de toate școlile din orașul 
\ Brăila Și din alte orașe.

: Atenție ! Foarte multă atenție. Acum § 
; concurentul a intrat în porțiunea de î 
j non stop (mers cu... încetinitorul) și ; 
« oprirea motorului, sau un picior puri 

jos atrage penalizări. Aspect de la. 
concursul de indeminare organizat ; 
duminică pe stadionul Unirea din;

: Capitală Foto: D Petrieă 5

• Pregătirile echipei de oină din 
com. Bila, reg. București, au început 
de mult, sub conducerea profesorului 
Ion Dan. La antrenamente participă 
cu 
In 
au 
re.

• Recent a avut loc, în organizarea 
asociației sportive Voința Iași prima 
reuniune in aer liber din acest sezon. 
Au participat boxeri începători din a-

. sociațiile Tehnica, Progresul și Voința. 
Inițiativa asociației Voința, de a orga
niza reuniuni pentru boxeri in curs 
de formare este lăudabilă. REZULTA
TE TEHNICE, cat hirtie: I. Birlădea- 
nu (T) b.p. D. Haupceanu (T); cocoș: 
G. Alexandru (T) egal cu C. Vasiliu 
(V); pană: C. Dosoftei (P) bk.o. 1 D. 
Balaban (T): pană: D. Sofronie (T) 
b.p. N. Bertea <T); s. ușoară: D Să- 
vescu (P) egal cu M. Alexandriuc 
(P); -s, ușoară: V. Holoșpin (T) egal 
cu S. Bercu (V); ușoară: P. Țurcanu 
(P) b.p 1. Nițu (P); miji, mică : A. 
Popovici (V) b.k.o. 2 P. Cirlea JT). 
(E. LiRSLJ — coresp.).

• La Galați a avut loc nu de mult 
întinirea dintre echipele C.S O din 
calitate și Steaua Buc. Gazdele 
cîștigat cu scorul de 13—5. Iată 
zultatele: C. Ciucă (S) egal cu 
Manolache (C.S.O.), N. Mindreanu (S) 
b.ab. 2 1. Viăduț (C.S.O.). E. Cișmaș 
(S) egal cu L. lacomi (C.S.O), N. 
Popa (CS.O.) b.k.o.2 Fr. Lovaș (S),

io 
au 
re- 
V.

M. Tac he (QS.O.) bp. I. Mareu 
M. lon’ță (CS.O.) b.p. N. Padina 
V Bogoi (C.S.O ) egal cu V. Ba 
(S), §L Cojan (CSO.) b.p. 1. Pițtgot 
(S). O. Cioloca (CSO) bk.o. 1 V. 
Trandafir (S). (A. SCHENKMAN - 
coresp.).
C.S.O. GALATI — VOINȚA

12—6
GALAȚI 6 (prin telefon). 

scara a avut loc în localitate, 
zenta a peste 3000 de spectatori, 
tîlnirva dintre echipele C.S.O. Galați și 
A'oința București. Gălățenii au obținut 
victoria cu scorul de 12—6. Iată re
zultatele: M. lordănescu (C5.0.) b.p. 
D. Ghiță (V), N. Teodoru (C.S.O.) b.ab 
D. Mușat (V). M. Ciobotaru (C.S.O.) 
egal cu M. Băloiu (A')- Gr. Vlad (V) 
b. ab. 1 C. Darie (C.S O.), 5. Bogoi 
(C.S.O.) egal cu 1. Militaru (V). T 
Milrea (C.S.O.) egal cu D. looescu 
(V), M. loniță (C.S.O.) egal cu C. Gbe- 
rasim (V). V. Bogoi (C.S.O.) b.p F. 
Mustală (V). O. Cioloca (C.S.O.) b.ib. 
1 N. Blejau (V).

buc.

Simbl tă 
in pre- 

in-

GH. ARSE.NE-coresp.

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE
Datorită unei susținute munci de în

drumare în raionul Botoșani au luat 
ființă noi asociații sportive, cărora li 
s-au dat numele de: Recolta Dracsini, 
Recolta G.A.S. Cătămărăști, Spicul 
G.A.S. Albești, Recolta Bozieni, „Fla
căra roșie" Botoșani și Olimpia 
U.R.C.C. Botoșani. Pîrtă in prezent la 
aceste asociații și-au completat ade
ziunile de membri ai UCFS un număr 
de 560 de tineri. Ei activează deocam
dată in cîte 2—3 secții pe ramură de 
sport.

• In scopul ridicării calitative a acti
vității sportive, consiliu] raional UCFS 
Cîmpulting-Muscei a organizat un curs 
de arbitri de fotbal, volei și 
înscris peste 60 de iubitori 
lui.

A. Arnăutu și V. Popescu

St. Oboroceanu — coresp.

CURSURI DE ARBITRI 
Șl INSTRUCTORI SPORTIVI

• Peste 100 de studenți și studente 
au frecvenlat cursurile de arbitri și 
instructori sportivi care au funcționat 
în cadrul l.P. Timișoara. Participanții 
la aceste cursuri s-au specializat in 
următoarele discipline: atletism, volei, 
handbal și baschet. Lecțiile au fost 
conduse de tov. conf. Ion C. Bucur.
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box. S-au 
ai sportu-

— coresp.

ÎNTRECERI PRIETENEȘTI

Consiliul asociației sportive „Mon
diala" din Satu Mare a invitat forma
țiile de baschet, tenis de masă și șah 
ale asociației Recolta din Salonta. în
trecerile prietenești 
cele două asociații 
tate, fiind urmărite 
de spectatori.

S-au înregistrat 
tate: oaspeții au
masă și baschet feminin cu 3—0 și res
pectiv cu 38—6 iar la șah și tenis de 
masă masculin victoria a revenit local
nicilor cu 6—2 și 5—1.

ale sportivilor din 
au fost viu 
de un mare

două intilniri. O deosebită atenție s-a 
acordat împrospătării lotului cu noi

Gh. Bălan învingător in prima ediție
a „Trofau'ui Valea Cerbului”
nepnelnic (ceață și zăpadă 
prima parte a traseului) a 
numai in parte comporta-

Timpul 
umedă în 
influențat 
rea 6chionior noștri fruntași in edi
ția inaugurală a „Trofeului Valea 
Cerbului", concurs organizat de Ofi
ciul sțxxl UCECOM in cinstea Con
gresului UCECOM Schiorii tinerei 
generații, participind pentru prima 
dată la o cursă de coborire pe Valea 
Cerbului, au trecut cu succes acest 
dificil examen obțiaind rezultate fru
moase. Remarcabil este efortul depus 
de organizatori, care, in ciuda con
dițiilor dificile, s-au achitat foarte 
bine de toate îndatoririle.

Coborirea, 
mineață, a 
lungime, cu 
circa 800 de
tă de maestrul sportului Gheorghe 
Bălan de la Casa Ofițerilor Brașov, 
care a invins cu 2-4 secunde pe ur
mătorul clasat.. Amintim insă că in

desfășurată duminică di- 
mâsurat 2.200 de metri 
o diferență de nivel de 
metri. Ea a fost ciștiga-

poșeta .Trofeului Valea Cerbului" 
ini

va
definitiv schiorul care va cuceri 

de 3 ori consecutiv sau de 5 ori alter
nativ locul I.

Iată acum ordinea primilor clasați: 
1. Gh- Bălan (C.O.B.) 1:58,0: 2- P 
Clina (Carpați Sinaia) 2:00,4; 3—4.
C. Tăbăraș (Carpați) și K. Gohn (Di
namo Brașov) 2:01,0; 5. M. Enache 
(Caraimanut Bușteni) 2:05,0; 6. H.
Hannich (Dinamo) 2:11,5; 7- N. Iovici 
(Dinamo) 2:14.3; 8. E. Șandru (Carai- 
manul Bușteni) 2:20.7; 9- M. Focșe- 
neanu (Carpați) 2:21,1; 10. Dan Foc- 
șerteanu (Carpați) 2:27,1.

Ml HM BOTA
coresp.

elemente, talentate. Astfel, 14 colecti 
viști au fost introduși în lotul care s< 
pregătește pentru campionatul republi 
can și pentru apropiatele întreceri du 
cadrul „Cupei regiunilor".

• Recent am făcut un scurt popa: 
în comuna Gherăești, raionul Roman 
unde am asistat la antrenamente^ 
jucătorilor din secția de oină a aso
ciației sportive Biruința- Aici acti 
vează două echipe: una de seniori ș 
alta de juniori, cuprinzind un lo 
de 40 de jucători. Iată ce ne-a decla 
rat, după terminarea ședinței de pre 
gătire, prof. Puiu Vasile. antrenoru 
celor două echipe:

„Ținind seama că anul acesta aven 
un bogat program de competiții 
ne-am inceput pregătirile încă dtr 
timpul iernii Am pus un accent deo 
sebit pe pregătirea fizică. De cină s-< 
încălzit timpul facem săptăminal cili 
trei antrenamente. Jucătorii noștri de 
țin o formă bună- Așteptăm increzâ 
tori întrecerile din etapele superioară 
ale „Cupei regiunilor" și campionatu 
republican". (L. MIREA — coresp).

• Paralel cu întrecerile campiona 
tului republican de oină, se destășoar; 
și jocurile tradiționalei competiții do 
tată cu „Cupa regiunilor". Federații 
romină de oină a stabilit zilele tre 
cute și programul de desfășurare a 
etapei a II-a. Astfel, la 27 mai ai 
loc următoarele intilniri: Dobrogea - 
Galați; Brașov — Bacău, Plodești - 
Iași, Banat — oraș București, Mureș- 
Autonomă Maghiară - Suceava, Cri 
șana - Cluj - Maramureș, Oltenia - 
Argeș și Hunedoara — reg. București

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și salariați. Informații — 
l.G.O. Reșița, str. Fintînilor nr. 1, tel. 
16 si la l.G.R. Caransebeș, str. Vasils 
Roșită nr. 11, tel 278.

PRIVELIȘTI INCINTATOARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

$1 MASA

I

z
dispu- 
ntimfr

rezul-următoarele 
invins la tenis de

Augustin Verba — coresp.

VÂJ.1U61/
ZUNTCLE

MIC
vă

>orice sezon

Turiști ! Fo'osifi timpul liber în excursii pe munte. — Vizifafi cabanele 
Poiana Stînii, Cota 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraimanut 
Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia. Cabanele sînt utilate și aprovizionat, 
de către

ÎNTREPRINDERE*
REGIONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEOCLIMATERICE



GIMIMRSTICR /

O utilă verificare inaintea campionatelor mondiale După turneul de la Parma

Una dintre „stațiile" pe drumul 
care duce spre Campionatele mon
diale de la Praga a fost și recenta 
întilnire feminină de
R. P. Romină
Scopul unor astfel de competiții este 
binecunoscut: verificarea gradului

de pregătire a titularilor echipei sau 
a elementelor tinere. Concursul de la 
București a cuprins ambele aspecte. 
Cu toate că din cele două echipe au 
lipsit „solistele", cele mai valoroase 
sportive (Sonia lovan de la noi, In
grid Fost și Utte Starcke de la oas
peți), în componența formațiilor au 
lost prezente multe gimnaste valo
roase ca : Emilia Liță, Utta Pore- 
ceanu. Roselore Sonntag etc. De fapt, 
lupta pentru primul loc s-a dat intre 
aceste trei gimnaste. Cea mai bună 
s-a dovedit a fi Emilia Liță, care s-a 
clasat pe primul loc atit la individual 
compus cit și la trei aparate, condu- 
cînd în tot timpul concursului. Numai 
la sol — ultimul aparat — 
oarecare emoții, aiunecind și 
ast'el exercițiul. Cu toate 
împreună cu Utta Poreceanu.
Liță merită laude pentru 
comportare.

După cum am mai amintit, din 
echipe au făcut parte și gimnaste ti
nere care au făcut față onorabil aces
tei competiții internaționale. Astfel. 
Ana Mărgineanu și Mariana Iii®, 
pentru prima oară componente ale 
echipei noastre reprezentative s-au 
prezentat bine, la nivelul cerințelor. 
Nimic nu le poate da o satisfacție 
mai mare decit afirmația că formația

gimnastică : 
R. D. Germană.

a avut 
greșind 
acestea. 

Emilia 
frumoasa

noastră s-a prezentat foarte omogenă 
in concurs.

In ceea ce privește nivelul tehnic 
al competiției, calificativul e doar 
„satisfăcător". Acest lucru se dato- 
rește pe de o parte absenței „primelor

mare va-.n-am avut adversare de 
loare. „Impusele" nu sint încă bine 
puse la punct — fapt pe care l-am 
mai amintit și acum citva timp. Ast
fel. săriturile... merg foarte slab, la 
paralele partea a doua a exercițiului

Jucătorii echipei Steaua au confirmat
valoarea ridicată a

Gimnasta noastră Emilia D’/u, câștigătoarea concursului R.P. Ronună~-R.D. 
Germană, execută săritura impusă.

Toto: T. Chioreanu

viori", iar pe de 
încă existente in 
la exercițiile induse. Este adevărat 
că gimnastele noastre au fost mai 
bune, dar acest lucru nu poate să ne 
mulțumească deplin, deoarece

altă parte greșelilor 
execuții, in special

Rezultate valoroase in prima etapă
a campionatului republican

CRAIOVA- In prima etapă a cam
pionatului republican au fost obținute 
citeva rezultate remarcabile. Astfel, 
echipa Dinamo a reușit 6ă obțină, in 
trei meciuri consecutive, un scor care 
depășește granița celor 5 000 p. d. La 
realizarea acestor performanțe au con
tribuit tinerii jucători Vasile Nițu- 
leecu, Nicolae Stănilă și Ion Săndu- 
lescu. Dovedind o bună precizie in 
lansarea bilei, Toma Nitulescu a 
doborit din 200 bile mixte 912 p (fiind 
autorul și a 902 p-d.) rezultat care 
constituie un nou record al regiunii 
Oltenia. De asemenea merită să sub
liniem și comportarea tmărului dr. 
Gh. Popescu care, la unul din meciu
rile susținute in cadrul campionatului 
orășenesc a fost marcat cu 910 p d. 
în momentul de față are loc returul 
primei etape a campionatului repuoli- 
can.

SIBIU- Recent s-au încheiat între
cerile primei etape a campionatului

Iată 
Con- 
Elec-

republican (faza orășenească), 
clasamentele finale: Feminin: 1. 
strucții 22 p. 2. Voința 20 p, 3. 
trica 13 p.. 4. Libertatea 12 p, 5. C.F.R.
7 p. Masculin: 1. Electrica 16 p. 2. 
CFR 14 p, 3- Construcții 12 p, 4. Vo
ința 6 p. In clasamentele individuale 
primele locuri au fost ocupate de Ana 
Felszenghv (Voința) cu o medie de 
392.5 și. respectiv, Aurel 
(Electrica) 819.8-

ARAD. După 
fate se cunosc 
ale actualului 
Ele sint Constructorul __,7
Voința (masculin), care au reușit să 
totalizeze 32 p. și 28 p. fiind urmate 
in 
32
P - 
16

Murgășanu

viu dispur 
ciștigătoare

întreceri 
echipele 
campionat orășenesc.

(feminin) - jî

clasamentele finale de Electrica 
p (punctaveraj mai slab). U.TA. 31 

Teba 20 p.. C.F.R. 18 p. .Voința
p. Vagonul 15 p și respectiv Vago

nul 22 p. Electrica 22 p (punctaveraj
mai slab). U.T.A. 20 p. Constructorul 
17 p și C.F.R. 9 p.

Cea de a Vil-a 
Iubii turneu dotat 
Parma" 
sebit. Specialiștii și cronicarii de rugbi 
au apreciat că în acest an turneul a cu
noscut o valoare foarte ridicată dato
rită, în special, prezentei echipei noastre 
campioane Steaua, care 
de calitate superioară, 
rugbi modem, dc mare 
tit faptul că Ia ultima 
Țipat, alături de 
cing Club Paris, 
(RFG). Jocurile din acest an au adus 
însă spectatorilor cele mai multe satis
facții. Pentru prima oară invitată la a- 
cest turneu, echipa Steaua a dominat 
cu autoritate impunîndu-se de la primul 
joc drept favorita tradiționalului concurs 
internațional, lnvingînd Barcelona cu 
39—3, Steaua a confirmat valoarea rug- 
biului nostru și, apoi în finală, obținînd 
pictoria cu 20—3 în fața echipei fran
ceze Vichy, a cules aplauze la scenă 
desch i să.

La 24 aprilie ziarul „STADIO" din 
'Bologna scria că „echipa romină a acut 

(in special întoarcerea in ghemuit șiS o evoluție strălucitoare" iar „GAZZETTA 
coborirea) nu este incă însușită in^DI PARMA* din ziua următoare scria 
mod corespunzător. La sol și la birnă^eă. după jocul cu Barcelona, „romînii 
execuțiile sint mai bune.

Compoziția exercițiilor liber 
este la nivelul cerințelor, cu 
excepții (de exemplu Ana Mărginea
nu la paralele). Remarcăm din nou 
originalitatea și spectaculozitatea exer
cițiilor la sol. care au fost favorabil 
apreciate și 
Bineînțeles, 
șlefuite pină 
li se da o 
expresivitate 
mane noi am dovedit o mai 
pregătire la capitolul „artistică". Oas-' 
petele s-au comportat mai slab la 
birnă și la sol, dar au prezentat in 
compoziția exercițiilor suficiente ele
mente grele. Ele merită laude pentru 
exercițiile la paralele, care au foști 
originale și bine executate.

Ca o constatare generală. trebuie 
să amintim că gimnastele noastre ni 
s-au părut 
trebuie să 
cestui fapt, 
a efortului 
unei stări 
pentru a asigura o formă continuu 
ascendentă pină la campionatele mon- 
dia'e.

In încheiere, trebuie să arătăm că 
arbitrajul la acest concurs 
nesatisfăcător, in special la exerci
țiile impuse. Atit notele in general 
prea ridicate, cit — mai ales — di
ferențele mari de apreciere a execu-k • înainte de întreruperea campiona- 
țiilor (cu toate că nu au influențat Stului, clasamentul categoriei A reflectă 
rezultatul final) in loc să folosească.C lupta strînsă dintre echipele fruntașe, 
au făcut un deserv iciu gimnasticii. / candidate la primul loc. Grivița Roșie 

\și D narno (care nu a pierdut nici un 
ILDIKO RUSSU-ȘIRIANU f joc dar are mai puține victorii) conduc

ediție a tradiționa- 
cu „Trofeo Citta di 

s-a bucurat de un succes deo- 
Specialiștii și

a prestat jocuri 
demonstrînd un 
clasă. De amin- 
ediție au parti- 

„naționala" Italiei, Ra- 
Parma și Heidelberg

alese 
unele

de către arbitrele oaspe.1 
execuțiile mai trebuie 
la .mondiale*, pentru al 
mai mare siguranță și 
Față de gimnastele ger- 

bună

rugbiului romînesc
26 aprilie, sub sem-

sint clar fatoriți in turneul de la Parma* 
deși, eu un număr înainte nu vedea alt 
dștigător decît echipa .. Viohy.

A c t u

Același

ziar a publicat în 
nătura cronicarului Luciano Castaldini, 
un amplu reportaj în care elogiază com
portarea jucătorilor de la Steaua și no
tează ca un fapt cu totul deosebit gestul 
— atît de aplaudat — al echipei no.,sire 
care a admis înlocuirea jucătorului Du- 
rac, eliminat în prima repriză. Foto
grafia care însoțește reportajul a sur
prins momentul în care primarul ora
șului luminează cupa căpitanului echipei, 
Blăgescu.

Analizînd jocul echipei noastre, „GA
ZETA DELLO SPORT", sub semnă
tura trimisului său special F. Imbastaro, 
arată că „romînii au demonstrat cit de 
bună este pregătirea rugbiștilor lor, ex- 
celenți atleți, posesori ai unei tehnici 
ridicate și dotați cu deosebită forță". 
„GAZZL1 TA DI PARMA" a publicat, 
de asemenea, reportajul intitulat : „.Sin. 
fonia rumena" care reliefează clasa ri
dicată a jucătorilor noștri și în spe
cial a fundașului Pencîu care a impre
sionat pe toți specialiștii prezenți la 
Parnia.

Formația noastră campioană a „inau
gurat" astfel cu o victorie de prestigiu 
sezonul oompetițional international al 
rugbiștilor noștri, contribuind la afir
marea și 
rugbiului

niai puternică peste hotare a 
romînesc.

a 1 i t â ți• ••

• UNIREA — OLIMPIA 
(0—0). Rugbiștii de la Unirea 
tigat partida, dar numai după ce o 
repriză întreagă n-au reușit să înscrie 
din cauza numeroaselor greșeli făcute 
pe înaintare. In cea de a doua parte a 
jocului. Unirea iși impune superiori
tatea și realizează 4 încercări prin 
Jabin, Coravu, Sava și Vasilescu, una 
fiind transformată de Țuțuianu.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA —C.S.M.S.
. .. . , IAȘI 6—3 (0—0). Joc frumos, carac-puțin obosite. Antrenorii I terizat prin lupta dirză a ambelor 

acorde o mare atenție a-Ag^-pg pen(ru a cuceri victoria. Fiind 
l, asigurind o dozare țusțaS țțpgfț; <je aportul lui Rosenberg (elimi- 
i pentru a evita apariția>na| jn pr:nle,:e minute), ieșenii au 

de supraantrenament S’X cedat în repriza a doua, resimtindu-se 
serios după efortul depus m prima 
parte a jocului. După pauză, studenții 
transformă două lovituri de pedeapsă 
prin Năca iar ieșenii reduc din handi
cap prin Huteanu (lovitură de pe
deapsă).

14—0 
au cîș-

pînă în prezent în 
urmate îndeaproape 
troșeni a cărei evoluție în acest sezon 
a fost mai mult decît îmbucurătoare. 
Cu un joc mai puțin și suferind o în- 
frîngere în fața echipei Dinamo în 
etapa de duminică, Steaua va trebui 
să-și pregătească „finișul" pentru ca 
6 dată cu reluarea campionatului să se 
apropie de primele trei echipe. Cum 
era de așteptat, Olimpia ocupă ultimul 
loc în clasament. Nefirească este însă 
— așa cum am mai subliniat — com
portarea rugbiștilor din Iași care ter
mină această primă parte a campio
natului pe locul XI...

această întrecere, 
de Știința Pe-

a fost

I. lOANA-coresp.

• Joi, pe stadionul Tineretului, de 
la ora 17. se va desfășura jocul de an
trenament al lotului de tineret care se 
pregătește pentru turneul pe care-1 v» 
intreprinde in R. P. Polonă.

Faza regională
a campionatului repub’ican

• Probele dc alergări din cadrul fi
nalelor concursului republican au fost 
găzduite de stadionul „1 Mai“ din 
Constanța. La întreceri au participat 
peste 300 de concurenți. De subliniat 
organizarea excelentă a concursului. ' 
lată cele mai bune rezitate. BĂR
BAȚI: tineret: 100 m: A Stamatescu 
(Met. Buc.) 10.7; El. Kineses (St. 
Buc.) 10,9; D. Dragan (St. Buc.) 10.9; 
S. Todea (St. Buc.) 1T.0 (în serii a 
alergat 10,9 iar în semifinale 10.8). In 
afară de concurs A. Tudorașcu (Met. 
Buc.) 10,9; 200 mg: V. Jurcă (St. 
Buc.) 23,9; L. Preda (St. Buc.) 24.9. 
L Marconi (St. Timiș.) 25,5; 10x100 
m: București 1:52.4; juniori; 100 m: 
M. Mureșan (C.S.M. Mediaș) 11.0; V. 
Szekeres (C.S.S. Tg. M.) 11,2 (in se
mifinale D. Comșa 11,0 — nu a par
ticipat la finală); 200 mg: I. Caro'ea 
(St. roșu Br.) 25,1; Ad. Schneider 
(C.S.S. Timiș.) 25.4; V. Răuț (St. 
Buc.) 26,4; 10x100 nt: S.S.E. I Bucu
rești 1:52.8; FEMEI: tineret: 100 m: 
C. Maksay (Met. Buc.) 12,6 (în serii: 
12,3); Ol. Borangic (Șt. Buc.) 12.8. In 
afară de concurs G. Luță 12,4; 80 mg: 
M. Budan (St. Buc ) 12,0; Ol. Borăn- 
gic 12,3; 10x100 m: București 2:12,4; 
junioare: 100 m: V. Ticu (Dinamo) 
12,9; M. Predescu (Prog. Buc.) 13.0: 
80 mg; M. Costin (Crișana Oradea) 
12,1; F. Grama (SSE Reșița) 12,3 (in 
serii, ambele au obtinut 12.0); 10x100 
m; București 2:13,4. (L. BRUCKNER- 
coresp.).

Concursuri...
cele citeva concursuri ale acestui

rezultate.
:~<aB

in
început de sezon atletic, este de aștep
tat ca la Timișoara să se înregistreze 
performanțe de valcare.

• Asociația sportivă Vulcan în co
laborare cu Clubul raional Progresul 
orgarfzează duminică o cursă de 16 
km (pe șosea) deschisă alergătorilor 
care se. pregă’.esc pentru maratat dar 
care n-au participat niciodată la a- 
ceastă probă. Plecarea se va da la oca 
7 de la km 8 (Aeroportul Băneasa).

• Comisia orășenească de atletism 
Rm. Vilcea desfășoară în acest an o 
activitate remarcabilă. Pe această li
nie se cuvine să subliniem inițiativa 
comisiei- de a organiza un concurs pe 
echipe, sistem divizie, pentru copiii 
din școlile, de 8 ani din localitate. Re-

cent s-âu desfășurat întrecerile etapei 
a Il-a la care au hiat parte pes’e 200 
de copii. Cele mai multe victori: le-au 
repurtat micuți: reprezentanți a' școit- 
’or med:: nr. 1 și 2: Concursul se des
fășoară pe ma multe categorii de 
virstă și se bucură de un deosebit 
succes. (IRU S U-coresp.).

• Peste 50 de concurent: au luat 
parte ia o competiție de atletism des
fășurată la Mediaș. Citeva rezultate: 
JUNIORI: 80 m: H. Burkhard; (năs
cut 1947) 9.8; lingime: G. Seibriger 
6.46; K. KeuJ 6,39; triplu: K. Keui 13,17; 
SENIORI: ciocan: F. Amels 49.10; JU
NIOARE : 60 m: A. Diac 8.4; lungime: 
A. Diac 4.55; E. Girsch (născut 1949) 
4,29. (P. POPESCU-coresp.).

• Stadionul Petrolul din Ploiești a 
găzduit recent faza I a campionatului

• In zilele de 19 și 20 mai va avea 
loc la Timișoara concursul republican 
de primăvară pentru seniori și seni
oare. La întreceri vor participa peste 
300 de concurenți din întreaga țară.

regional la care au luat parte atleți 
d'n Buzău. Cîmpina. Ploiești și Tir- 
goviște. Citeva rezultate: FETE: 100 
m: El. Măndicâ (P) 13.4 (născută
1948); 200 m: EL .Mândică 28.3; 800 
m: El. Bucur (P) 2:32,2: lungime: Ec. 
Potocoacă (P) 5.20; M. Georgescu
fP) -4.80’ (născută 194-8): BVEIi: 

200 m; A. Roșu - (P) 23.7 
1945); lungime: G. Sibianu (P) 6.45: 
P. Moldovan (T) “
Boboc (P) 1,93.

(născut

6,30; înălțime: X.

• La baza sportivă Metalul, din bd. 
Muncii, va avea oe duminică (de la 
ora 9). o competiție de marș dotată 
cu „Cupa Metalul". Sint programate 
3 probe: seniori — 15 km. juniori 1 
— 5 km și juniori II — 2 km. Con
cursul se va desfășura pe echipe de 4 
mărșăluitori (în clasament contează 
3). In timpul cursei/ între primul și 
ai treilea concurent dintr-o echipă nu 
trebuie să existe o distanță mai mare 
de 19*n. (FR. TEMPLER-coresp.).

Simbătă și duminică se va desfășura 
în țară faza regională a campionatu-. 
lui republican individual la haltere. 
Cu acest prilej se vor întrece toți 
halterofilii clasificați. Campionii re
gionali. alături de maeștrii sportului 
și invitați se vor califica pentru fina
lele campionatelor care se vor des
fășura la 2—3 iunie, la Cluj.

în București, faza regională va avea 
loc simbătă și duminică in sala Giu- j 
iești.

Sportivii I 
din comuna CornurilcI

SPORTUL POPULAR
7-* Nr. 4027

GH. ALEXANDRESCU șl 5 
C. NEGULESCU •’ 

corespondenți

Peste 400 de sta- 
denți și studente 
din cadrul l ni cer
și lății București au 
participat duminică 
la un reușit concurs 
de atletism pe sta
dionul Republicii.

In comuna Conturile, din raionul • 
Ploiești, pulsează o bogată activitate 
sportivă. Pînă în prezent și-au comple- - 
tat adeziunile de membri ai UCFS 220 
de tineri și vîrstnici care sint cu coti- • 
zația la zi. Aceștia sînt încadrați în 
secțiile de fotbal, volei, șah, tenis de 
masă ș.a.

Printre membrii asociație: sportive se 
află numerdși tineri care sînt fruntași ' 
în muncile de pe ogoare. Astfel, spor
tivii Constantin Iordan, Mihai Alexan
dru, Vasile Moiceanu, Ion Ioniță, lu- 
nian Marcu, Petre Anghel, Niculae 
Pascu ș.a. constituie exemple demne de : 
urmat.

<
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Comentarii pe marginea Turneului U. E. F. A,
„TURNEUL DIN ROMINIA — CEL 

MAI BINE ORGANIZAT DIN TOATE 
TURNEELE DE P1NA ACUM"

lucru care s-a văzut din jocul bun 
practicat de cele două formații, în
deosebi in partida finală".partida finală".

Sub titlul „LA TURNEUL INTER
NATIONAL DE JUNIORI U£.F.A. A 
ÎNVINS ROMINIA, R.S.C. PE LO
CUL III" ziarul „RUDE PRAVO"; 
Praga. scrie: „In istoria tradiționalei 
competiții de fotbal rezervată juniorilor 
europeni a fost înscrisă o nouă pa
gină — ediția desfășurată în Romî- 
»ia. considerată pe bună dreptate o 
puternică manifestare a prieteniei și 
înțelegerii tinerilor fotbaliști din Eu
ropa. întrecerea din Romînia poate 
fi socotită ca cea mai bine organi
zată din toate turneele de p.înă acum. 
Partida Romînia — Iugoslavia a fost, 
într-adevăr, demnă de o finală, atît 
prin nivelul jocului cit și ca o în
cununare a eforturilor depuse de ți
nerii fotbaliști timp de zece zile. Rit

mul rapid in care s-a jucat de la 
început a fost impus de echipa ro- 
mînă, care a ciștigat pe merit com
petiția".

„TURNEUL PRIETENIEI"

„ECHIPA
UN

ROMlNA A PRACTICAT 
FOTBAL MODERN"

Sub titlul .ROMÎNIA A TRIUMFAT 
LA CEA DE-A XV-A EDIȚIE A TUR
NEULUI U.E.F.A.". ziarul „SPORT"- 
Katowice referir>du-se la competiția 
desfășurată in țara noastră scrie ur
mătoarele: „Primele două locuri ale 
întrecerii desfășurate timp de zece 
zile în Romînia au fost ocupate abso
lut meritat de oele mai bune echipe

RĂSFOIND
PRESA STRĂINĂ

intr-un amplu articol semnat de 
J1RZI LECHOWSKI, ziarul polonez 
„PRZEGLAD SPORTOW¥“-Varșovia 
se referă fa succesul sportiv _
nizatoric al celei de a XV-a ediții a 
Turneului U.E.F.A. După ce 
buna comportare a echipei 
de-a lungul întregului turneu, ziarul 
scrie: „Ultimul act al Turneului
UJi.F.A. din Romînia s-a desfășurat 
duminică 29 aprilie pe stadionul „23 
August" din București, în fața a 
80.000 de spectatori, iar apoi în sala 
de marmură a Casei Centrale a Ar
matei unde, pentru ultima oară, și-au 
dat întîlnire tinerii fotbaliști care 
s-au întrecut în această competiție. 
Fără îndoială însă că întrecerea nu 
s-a încheiat aici. Amintirile vor dăi
nui mult timp, căci totut în Romînia 
a fost frumos și bine organizat, con
stituind un bun mijloc de apropiere 
a tineretului european, de cunoaștere, 
înțelegere și prietenie. Aș putea spu
ne că turneul din Romînia a fost un 
„Turneu al prieteniei", o familie mare 
fci care cu toții s-au simțit bine și 
au fost primiți cu căldură — tineri 
fotbaliști, antrenori, conducători, zia
riști. Organizatorii turneului merită 
numai cuvinte de laudă pentru felul 
exemplar în care s-au achitat de mi
siunea grea pe care au avut-o, pen
tru grija permanentă pe care au ma- 
oifestat-o față de toți oaspeții".

In continuare, autorul articolului 
subliniază că nivelul jocurilor actua
lei ediții a fost demn de o ediție ju
biliară. El arată : „N-au existat echipe 
slabe la acest turneu. Toate federa
țiile europene «-au prezentat cu cele 
tnai bune garnituri. Și acest lucru 
este ușor de înțeles : Turneul U.E.F.A. 
devine cu fiecare an o competiție care 
scoate in evidență numeroase ele
mente talentate, cu perspective de 
consacrare pe plan european. Autorul 
arată in conlinuare că turneul din 
Rominia a oferit o recoltă bogată de 
noi talente care, fără îndoială, intr-un 
scurt timp se vor face remarcate pe 
arena internațională. In încheiere, 
autorul scrie: „Categoric, locurile I și 
II au fost ocupate de cele mai bune 
echipe ale turneului. Atît echipa Ro- 
mmiei cit și cea a Iugoslaviei au cu
prins numeroase elemente talentate.

și orga-

remarcă 
romi ne

ale turneului — Romînia și Iugosla
via. Victoria finală a fost de partea 
Romîniei, care s-a prezentat cu o for
mație foarte bine pregătită din punct 
de vedere fizic, ai cărei componenți 
au practicat un fotbal modern. Tac
tica mai bună a romînilor a surcla
sat tehnica și finețea echipei iugo
slave, care a jucat bine in cimp, însă 
a fost ineficace în fața porții. Au ju
cat foarte bine din echipa romină Pe- 
tescu, Matei, Haidu și Voinea. Tur
neul U.E.F.A. organizat in Romînia 
s-a bucurat de un succes strălucit".

autorul articolului, — relevă alte 
fapte concludente: „La Cluj, de 
pildă, nu știu de unde și cum, tinerii 
fotbaliști sovietici au aflat că antre
norul echipei Greciei, Rino Martini, 
a împlinit în timpul Turneului 50 de 
ani. Antrenorul sovietic Alexei Para- 
monov, împreună cu jucătorii, l-a feli
citat și i-a inminat un imens buchet 
de Hori. Tn aceeași zi, s-a jucat șî 
meciul U.R.S.S. — Grecia. Fotbaliștii 
sovietici au ciștigat cu 3—1 și, după 
încheierea partidei, cel care a feli
citat primul echipa învingătoare a 
fost antrenorul Rino Martini".

Intr-un alt articol, același ziar scrie 
următoarele cu privire la comportarea 
echipei romi ne:

„După aspectul 
în toate partidele, 
pe merit actuala 
U.E.F.A. Atît
jocul colectiv ei au depășit pe jucă
torii iugoslavi.

întregii comportări 
rominii au ciștigat 
ediție a Turneului 

individual cit și în

(upa Dans" la icnis

al zouei europene
„OSPITALITATE MIȘCĂTOARE"

Ziarul italian „LA GAZZETTA 
DELLO SPORT" care apare la Mi
lano scrie intr-unui din reportajele 
transmise de la Brașov de trimisul 
său special, Atberto Ballarin, urmă
toarele :

„La Turneul U.E.F.A. rominii au 
organizat primiri de o ospitalitate 
mișcătoare. Pentru că Turneul U.E.F.A. 
se joacă, in afară de București, la 
Constanța, Brașov, Ploiești și Cluj 
și în toate aceste orașe e o sărbă
torească fluturare de drapele,
virtej de manifesta ți uni pentru a face 
plăcută șederea oaspeților".

„ROMINII AU CIȘTIGAT PE MERIT 
TURNEUL U.E.F.A."

un

PARIS 7 (Agerpres). 
tenis 
tuni! doi al „Cupei Davis' 
peană): R.P. Polonă, 
hosfovacă, Austria, 
gară. Danemarca, 
R. P. Romînă, 
Africa de Sud.
tor smt programate următoarele întîl
niri: R.P. Polonă — Brazilia; Belgia — 
Suedia; Finlanda — R.S. Cehoslovacă; 
Austria — Anglia; R.P. Ungară — Da
nemarca; Italia — U.R.S.S.; R.F. Ger
mană — R.P. Romînă; Franța — Africa 
de Sud.

Jocurile acestea se vor desfășura cel 
mai tîrziu pină la sfîrșitul lunii mai.

Echipele de 
a 12 țări s-au calificat pentru 

■“ (zona euro- 
Belgia, R.S Ce- 

Brazilia, R.P. Un- 
Finlanda, U.R.S.S., 

R. F. Germană și 
In turul urm3-

Aleksei Petrov (U.R.S.S,)'
din nou învingător in „Cursa Păcii“

ÎNTRE PRIMII ZECE SOGH. RADULESCU SI C. DUMITRESCU
S1ȚI IAR ECHIPA R>.R. PE LOCUL II ÎN CLASAMENTUL ETAPEI
KARLOVY VARY 7 (prin telefon de 

la trimis ut nostru special). — Tra
seul etapei a. 5-a, Karl Marx Stadt — 
Karlovy Vary (123 km), a celei de a 
XV-a ediții a „Cursei Păcii" a avut 
— ca și precedentele — un profil 
muntos. S-a urcat cu mici intermi
tențe pînă la km 90. Apoi s-a cobo
rât pe serpentine bruște pînă în renu
mita stațiune balneară.

Iată, pe scurt, filmul etapei. Din 
start evadează Gazda (R.P.P.), Furian 
(Austria), Noppe (Belgia), Megyerdi 
(R.P.U.) și Saidhujin (U.R.S.S.) care 
după 15 km au un avans de 30 sec. 
Ii cronometrăm din nou la km 30 
unde avansul lor se mărește la 1,30 
min. Austriacul Furian nu rezistă tre- 
nei și rămine. In urmărirea fugari
lor plutonul e agitat puternic de ci
cliștii germani și romini. înainte de 
Schwartzenberg, din plutonul mare 
evadează un grup de 12 alergători 
in care se află Cerepovici, Moioeanu, 
Ampler, Petrov, Ziegler, Dumitrescu 
ș. a. In apropiere de granița dintre 
R.D.G. și R.S.C. cei 12 urmăritori îi 
prind pe fugari, iar puțin timp după 
ce intrăm pe teritoriul R.S.C. și res
tul plutonului face joncțiunea cu 
grupul fruntaș. Sprintul de câțărare 
din orașul Zohanngeorgenstadt revine 
alergătorului sovietic Petrov, urmat 
de coechipierul său Saidhujin și But
ler (Anglia). Plutonul rulează com
pact pînă la sprintul final de pe sta
dionul din Karlovy Vary, ciștigat de 
Petrov (U.R.S.S.) marcat cu 3h 28:22 
urmat în ordine de Cerepovici 
(U.R.S.S.), Hasman (R.S.C.), Gh. Ră
dulescu. (R.P.R.), Ruiner (Austria), Ka
pitonov (U.R.S.S.), Melihov (U.R.S.S.), 
C. Dumitrescu (RP.R), Schroder (O- 
landa), Eckstein (R.D.G.) și un pluton 
de peste 50 cicliști cronometrați în 
același timp cu Petrov printre care 
aflau G. Moiceanu și W. Ziegler.

Coema a sosit pe locul 85 iar Șelaru 
pe 92, cronometrați cu 3 h 46:46. Eta
pa a fost cîștigată de echipa U.R.S.S. 
cu timpul de 10 h 25:06 urmată în cla
sament cu același timp de formația 
țării noastre.

CLASAMENTELE GENERALE — 
individual: 1. Nijdam (Olanda) 21 h 
58:18, 2. Cerepovicî (U.R.S.S.) 22 h 
00:32, 3. Petrov (U.R.S.S.) 22 h 01:23, 
...20. G. Moiceami 22 h 07:18, 30. Gh. 
Rădulescu 22 h 12:23, 36. W. Ziegler 
22 h 17:34, 49. C. Dumitrescu 22 h 
27:33, 59. A. Selaru 22 h 38:29, 75. I. 
Cosma 22 h 57:53. ECHIPE: 1. O- 
landa 66 h 08:44, 2. Belgia 66 h 10:13, 
3. U.R.S.S. 66 h 10:14,... 8. R.P.R. 66 
h 27:33. Marți etapa Karlovy Vary— 
Praga iar miercuri se desfășoară eta
pa Praga—Brno.

HRISTACHE NAUM

Pe scurt

se

„NEPSPORT“-Budapesta publică sub 
titlul „MĂRGĂRITARELE UNEI A- 
DEVÂRATE PRIETENII" un amplu 
articol din care cităm cîteva pasaje: 

„La Constanța — Tomisul de odi
nioară — m-am oprit în fața statuii 
marelui poet roman, Ovidiu. Apoi, 
alături de mine s-au mai oprit nu 
numai tineri fotbaliști maghiari, ci și 
francezi, turci și spanioli. Am avut 
sentimentul că această statuie con
tribuie la stringerea legăturilor dintre 
tinerii din diferite țări. Da, pentru 
că opera nemuritoare a lui Ovidiu se 
adresează în egală măsură unguri
lor, francezilor, spaniolilor și turcilor. 
Intr-adevăr, acești tineri, deși vor
besc alte limbi și sint din țări cu sis
teme sociale diferite, au aceeași sti
mă, nutresc aceeași prețuire față de 
marele pcet din antichitate...

După ce descrie o serie de aspecte 
ale prieteniei legate între fnthaiiyfj ța 
Mamaia șî Constanța, Fekete Pal —

T. Ghițescu pe locul III în Turneul de șah 
de la Marianske Lazne

Partida dintre Tringov (R.P. Bulga
ria) și Ghițescu (R.P.R.) disputată in 
runda a VHI-a a Turneului internațio
nal de șah de la Marianske Laz ne s-a 
terminat remiză. In fruntea clasamen
tului a trecut Djurasevici (Iugoslavia) 
cu 5*/2 p, urmat de Taimanov 5 (1) 
p. și Ghițescu (R.P. Romină) 5 p.

• Turneul candidațiior de la Cura
cao a continuat cu desfășurarea par
tidelor programate in runda a IV-a. 
In această rundă s-au întilnit favoriții 
principali ai întrecerii — Tal și Fis
cher — care însă in acest concurs au 
avut un start toarte slab. Fischer a 
ales o variantă a apărării siciliene, 
însă Ia întrerupere, după 41 de mutări. 
Tal deține avantaj. Partida dintre 
Korcinoi șî Benko s-a întrerupt într-o 
poziție complicată. Agențiile de presă 
consideră că rezultatul va fi remiză. 
Celelalte două partide: Gbeiier-FUfo și 
Petrosian-Keres s-au terminat cu ace-

lași rezultat: remiză. După patru run
de în clasament pe primele locuri se 
află Keres, Petrosian și Gheller — 
toți cu cite 2*/2 P> urmați de Filip și 
Benko cu cite 2 p și 1 partidă între
ruptă.

® Trei noi recorduri maghiare de 
natație au fost stabilite cu prilejul 
concursului inaugural al sezonului des
fășurat la piscina de pe insula Marga
reta din Budapesta. Josef Katona a 
parcurs dXfoO m mixt în 5:16,6, iar 
Marta Egervary a stabilit două recor
duri. Ea a parcurs 200 m fluture în 
2:46,6 și 4X100 m mixt în 5:44,6.

• Proba de simplu masculin din ca
drul turneului internațional de tenis 
de Ia Palermo a fost cîștigată de ans" 
tralianul Rod Laver, care, in finală, a 
dispus cu 6-4; 6-2; 4-6; 6-1 de Neale 
Fraser. La feminin a ciștigat Lea Pe- 
ricolli (Italia), învingătoare cu 6-1; 
6-1 în meciul cu Haether Ross (Aus
tralia).

• Intr-un meci de box disputat la 
Dortmund fostul campion european 
Gustav Scholtz l-a învins prin k. o. în 
rundul 5 pe semigreul american Neale 
Rivers. La 16 iunie, Scholtz se va în- 
tîlni cu americanul Harold Johnsson, 
pentru titlul mondial al cat. semigrea.

• In turneul internațional feminin 
de volei de la Ankara echipa Franței 
a învins cu 3—1 echipa Danemarcei, 
iar Turcia a întrecut cu 3—0 echipa 
Izraelului.

• In ultima zi a campionatelor de 
haltere ale R.P. Ungare, Imre Fold! 
(cat. cocoș) a stabilit un nou record 
mondial la stilul „smuls" cu un rezul
tat de 123,5 kg.

De pe pistele de atletism
DOUĂ NOI RECORDURI 

ALE R.P. UNGARE

auIolanda Kontsek și Viimos Varju 
realizat două performanțe de valoare 
internațională în cadrul concursului atle
tic desfășurat sîmbătă și duminică la 
Budapesta. Varju a aruncat greutatea la 
19,02 m, stabilind un nou record al 
țării sale (v.r. 18.67 m), iar Kontz.ek 
a corectat recordul maghiar la arunea-

• Reprezentativa U.R.S.S. va sus
ține înaintea campionatului mondial 
două jocuri in Ecuador : la 29 mai la

ite, iar la 24 mai la Quaiaquil.
• Cu prilejul campionatului mon

dial se vor oferi mai multe cupe. 
După cum se știe, campioana mon
dială va primi „Cupa J-ules Rimet". 
In afară de aceasta, președintele Re
publicii Chil? ya . oferi campionilor 
mondiali o altă Sciipă. Ministerul de 
interne din Chile va acorda o cițpjî 
echipei clasate pe! locul al H-leaj iar 
Ministerul Sporturilor din Chile va 
oferi o altă cupă echipei clasate pe 
tocul al treilea.

• Lajos Baroti — selecționerul 
unic al echipei Ungariei — a făcut 
o interesantă declarație în ce privește 
câștigarea campionatului mondial. „In 
grupa 
U.R.S.S., 
U.R.S.S.
(Chile, R.'F.G., Italia, Elveția), 
și Chile au prima șansă. In grupa C 
(Ungaria, Bulgaria, Anglia, Argenti
na), Ungaria și Anglia au cele mai 
mari șanse să se califice în sfertu
rile de finală. Vorbind despre finală, 
Baroti crede că Brazilia și U.R.S.S. 
își vor disputa această întrecere. E- 
chipa U.R.S.S. nu practică sistemul 
4—2—4, păstrind sistemul cu trei 
fundași. In ce privește viteza și pre
gătirea fizică nici o echipă nu va fi 
superioară celei sovietice".

A (Uruguay, Columbia, 
Iugoslavia) favorite sint 

și Uruguay. In grupa B, 
', Italia
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PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONA
TUL MONDIAL

• Cîteva din echipele participante la 
turneul final al campionatului mondial 
de fotbal și-au continuat pregătirile, 
susținînd meciuri de verificare. La 
Budapesta, echipa R.P. Ungare a în- 
tîlnit echipa iugoslavă Vojvodina Novi 
Sad de care a dispus cu scorul de $-0 
(4-0). Cei mai buni jucători maghiari 
au fost Tichy și Gorocs, care au inserts 
cite 3 puncte.

In orașul Sao Paolo echipa Braziliei 
a dispus cu 2-4 (1-1) de echipa Por
tugaliei.

Selecționata Spaniei a întilnit la 
Bilbao formația franceză Slade de 
Reimes pe care a intrecirt-o cu 5-1 
(3-0). Au marcat Di Stefano (3). Sua
rez, Segarra și respectiv Hernas. La 
Santiago, Chile a învins cu 3-0 echipa 
spaniolă Zaragoza.

gerea suferită la Moscova de Spar
tak : 2—3 cu Pahtakor Tașkent, ca 
și eșecul fostei campioane unionale 
Torpedo Moscova, în fața noii pro
movate Torpedo Kutaisi: 2—4. Alte 
rezultate: seria a 11-a: r-c——
Tbilisi — Neftianik Baku 
larus Minsk — Dinamo 
0—2, Dinamo Leningrad — Avangard 
Harkov 1—0; seria I : Dinamo Kiev 
— Jalgiris Vilnius 1—0; S.K.A. Ros
tov — Moldova Chișinău 1—1, Spar
tak Erevan — Ț.S.K.A. Moscova 0—1. 
Șahtior Dotiețk — Zenit Leningrad 
0—2. Daugava Riga — Lokomotiv 
Moscova 1—2.

noii pro-

Dinamo 
0—0, ge- 

Moscova

ANDERLECHT A CÎSTJGAT CAM
PIONATUL BELGIEI

START IN CAMPIONATUL 
UNIUNII SOVIETICE

După ce la 26 aprilie echipele 
S.K.A Rostov și Jalgiris Vilnius au 
oferit iubitorilor de fotbal din U.R.S.S. 
un prim meci din cadrul noii ediții 
a campionatului U.R.S.S. (3—0 pen
tru S.K.A. Rostov), la 2 mai a fost 
o „zi plină" în campionat: jocuri de 
etapă în ambele serii ale competiției. 
Dintre rezultate, se remarcă înfrki-

Duminică s-a disputat ultima etapă 
a campionatului belgian. Liderul auto
ritar al clasamentului, Anderlecht, a 
terminat doar la egalitate cu St. Trond 
(3—3). A doua clasată, Antwerp, a 
făcut tot meci nul (0—0) cu Stan
dard Liege. Alte rezultate: Beerschot 
— Diest 3—0, Oiympique Charleroi — 
Lierse 4—1, La Gantoise — Union 
St Gilloise 4—1. Bruges — Alost 
1—0, Daring — Waterschei 2—1.

In clasamentul final, ordinea pri
melor locuri este

Bruges

următoarea : 1. An-

rea discului, obținând 51,99 -in (v.r. 
53,85 m). <

60,50 M LA ARUNCAREA 
DISCULUI

In cadrul unui concurs desfășurat la 
Walnut, campionul olimpic, la aruncarea 
discului, americanul Oerter, a realizat 
performanța de 60,50 m, învirigîndu-1 pe 
recordmanul mondial Silvester, care a 
aruncat numai 59.60 m. De notat că 
după Silvester și Babka, Oerter este al

r treilea atlet care depășește granița celor 
4 60 de m.

derlecht 49 p. 2. Antwerp 40 p. 3.4 In același concurs alergătorul U. Wi- 
Stândard Llege 40 p. 4. F. C. Liege41iams a alergat 440 de yarzi în 46 sec. 
36 p. 5. F. C. Bruges 35 p. 6. Da- 4
ring Bruxelles 30 p. 4 ' ' ~ ~

| Juniorii romîn* participă

Cu o etapă înainte de sfîrșit, în 4 |3 IIII important concurs 
campionatul francez nu este cunoscu- 4 ■ , . ■ ȚL*|« •
tă încă noua campioană, care urmea- 4 (]g tfillIS 13 lulllSI
ză să fie desemnată în ultima etapă 4 
dintre echipele Nitnes, Reims, Racing. 4 Dun,;nipă a pk.cat la
Retras a fost foarte aproape de a«va un ]()t de tîneri {ucătwi ()e ten!s 
mtra tn posesta_ titlului, insă in ceajDe la Moscova< juniorii romîni se vor 
de a 37-a etapa ea a fost intrecu.a«îndrepta spre Tbilisi, unde între 7 și 14 
cu r. * de Șochaux, deșt aceasta din ma; vor jua parte ța un mare concurs 
urma au mai are nici o șansa ds a intemați(mal dc tpnis ppntni juniori. Au 
scăpa de retrogradare. Nimes, in4 făcut deplasarea Gheorghe Boaghe, Con- 
schimb a învins cu 2-1 pe Lyon, re-<3tantin Popovici și Scv<!r Dro„ 
ocupîndu-și postul de lider, iar Ra- 4 
cing — cu 2—0 pe Toulouse, trecînd« 
pe locul 2 al clasamentului. Alte re- j 
zultate din penultima etapă: Angers«
— Strasbourg 1—1, St. Etienne — < 
Stade Franțais 1—I, Lens — Rennes< 
1—0, Monaco — Nancy 2—1, Sedan «
— Le Havre 2—0, Rouen — Metz J 
3—2, Nice — Montpelier 1—0. In cla- < 
sament: Nitnes 47 p., Racing și J

la
Un arbitru romîn 
meciurile de handbal

„ , Arbitrul internațional Pândele Cir-
Reims — cite 46 p., Sedan și Monaco ^ligeanu a fost desemnat să conducă, 
— 43 p., Nancy 42, Lens 40 p. Sîntjla Moscova, cele două întîlniri dintre 
cunoscute deja cele patru echipe care ^reprezentativele feminine de handbal 
retrogradează: Metz, Sochatix, Le^în 7 ale Uniunii Sovietice și R.S. 
Havre, St. Etienne. Ultima etapă are ^Cehoslovace, care se vor desfășura 
loc la 20 mai. Nîmes va întîlni înmiii zilele de 9 și 11 mai. De mențio- 
deplasare pe Stade Fran^ais, Reims "nat că cele două formații se întrec 
va juca pe teren propriu cu stras- ;jiu cadrul pregătirilor pentru oampio- 
bourg, iar Racing va juca în depla-^uatul mondial ce se va desfășura în 
sare cu Monaco. "acest an în țara noastră. 1
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