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Azi, Ia Floreasca, PROLETARI VIN TOATE TARILE, UNIȚI-VAf

Se decid campionii Ia baschet masculin
și volei feminin!

Steaua—Dinamo Buourești, la bas
chet masculin și Dinamo București— 
Rapid București, la volei feminin! 
Două intilniri tradițioinale, care ani de 
zile au decis pe campionii țării Ia a- 
ceste sporturi. Două partide care au 
oferit întotdeauna spectacole pasionan
te, jocuri de înaltă valoare {elinică și 
caire au făcut ca sala Floreasca să 
fie neitKăpătoare pentru numeroșii iu
bitori ai baschetului și voleiului.

Azi dupăsamiază, sala Floreasca, 
gazda atitor competiții de amploare, 
•va cunoaște din nou atmosfera mari
lor întreceri sportive. După o săptă- 
mînă de dispute echilibrate, intere
sante, aceste două partide dintre cele 
mal valoroase formații ale țării, vor 
liotări ou riumai echipele campioane, 
Ci și reprezentantele R. P. Romine in 
Viitoarea ediție a „Cupei campionilor 

♦ - • . • • • .» ♦ •.

masculin și vo-europeni1* la baschet 
tei feminin.

Adăugind acestor 
sântele întilnini masculine de 
C.S.O. Craiova—Dinamo Tg. 
(ora 15) și Rapid București—Știința 
Cluj (ora 16,30), avem in față pro
gramul complet at reuniunii de azi 
din sala Floreasca. Derbiul la baschet 
va începe 
ora 19,30. 
festivitatea 
echipe.

meciuri fritere- 
bascliet 

Mureș

la ora 18. iar Ia volei la 
In continuare va avea loc 
de premiere a primelor trei
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La meciul principal al etapei de 
marți, disputat între Rapid București 
și Farul Constanța, t fotoreporterul 
nostru a surprins, dintre cele inul te, 
acest spectaculos moment. Atacă ra- 
pidista Natalia Todorovski. una din
tre cele mai bune-'jucătoare ule tur
neului final,, izbutind din nou să 
străpungă blocajul advers. Va reuși 
aceasta oare și în întîlnirea de astăzi 

cu Dinamo ?
***■ , Foto : T. ChioTcanu

Steaua și Dinamo București
în luptă pentru titlu

Handbaliștii juniori

GAINAN SAIDHUJIN ȘI ECHIPA U. R. S. S.
CONDUC IN CLASAMENTELE CURSEI PĂCII

Derbiul etapei de marți a turneului 
pentru.. locurile 1-8 in campionatul 
republican masculin s-a Încheiat cu o 
mare surpriză. Deși partida dintre 
Dinamo București și Rapid București 
se anunța ca foarte echilibrată, ea s-a 
încheiat cu o diferență de 34 de 
puncte in favoarea dinamoviștilor! 
Explicația ? In primul rînd comporta
rea excelentă a echipei Dinamo, care 
a dat o adevărată lecție de apărare 
om la om, iar în atac a jucat, pentru 
prima dată in acest turneu, simplu, 
în viteză și foarte eficace. In al doilea 
rînd, rapidiștii au acționat la valoarea 
tor doar citeva minute din prima re
priză, după care, jenați vizibil de apă-

rarea fermă și organizată a baschetba- 
liștiloc de la Dinamo, au încercat — 
greșit — să rezolve problemele de 
atac prin acțiuni individuale. în loc 
să insiste asupra jocului colectiv. Ur
marea a fost că Dinamo s-a detașat 
categoric și a învins cu 85—51 (32—19). 
Cei mai eficaci jucători : Giurgiu și 
Vistier cite 24 de puncte, Kiss 13, Spi
ridon 8, 
Dinescu 
Rapid.

Foarte

de la Dinamo, Predulea 17, 
și Tunsugiain, cite 10 de la

interesantă a fost întîlnirea
dintre Dinamo Tg. Mureș și Steagul

D.

(Continuare în

STĂNCULESCU
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CONTINUA

De mîine pînă duminică, la Hune
doara și Bacău, vor avea loc turneele 
finale ale campionatelor de juniori și 
junioare la handbal în 7, care vor de
semna campionii ediției 1961—1962.

Iată programul întrecerilor ;
HUNEDOARA (juniori) : vineri : S.S.E. 

Buzău — C.S. Harghita Tg. Mureș; C.S. 
Școlar București — S.S.E. Petroșeni ; 
simbătă : C.S. Școlar București — S.S.E. 
Buzău ; S.S.E. Petroșeni — C.S. Harghita 
Tg. Mureș ; duminică : S.S.E. Buzău — 
S.S.E. Petroșeni ; C.S. Harghita Tg. Mu
reș — C.S. Școlar București.

BACAU (junioare) : vineri : S.S.E. Pe
troșeni — S.S.E. Ploiești ; C.S.Ș. Banatul 
Timișoara — C.S. Mureșul Tg. Mures ; 
simbătă : C.S. Mureșul Tg. Mureș — 
S.S.E. Petroșeni ; C.S.Ș. Banatul — S.S.E. 
Ploiești ; duminică : S.S.E. Ploiești — 
C.S. Mureșul ; S.S.E. Petroșeni — C.S.Ș. 
Banatul.

CLUJ, 9 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Și în acest turneu campioane
le țării — baschetbalistele de la Rapid 
București — sînt decise să nu facă 
prea multe... concesii adversarelor. In 
partida cu Unirea, feroviarele s-au 
impus prin acțiuni bine gindite, în 
oare fiecare jucătoare a avut un rol 
precis. Păstrînd tot timpul inițiativa, 
Rapid a ciștigat această intîlnire la 
un scor destul de mare: 67-45. Din 
partea echipei Unirea, care are în 
formație 5 jucătoare cu mai multă 
experiență, așteptam mai mult. Jucă
toarele ei au acționat insă cu teamă,

chiar resem- 
mult in fața

părînd la un moment dat 
nate că nu pot face mai 
Rapidului.

Intrecînd la un scor categoric și 
pe Voința Tg. Mureș, 80-48 (34-21), 
Rapid București conduce mai departe 
plutonul celor 8 echipe care își dis
pută titlul de campioană. Feroviarele 
sînt insă puternic tatonate de jucă
toarele echipei locale Știința.

Cu cit entuziasm și cu cită frenezie 
„participă1* publicul clujean la meciu-

ADRIAN VASILIU
(Continuare în pag. a 2-a)

★
întîlnirea C.S.O. Craiova — Tehno- 

metal Timișoara a luat sfîrșit cu vic
toria oaspeților, cu scorul de 21—16 
(11-8). I

• ECHIPA R. P. ROMINE PE PRIMUL LOC ȘI C. DUMITRESCU 
PE LOCUL SECUND IN ETAPA A VI-A • G. MOICEANU „ANI
MATORUL" ETAPEI DE MIERCURI • CICLIȘTII NOȘTRI SI-AU 

ÎMBUNĂTĂȚIT SITUAȚIA IN CLASAMENTELE GENERALE

PRAGA 8 (prin telefon de la trimisul 
nostru special). — Manifested o ac
centuată revenire, reprezentații țării 
noastre fa „Cursa Păcii" s-au evidențiat 
în cea de a Vl-a etapă, disputată pe 
ruta Karlovy Vary—Praga (172 de ktn). 
Am avut cu acest prilej satisfacția de 
a urmări pe componenții echipei R.P. 
Romîne în fruntea plutonului, controlând 
majoritatea acțiunilor și participînd cu 
succes la lupta pentru victorie. Și dacă 
după parcurgerea ultimului kilometru 
nu am avut și bucuria de a înregistra 
ca învingător pe unul din cialiștii ro- 
mîni, acest lucru se datorește unui ne
fericit derapaj al lui Constantin Dumi
trescu, la citeva sute dc metri de linia 
de sosire.

Dar pentru a ajunge aci — la victoria 
echipei în etapă — formația țării noa
stre a trebuit să lupte serios, de-a lun
gul unui traseu cu profil muntos și pe 
o vreme schimbătoare oare au pus la 
grea încercare pe cicliști. Din Karlovy 
Vary s-a plecat pe un timp frumos. 
Chiar imediat după parcurgerea primi
lor kilometri se vede că vom avea oca
zia să asistăm la o etapă viu disputată, 
plutonul fiind agitat în permanență de 
cioliștii din echipele U.R.S.S., R.D.G. și 
R.P.R. Din această cauză plutonul se 
„subțiază", înșiruindu-se pe serpenti
nele de urcuș și eoborire pe citeva sute 
de metri. Mereu notăm în carnet nu
mele unor alergători care pierd contac
tul cu plutonul. După 25 de km. de la 
plecare are loc o acțiune importantă. 
Din pluton evadează un grup de 10 a- 
lergători, 
tonov ți 
și Jusko, 
olandezul 
kilometru 
din ce fa 
58 „evadații' 
plutonului, iar la km. 100 avansul lor 
este dc 4 minute. In acest moment so
vieticul Cerepovici a preluat „tricoul

galben", iar echipa U.R.S.S. a trecut pe 
primul loc. Din spate însă plutonul se 
agită, pornind vijelios pe urma fugari
lor. După 50 de km. ei sînt ajunși. 
Joncțiunea se face pe o pantă și după 
5 km din pluton țîșnește irezistibil G. 
Dumitrescu. Acțiunea lui surprinzătoare 
nu este sesizată decît de francezul Pail- 
lier, care îi „prinde roata*. începe să 
plouă, dar avansul celor doi cicliști 
crește. Pe străzile orașului Praga tra
seul este foarte sinuos și înainte de in
trarea pc stadion C. Dumitrescu dera
pează. ceea ce face ca ciclistul .france® 
să cîștige. Clasamentul etapei: 1. Cris
tian Paillier (Franța) a parcurs 172 de 
km. în 4 h 14:33; 2. C. Dumitrescu 
(R.P.R.) 4h 14:43; 3. Zielinski (R.P.P.) 
41i 14:51; 4. Cerepovici (U.R.S.S.) 4h

-I a 
care

10. 
Gh.

14:55 (în același timp cu Cerepovici 
sosit și grosul plutonului. în 
cicliștii romîni au ocupat locurile: 
Ion Cosma ; 14. G. Moiceanu; 16. 
Rădulescu).

Pe echipe etapa a fost cîștigată 
R.P. Roinrnă cu 12 li 44:33, 
de U.R.S.S. 12h 
cu 12h 44:52.

44:45 și R.P.

do 
urmată 
Polonă

★
BRNO 9 (prin telefon de Ia 

sul nostru special). — „Fără discuție 
că cei mai buni in etapa de azi au 
fost cicliștii romini" — iată cum ca
racterizau majoritatea ziariștilor pre- 
zenți în „Cursa Păcii" etapa disputată 
pe ruta Praga — Brno (222 km.).

trimi-

înaintea finalei feminine la volei

Dinamo București din nou în frunte
știința Cluj in seric: 3-1 cu rictalul $i cu flacăra

printre oare sovieticii Kapi- 
Cerepovici, maghiarii Horvath 
polonezii Kudra și Fomalczik, 
De Waard etc. Kilometru de 
acest grup își creează un avana 
ce mai mare, astfel că la km. 

trec cu 3 minute înaintea

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag, a 4-a)

0 interesantă competiție cicliști

„CUPA 
PfNTRU

AU FOST TRASE LA SORTI OPTIMILE DE FINALA
ALE CUPEI R. P. R. LA FOTBAL
Ptlrolul-Dinamo București „cap de aii$“

sportului cu pedale din Ca- 
«sista ia sfîrșitul săptămînil 

oa

Marți în sala Dinamo a continuat 
întrecerea pentru titlul de campioană 
republicană, meciurile soldindu-se cu 
următoarele rezultate : Dinamo—Flacă
ra 3-0 (2, 6, 4) ; C.S.M. Cluj-C.S.M. 
Sibiu 3-2 (15-13, 15-17, 15-11, 7-15, 
15-12); Știința—Metalul 3-1 (15-8,
15-11, 10-15, 15-4) ; Rapid-Farul 3-1 
(15-7, 15-8, 8-15, 15-4).

Cu excepția a cinci seturi (al treilea 
al intîlnirii Știința—Metalul și cele 
patru ale ultimului joc), etapa a mar
cat o nefirească scădere în nivelul 
tehnic al turneului final. De nerecu
noscut — în primul rînd Flacăra care, 
vrind parcă să infirme calificativul de 
echipă bine pregătită și cu specific 
de luptă, a apărut total lipsită de 
vlagă și de voință, fiind învinsă de 
dmamoviste în numai 45 de minute 
■de joc... lent! Frumusețea ultimului 
meci s-a datorat înainte de toate com
portării Farului, care a făcut cel mai 
bun joc al său din primele cinci par
tide susținute. Iar tot ceea ce a cons
tituit momente neplăcute în această 
partidă, in contrast supărător cu efor
turile jucătoarelor, a fost cauzat de

arbitrajul plin de greșeli prestat 
Fr. Marinescu. La baraj cu acesta 
„clasamentul* arbitrajelor 
marți — Mircea Zelinski 
C.S.M. Cluj-C.S.M. Sibiu.

de 
in 
deslabe 

la meciul

1 C. FAUR

la Dinamo• Meciurile de ieri de 
s-au încheiat cu următoarele rezulta
te : Metalul—C.S.M. Sibiu 3-0 (7, 4,

(Continuare în pag. a 2-a)

Aseară, în cadrul ședinței comisiei de 
competiții a federației de fotbal, a 
avut loc tragerea la sorți a progra
mului optimilor de finală ale Cupei 
R.P.R. Sorții au decis următoarele in- 
tilniri. care se vor disputa la 20 mai 
pe terenuri neutre:

Prahova Ploiești — St. roșu Brașov 
Petrolul Ploiești — Dinamo Bucu

rești
Progresul București — 

mișoara (La Sibiu)
U.T_A. — Dinamo Bacău
Metalul Tirgoviște — Farul Cons

tanța (la București)
Jiul Petrila .— C.S.O. Baia Mare 

(la Cluj)
Celelalte două fritilniri se vor des

fășura la 24 mai:
C.S.M. Mediaș sau 

—' Laminorul Roman
Chimia Govora —

sau Steaua București
Pentru jocurile la 

stabilite locurile de

Știința Ti-

Rapki București

Arieșwl Turda 
(la Sibiu).
care n-au f<»t 
disputare, echi-

0 INTERESANTĂ CURSA MOTOCICLISTA CU OBSTACOLE 
PE DINAMODuminici dimineață se va desfășura 

pe pista de zgură a stadionului Dinamo 
un interesant concurs motociclist cu 
obstacole, deschis alergătorilor avansați, 
începătorilor și tineretului. La fiecare 
categorie și clasă de motociclete se vor 
alerga cîte două manșe obligatorii, cla
samentul urmînd să se stabilească după 
numărul de ture parcurse prin adițio
narea timpilor.

Dinamismul și spectaculozitatea 
curselor cu obstacole — vedeți fo
tografia — sînt o garanție că con
cursul ce se va desfășura duminicii 
pe stadionul Dinamo se va bucura 

de un deplin succes.

pele respective sînt obligate să cadă 
de acord și să anunțe federația piuă 
la 12 mai. In oaz contrar, localitățile 
vor fi fixate de federație.

Meciurile restanță de Cupă Arieșul 
Turda — Steaua București și C.S.M. 
Mediaș — Rapid București vor avea 
loc la 20 mai. Din acest motiv, parti
dele de categorie B Arieșul Turda — 
ASMD S. Mare și Portul Constanța — 
C.S.M. Mediaș, fixate la 20 mau au 
fost aminate pentru 30 mai.

Iubitorii 
pitală tot 
la o interesantă competiție dotată 
„Cupa Sportul popular*, în programul
■căreia figurează două etape. SîmbătM 
după-amiază rutierii noștri se vot între
ce de-a lungul a 80 de km pe șoseaua 
Bucnrești-U-rziceni, iar duminică dimi
neața își vor continua disputa pe șos. 
București—Găești (120 km). Startul sa 
va da la ora 16,30 de la km 11.500 și, 
respectiv, la ora 9 de la km 8. Duminică, 
programul ▼« fi completat cu o serie do 
probe rezervate tuturor posesorilor de 
biciclete. .

La această întrecere și-au anunțat 
participarea numeroși cicliști fruntași*-



Ir adu (lud nolărîrilc în viață

w

cărora 350 de 
cu regularitate

orcanele UCFS

ALTCEVA DECIT REZULTATE• •• Activitatea la zi...Tradncînd în viață sarcinile trasate 
prin Salutul C.C. al P.M.R.. Consiliului 
de Stat și Oonsiliului de Miniștri a»ire- 
•at Conferinței pe Iară a VCFs — 
oon„ iliul regional UCFS Argeș a lu»t • 
țcrie de măsuri menite să dtw-ă la in
troducerea gimnasticii în producție ia 
toate întreprinderile și instituțiile mari, 
ta căminele și intentatele scalare.

Astfel, în raioanele R. VMcea
fcmptilung Mused au fost organizate 
țedințe și consfătuiri cu directorii de 
tatreprinderi ți de școli, prilej en care 
Mu discutat planurile de măsuri privind 
introducerea gimnasticii în producție. 
In același timp ta desfășurat o in
tensă mnnrti de secruiane nrx xândurite 
aalariaților fi muncitorilor a unor mem
bri ai UCFS care urmează să parti
cipe la cursurile de inslnactari tsdon- 
tari. De asemenea, a fost popularizat! 
gimnastica in producție, ÎBsîs'.oxiu-ae ta 
mod deosebit a su. ta efectelor peaitive 
pe care le are această activitate < 
tărire.a sănătăți» oamenilor .met

Bilanțul realizărilor obțimate peni ta 
prezent pe această linie este goxiuc ș: 
el dovedește eă d.ă și te rihor «e w 
munci cu aceeași perscvcrentl. aeaiiBt- 
rile vor fi și mai frumoase. Acest lacre 
•ste oglindit de fapml <3 ia aaal MU 
■umărul celor care practic! gimnastiea 
te producție s-a ridicat tn regime a Ar
geș la aproape 4500 fați de 2100 eîți 
erau în anul trecut. VoaB mea îi oua e! 
numai în trim. I al acestui an gimnas
tica în producție a fast introdusă 
cinci unități, astfel incit nnanimi 
taților în care se practic! gimnastica ta 
producție a crescut Ia 30 pe întreaga 
regiune: In această activitate s-aa evi
dențiat consiliile raionale Curtea de Ar
geș și R. Vîlcea, precum și clubul spor-

tiv orășenesc Pitești. O mențiune ți 
pentru consiliul raional UCFS Horezu 
care numai în luna martie a reușit să 
intre, luci gimnastica in producție în 
trei instituții, în cadrul 
salariat» practici acum 
excrețiile de gimnastici.

in moaKDtul de față
desfășoară • rodnică activitate pentru 
extinderea gimnasticii in producție ți 
la Combinatul de industrializare a lem
nului din R. Vîlcea, La Uzinele metalur
gice CoHbași, Ia uzina de sodă Govora, 
la burepriaderilc textile Pitești etc. Ac
tiviștii consiliului regional UCFS Ar
geș muncesc re entuziasm pentru ta- 
depEnirea obiectivului pe acest an, care 
este iauodnezna gimnasticii ta produc
ție ta toate mtreprinderile din regiune.

L» sfârșitul săptămînii trecute au avut 
loc, la Constanța, Ploiești, Brăila ți 
Galați întrecerile finale ale concursului 
republican pe probe, una din cele mai 
importante competiții ale atletismului 
nostru. In alegerea acestor orașe fede
rația dc specialitate a ținut seamă de 
recomandarea consfătuirii pe țară a at
letismului, aceea de a programa con
cursuri republicane și în localități mai 
puțin „umblate” de atleți. Programarea 
concursului republican pe probe Ia Con
stanța, Ploiești, Brăila ți Galați a ur
mărit deci să realizeze și o eficientă 
popularizare a atletismului.

Discutind cu delegații F.R.A. la aceste 
concursuri, am putut afla că cea mai 
reușită organizare — din toate punctele 
de vedere — a fost asigurată de Con
stanța. In acest oraș, consiliul regional

UCFS (președinte Dumitru Ivan) 
comisia regională de atletism

ALEX MOMETE-coresp. regional

timpul aes'ișurăru proțrtusuhu de gimnastică fn producție din 
seefie casat a fabricii rTadar Fladimlrescu* dia Pițești.

Steaua și Dinamo București in luptă pentru titlu
(Urmare din pag. 1)

roșu Brașov, in care canponenții am
belor echipe au prestat un joc specta- 
«îlos. Scorn! a avut o evoluție strin- 
oă. altemind la diferențe mid. In fi
nal, dinamoviștii au învins cu 81—78 
(36—38). Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Tzedula 30, Buzan 16,

Ebrdogb 11. Balint IR, pentru mure
șeni și de Dumitreecu 33. Frantz *•, 
Birsan 16, pentru brașoveni.

Tot marți, Steaua și C.S.O. Crc.ova 
au incintat publicul prin acțiunile in 
mare viteză și prin precizia aruncări
lor de la semidistanță. Steaua a ciști- 
gat cu 92—78 (38-30), cei mai buni 
realizatori fiind Novacek 28, Nosievici

18 Nedef 12, de la Steaua. lonescu 24, 
Hoffinan lî șî Dope M, de la CSO 
CZajova. In primul mec al ziiei. Ștux- 
ta Cluj a insecttt destul de comod pe 
Dinamo Oradea cu 84-70 (41-28).

Rezultatele înregistrate aseară; 
Steaua—Rapid 74-71 (36-36), Dinamo 
Tg. Mureș — Știința Ciuj 55-50 
(26-21) I, Dinari» București—Steagul 
roșu Brașov 95-89 (38-44),
Craiova — Dtaamo Oradea 
(40-43) I

as.o.
58-90

DUELUL FEM'NIN RAPID—ȘTIINȚA CLUJ CONTINUA CLASAMENT :

(Urmare din pag. J)

rile Științei ne-am putut convinge Și 
marți după-amiază, cind studentele au 
Întâlnit un adversar foarte incomod : 
Mureșul Tg. Mureș. Baschetbalistele 
mureșenoe — de altfel revelația tur
neului — au făcut o partidă, foarte 
bună. O apărare excepțională, fără 
fisuri, atacuri simple și în mare viteză, 
realizate in special prin Fogarassv, 
Madarasz și Tanko au făcut ca Mu
reșul să conducă timp de 36 de mi
nute (min. 36 : 45—41 pentru Mureșul). 
De aci însă, printr-un deosebit efort 
colectiv și „purtate4* spre victorie de 
publicul entuziast, studentele egalea
ză (chiar in min. 36), iau conducerea 
fi înving cu 53 49 (16—23).

Partida dintre Știința București și 
I.C.F. a ofent un joc frumos, cu multe 
cpmbmații tactice reușite din partea 
«Bubelor formații. Studentele de la 
I.C.F. au făcut cel mai bun joc de 
pînă acum și au condus pină în mi
nutul 31, cind Știința a trecut la pre
ling și, datorită in special Viorica!

Niculescu, a reușit să cîștige cu 59—45 
(22-20).

Tot marți, Unirea—Voința Brașov 
70-53 (32-20).

Rezultatele de
Mureș — Unirea 
(28-23)!, Rapid - 
Știința Cluj 
54—51 (28—18), Știința București —
Mureșul Tg. Mureș 50—49 (25-27).

Azi e zi de pauză întrecerile con
tinuă vineri.

aseară: Voința Tg. 
București 60-57 

I.GF. 75-62 (43-3Q), 
- Voința Brașov

1.
2.
X
4.
5.«.
7.
8.

i

Finalele juniorilor
la ,, libere “

La sfârșitul acestei săptămîni va avea 
loc ©ea de a VilT-a ediție a campiona
tului republican de lupte libere-juniori. 
Întrecerile au loc în oralul Tg. Mureș. 
In prima zi, vineri, se vor desfășura 
probe de control. Tinerii luptători vor 
lua startul m următoarele probe: 60 m 
plat, 800 in plat, săritură de pe loo și 
tragere în brațe. Sîmbătă dimineața, la 
ora 7, va .ivea loc cîntarul oficial, iațr 
de la ora 9 vor începe întrecerile. Dli£ 
minică dimineață de la ora 9 și pînă 
la ora 16 se vor desfășura semifinalele 
și finalele la cele zece categorii dc 
greutate.

al 
ți 
(președinte Al. Smoleanu) s-au străduit 
să facă față cu cinste sarcinii primite. 
Și putem spune că au îndeplinit-o în 
cele mai bune condițiiuii. Totuși avem 
și o obiecție: întrecerile au fost ur
mărite de prea puțini elevi ai școli
lor din localitate, ceea ce ne arată 
că profesorii de educație fizică din 
Constanța n-au făcut nimic pentru a-și 
mobiliza elevii la concurs, unde ar fi 
avut foarte multe de învățat.

O organizare foarte bună a fost asi
gurată, întrecerilor aruncătorilor, la 
Galați (Nicolae Tofan, președintele con
siliului regional al UCFS). Gălățenii 
au putut face cu acest prilej o serioasă 
și utilă verificare a capacităților lor 
organizatorice în vederea finalelor cam
pionatelor republicane de seniori pe 
care le va găzdui orașul lor în luna 
iulie. In schimb, ei s-au ocupat prea 
puțin de întrecerile de la Brăila, de care 
— de asemenea — răspundeau direct. 
Tov. D-tru Stanciu, vicepreședintele con
siliului regional al UCFS, s-a mulțu
mit să păstreze doar o legătură tele
fonică cu clubul orășenesc Brăila (se
cretar, Emil Mirza), în Ioc să se fi de
plasat la fața locului ți să constate 
pregătirile efectuate. Așa s-a făcut că 
stadionul din Brăila a fost nepregătit 
pentru concurs și că au fost „scăpate” 
din vedere o serie de aspecte organiza
torice privind cazarea și masa partici- 
panților etc.

La Ploiești se aștepta o organizare 
model a concursului săritorilor, mai 
ales că gazdele aveau mai multă expe
riență decît toți ceilalți. Dar, exccptînd 
desfășurarea propriu-zisă a probelor, în 
rest organele sportive locale n-au acor
dat acestui concurs atenția și importan
ța cuvenită. Astfel, consiliul regional 
al UCFS (președinte Th. Constan- 
tinescu, vicepreședinte Vasile Roșea) nu 
a luat nici un fel de măsuri pentru asi
gurarea cazării participanților. Conse
cința; vineri seara, cei cîțiva zeci de 
concurenți au fost purtați dintr-un capăt 
în celălalt al orașului în căutarea unor 
locuri de dormit. Gu chiu, cu vai, pe 
la ora unu și jumătate, în miez de 
noapte, problema a putut fi „rezolvată” 1 
Dar cum? Au dormit cîte doi atleți în- 
tr-un pat, în timp ce alți sportivi ți-au 
amenajat .„culcușuri” chiar *pe birourile 
de la consiliul regional al UGFS. Și 
să nu uităm că ei se aflau cu numai 
efteva ore halate de concurs? Este Tar
ta. așadar, de o crasă neglijență. Toc
mai de acrea așteptăm ea forurile în 
drept să analizeze aceste situații și să 
sancționeze pe cei vinovat».

ROMEO VI LARA

Steaua
Dinamo 
Rapid 
Dinamo ________
Știinja Cluj 
C.S.O. Craiova 
Dinamo Oradea
Steagul roșu Brașov
Ultimele intllniri au

Flareasca. La ora 11, Stoapui roșu 
joacă cu Dinamo Oradea, iar după a- 
miază, de la ora 15, au loc următoa
rele partide : C.S.O. Craiova—Dinamo 
Tg. Mureș; Știința Ctnj—Rapid Bucu
rești, Steaua—Dinamo București.

București 
Tg. Mureș

4 4 2 471:433
0 3 3
8 3 3 
«24
CIS
COC

401:433 
443:435 
470:473
443:324
U31S44

Turneele pentru locurile 9-16
FEMININ

IAȘI, 9 (prin telefon), 
pentru locurile 9—16 ta

JOCURI DE ANTRENAMENT
Lotul reprezentativ de rugbi va susține 
intîlnire de antrenament în companiao _______ __ __

echipei Dinamo, vineri la ora 16,30 pa 
stadionul din șos. Ștefan cel Mare. Du
minică lotul urmează să 
cadrul unui nou joo de 
partener de întrecere fiind 
XV-le "Progresului.

evolueze in 
antrenament, 

de astă dată

★

cadrul pregătirilor 
din R. P. Polonă,

pentru tuiș 
tinerii noștri

în
neul __ . ....
rugbiști susțin astăzi un prim joc de 
antrenament pe stadionul Tineretului 
(ora 17). Gu acest prilej vom putea 
urmări evoluția a numeroase elernet)-. 
te tinere afirmate în ultima vreme, cum 
stat: Dăiciulescu, Dam Coravu, Octant, 
Radulescu, Ion Boiangian, N. Baciu, 
Rahtopol etc.

IN CAMPIONATUL DE CALIFICARE^,

In ultima etapă a campionatului re
publican de calificare s-au înregistra) 
următoarele rezultate: seria I grupa 
A : Aeronautica—Colorantul 32—0 
(12-0), Meteorul—Universitatea 29—8 
(16—0), Rapid—I.P.G.G. Buc. 75—0 
(35—0), Dinamo II—Arhitectura 0—6 
(0—6), Politehnica—Inst. Constr. 0-01 
seria I grupa B: Flacăra roșie—Pe
trolul Pitești 0—3 (forfait). Gloria— 
Progresul II 11—6 (3—3), Sirena— 
Combinatul Poligrafic 11—10 (5—0)', 
Grivița Roșie II—Autobuzul 3—3 
(0—3); seria a Il-a: U.S.A.S. Năvo
dari—Farul Constanța 0—14 (0—11), 
Precizia Săcele—Cimentul Medgidia 
0—3 (0—3), Unirea Ion Roată—C.S.O. 
Brăila 0—8 (0—3), Metalul BuzgjjșL 
Progresul Rm. Sărat 30—0 (6—0)f 
seria a IlI-a: Constructorul Bîrlad-— 
Rulmentul Bîrlad 5—25 (5—14), Zim-. 
brul Tecuci—Constructorul I.U.T. Iași 
,5—5 (5—5).

grupa B : Flacăra roșie—Pe-, 
itești 0—3 (forfait). Gloria—

DE LA I.E.B.S.
Incepind de azi se pun în vînzare 

bilete pentru următoarele compe
tiții :
• Cuplajul de fotbal Steaua — Mi

nerul și Rapid — Dinamo Pitești (cat. 
A) care va avea loc duminică 13 mai 
pe Stad. 23 August — la casele de 
bilete obișnuite.
• Turneul final al campionatului 

categoriei A de volei masculin pen
tru locurile 1—8, care va avea loc 
intre 11—18 mai a.c. la sala Floreas
ca, — la casele de bilete din str. Ion 
Vidu și agenția centrală Pronosport 
din Calea Victoriei 1.

ÎNCEP turneele finale masculine
• JOI Dinamo BiK.-Proorcsul • VINERI: Dinamo Duc.-Rapid

— întrecerile 
campionatul 

republican femhttn au continuat în lo
calitate, suscitînd un mare interes în 
riadul iubitorilor baschetului. Iată re
zultatele înregistrate în ultimele zile: 
Petrolul Ploiești — Progresul Bucu
rești 35-46 (18-16), Petrolul — Blă
nuri Oradea 51-40 (26-24), Agrono
mia Iași — Voința București 51-49 
(24-24), Știința Timișoara — Progre
sul 38-46 (19-26), Voința Oradea — 
Crișana Oradea 43-^9 (17-31), Voința 
București — Petrolul 39-37 (21-10), 
Voința Oradea — Blănuri Oradea 68- 
49 (30-20), Progresul — Agronomia 
55-53 (34-27), Crișana — Știința 60-56 
(27-20).

AUREL SCAUNAȘ — coresp.

Știinja București 73-84 (32-33). Voin
ța Iași — Progresul București 76-61 
(31 30).

Știința Timișoara—Voința Iași 74-72 
(41-32; 65-65), A.SA. Bacău—Cons
tructorul Arad 62-61 (36-28), C.S.O. 
Galați — Voința Tg. Mureș 59-56 
(21-26).

O. GUȚU-corespondent

Interesantul turneu masculin pentru 
locurile 1—8 începe vineri in sala Flo
reasca cu o partidă de tradiție în 
voleiul nostru masculin: DINAMO 
BUCUREȘTI - PROGRESUL. BUCU
REȘTI și continuă simbătă cu un joc 
la fel de important pentru configura
ția clasamentului final : DINAMO
BUCUREȘTI - RAPID BUCUREȘTI.

Iată dar că din primele zile turneul 
echipelor pare-și dispută titlul de 
campioană a țării pe 1961—1962 se 
anunță pasionant. Sâ nu uităm că 
cele opt formații au făcut pregătiri 
speciale in vederea finalei. Ca noutate, 
in ceea ce privește loturile, anunțăm 
reintrarea lui Păunoiu la Dinamo 
București.

Iată programai complet din primele 
două zile: vineri : Rapid—Știința Ga
lați, Dinamo Orașul Dr. Petru Groza—

Știința Cluj, Dinamo București — Pro
gresul, Tractorul Brașov—Știința Timi
șoara ; simbătă: Știința Cluj—Trac
torul, Știința Galați—Știința Timișoa
ra, Rapid—Dinamo București, Progre
sul—Dinamo Orașul Dr. Petru Groza. 
Jocurile se dispută in 
cu începere de la ora

Tot vineri se va da 
neul masculin pentru
întrecerile se dispută la Constanța și 
participă: Steaua București, C.S.M.S. 
Iași, Știința Petroșani, Petrolul Plo
iești, Farul Constanța, C.S.O. Craiova^ 
C.S.M. Cluj, Olimpia București.

sala Floreasca 
15.
startul în tur- 
locurile 9 16.

Dinamo București 
din nou in frunte

( Urmare din pag. I)

MASCULIN
ROMAN, 9 (prin telefon). — După 
partidă extrem de echilibrată, care 
necesitat două prelungiri, C.S.O. Ga

lați a trecut și de Constructorul Arad, 
care a făcut eforturi meritorii pentru 
a realiza o victorie. Scorul final ; 69-67 
(29-29; 51-51; 60-60). Celelalte rezul
tate din etapa a V-a a turneului mas
culin de baschet pentru locurile 9-16: 
A.S.A. Bacău — Știința Timișoara 

55-80 (32-43), Voința Tg. Mureș —

o 
a

Meciuri interesante in turneul 
de la Craiova

CRAIOVA 9 (prin telefon). După o 
binemeritată zi de odihnă în care toa
te echipele feminine participante la 
turneul pentru locurile 9—16 au vizitat 
uzina Etectroputere, întrecerile au con
tinuat marți cu etapa a V-a. Dacă 
C.S.O. Craiova și Olimpia Brașov și-au 
asigurat locurile în viitoarea ediție a 
campionatului republican, iar Sănăta
tea București este de pe acum retro
gradată, celelalte formații luptă pen
tru evitarea penultimului loc.

Rezultate tehnice : Olimpia—Sănă
tatea 3-2 (15-7, 9-15, 10-15, 15-6,
15-3) ; I.F.A.-C.S.M.S. 3-1 (16-14
15- 12, 8-15, 15-5) ; C.S.O. Timișoara-
Progresul 3-1 (12-15, 17-15, 15-12,
16— 14), C.S.O. Craiova—Voința 3-0, 
(13, 0, 7).

In primele două jocuri din cadrul 
etapei a Vl-a desfășurate miercuri 
după-amiază s-au înregistrat urmă
toarele rezultate; C.S.O. Craiova — 
C.S.M.S. Iași 3-2 (7-15, 11-15, 15-8, 
15-11, 16-14). Meciul a tost intere
sant prin evoluția scorului. în setul V 
ieșencele au condus cu 14—7!!; I.F.A. 
București — Sănăava București 3—2 
(15-8, 14-16, 15-8, 9-15, 15-11). Joc 
de nivel tehnic scăzut.

Joi se dispută ultima etapă : C.S.O. 
Timișoara—Sănătatea, Voința—Olimpia, 
C.S.M.S.—Progresul, I.F.A.-C.S.O. Cra
iova.

6), Știința—Flacăra 3-1 (15-9, 15-10, 
13-15, 15-3), Dinamo—Farul 3-0 (4, 
11, 12), Rapid—C.S.M. Cluj 3-0 (9, 
11. 10).
CLASAMENTUL ÎNAINTEA

ETAPE
1. Dinamo București
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

PROGRAMUL

ULTIMEI

V. SANDULESCU
corespondent
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DE AZI

Sala Dinamo, ora
C.S.M. Cluj, Flacăra—C.S.M.
Farul—Știința Cluj. Partida Rapid—» 
Dinamo se dispută în sala Floreasca 
eu începere de Ia ora 19,30.

15: Metalul—»
Sibiu,



O „scmictapă" interesantă, ieri in categoria B

doilea gol marcat de Olimpia București in
Lî lîf «ta»*.

SERIA I
loiana Cîmpina — Prahova Ploiești 
1 (1—1). Joc de factură tehnică 
iă. Localnicii au ratat multe ocazii, 
marcat! Bontaș (min. 1) și Go- 

(min. 47), respectiv Zinculescu
h. 21), (Eugen Stroe, coresp.).
ființa Galați — Rapid Focșani 
f (1—0). 10.000 de spectatori,
i de factură tehnică, mediocră. Au 
cat: Zgardan (min. 15], Voicu II 
n. 47] și Venturini (min. 49], res- 
iv Dragu (min. 81] și Gheorghe 
'(min. 87]. In min. 59 Dragomir 
ința)) a ratat un 11 m. (Gh. Ar- 
, coresp.)'.
ar păți Sinaia — C.S.M.S. Iași

(1—0). Localnicii au luptat cu 
fare oentru victorie. Punctele au 
reTfcate de Dumitriu (min. 57 și 

I’Petrescu (min. 31] și Feldman 
p. 88], respectiv Voica (min. 72). 
Zbarcea și M. Bota, coresp.). 
namo Suceava — Dinamo Galați 

(1—0). Gazdele au părăsit te-
1 învinse din cauza unor greșeli 
[ apărare. Au marcat: Cilievici
i. 16). pentru localnici, respectiv 
liban (min. 60 și 63). (G Alexa 
. Munteanu, coresp.).

Campionatul Capitalei
Campionatele individuale și pe echipe 

ale seniorilor și juniorilor au consti
tuit un succes al tirului din orașul 
București. Numărul mare de partici
pant, buna organizare, dar mai ales 
valoarea rezultatelor obținute cu acest 
prilej vorbesc de la sine despre reuși la 
acestor întreceri. Ultima zi de concurs 
ne-a adus satisfacția unui nou record 
al R.P.R., realizat de M. Dumitriu 
(Steaua) la proba de pistol calibru 
mare.

Prin comportarea lor în concurs, 
trăgătorii de pistol și cei de la armă 
au dovedit că sînt ÎN evident progres 

a anului 
trăgătorii 
Atanasiu, 
T. Ciulu.

1515 p; 2. Dinamo 1510 p; 3. știlnta 1504 
p. Poziția în picioare, cat. maestri: 1. T. 
Ciulu (Steaua) 367 p; 2. I. Sirbu 364 p; 
3. M. Ferecatu 364 p. Cat. I: 1. Gh. Va- 
silescu (Progr.) 353 p; 2. Gh. Toth (Di
namo) 346 p; 3. A. Bițică (Progr.) 345 p. 
Pe echipe: 1. Steaua 1444 p: 2. Dinamo 
1385 p; 3. Progresul 1369 p. Trei poziții, 
cat. maeștri: 1. I. Sirbu 1143 d; 2. M. 
Ferecatu 1137 p; 3. T. Ciulu 1134 p. Cat. 
I : 1. Gh. Stoian 1115 p; 2. N. Coman 
1109 p; 3. Gh. Vasilescu 1109 p. Pe e- 
chipe : 1. Steaua 4528 p; 2. Dinamo 4454 
p ; 3. Progresul 4397 p. Pistol calibru 
mare, cat. maeștri : 1. M. DUMITRIU 
(Steaua) 583 p. — nou record R.P.R. (ve
chiul record 582 p); 2. V. Atanasiu (Șt.) 
580 p; 3. I. Tripșa (Dinamo) 578 p. Cat. 
I : 1. N. Flamaropol (Progr.) 562 p; 2. S. 
Rădulescu (Dinamo) 558 p; 3. M. Roșea 
(Dinamo) 548 p. Pe echipe: 1. Steaua 2287 
p ; 2. Dinamo 2273 p; 3. Progresul 2175 
p. Armă liberă 3 poziții juniori : i. I. 
Olărescu (Șt.) 838 p; 2. R. Wainerich 
(S.S.E. 1) 780 p; 3. N. Sahaidac (Meta
lul) 780 p. Pe echipe: 1. S.S.E. i 23 p; 
2. Știința 19 p; 3. Metalul 14 p.

PAUL GORETI
antrenor

față de perioada respectivă 
trecut. Merită evidențiați 
M. Dumitriu, Iosif Sîrbu, V. 
Gh. Maghiar, T. Jeglinschi,

In schimb, rezultatele senioarelor și 
juniorilor (excepție făcînd I. Olărescu) 
sînt modeste. Senioarele sînt chiar în 
regres față de anii trecuți.

★
Iată rezultatele tehnice din ultima zi 

de concurs : armă liberă 3x40 f. seniori, 
poziția culcat, categoria maeștri : 1. L. 
Cristescu (Steaua) 393 p; 2. I. Sîrbu 
(Steaua) 393 p; 3. M. Ferecatu (Dinamo) 
393 p. Cat. I: 1. M. Coman (Steaua) 392 p; 
2. L. Cutcutache (Progresul) 391 p; 3. 
Gh. Gîrceac (Dinamo) 388 p. Pe echipe: 
1. Steaua 1569 p; 2. Dinamo 1558 p; 3. 
Progresul 1542 p. Poziția genunchi, cat. 
maeștri: 1. I. Sîrbu 386 p; 2. N. Rotaru 
(Steaua) 384 p; 3. M. Ferecatu 384 p. 
Cat. I : 1. Gh. Stoian (Știința) 382 p; 2. 
D. Alexandrescu (Șt.) 380 p; 3. S. Pre- 
descu (Progr.) 377 p. Pe echipe: 1. Steaua

meciul cu Tractorul Brașov Foto: P. Ramoșan.

Chimia Govora — Farul 0—0. Lo
calnicii au dominat mai mult, însă nu 
au reușit să înscrie. Farul a pus ac
centul pe apărare. (Dragomir Roșianu, 
coresp.).

SERIA A III-A
Vagonul Arad — Ind. Sirmeî G. 

Turzii 3—3 (2—1). Joc specific de 
campionat Au înscris : Petica (min. 
6] și Chivu (min. 21 șî 72 — ambele 
din 11 m) pentru Vagonul, respectiv 
Adam (min. 26 și 46) și Copil III 
(min. 70), (S. Iacob, coresp.).

Mureșul Tg. Mureș — Corvinul Hu
nedoara 3—0 (3—0). Joc excelent mai 
ales în repriza întii. Selymesi și Hai- 
du (M) au fost cei mai buni de pe 
teren. Au marcat: Selymesi (min. 4), 
Nagy (min. 10] și Vigh (min. 45). 
Oaspeții, surprinși în prima repriză, 
și-au revenit după pauză, dar Iară 
succes. (V. Kadar, coresp.}.

C.S.O. Baia Mare — Crișul Oradea 
2—0 (1—0). Joc de factură tehnică 
slabă. Gazdele au tras de trei ori în 
bară, iar orădenii de două ori. Papp 
(Crișul) a fost eliminat din joc. Au 
marcat: Nedelcu I (min. 20) și Vaida 
(min. 76). (V. Săsăranu, coresp.).

Arieșul Turda — Rapid Tg. Mureș 
5—0 (2—0). Arieșul a avut jocul la 
discreție. Punctele au fost înscrise de 
Lupani (min. 20, 78 și 88) și Pîrvu 
(min. 5 și 68j. (L. Pataki, coresp.).

SERIA A II-A

Olimpia 
șov 2—0 „ , ,__
bucureștene și-au creat numeroase o- 
cazii în prima repriză, dar le-au ratat. 
In schimb, au înscris un gol rn mi
nutul 34 dintr-o fază în care
nimeni nu-1 aștepta. Coicea a trimis 
în plasă o minge... rătăcită la mar
ginea careului. După pauză. Tractorul 
a încercat să refacă handicapul, dar 
fără succes pentru că a acționat de
zorganizat. Gazdele, revenind în atac, 
înscriu din nou, în min. 72, prin Stoi
ca, după ce portarul Papuc respinsese 
balonul de două ori. Notăm execuțiile 
tehnice greșite ale majorității fotba
liștilor celor două formații. (V. P.).

C.F.R. Roșiori — C.S.M. Reșița 
5—1 (3—0). Scorul categoric se dato- 
rește unui joc bun și în continuă miș
care al gazdelor pe de O parte, iar pe 
de alta formei slabe a apărării oaspe
ților. Golurile au fost marcate de 
Milea (min. 10 și 36), Capatos (min. 
40), Mihalache (min. 69] și Tăbîrcă 
(min. 89), respectiv Pătrașcu (min. 
55). (T. Negulescu și AL Popescu, 
coresp.}.

București — Tractorul Bra- 
(1—0). Atacanții echipei

Actualități

B T1
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NOTE— ȘTIRI

• Echipa noastră de talere pleacă 
astăzi la Paris pentru a lua parte la 
campionatele internaționale ale Fran
ței și la concursul „Marele premiu al 
Pariului'*. Fac deplasarea, campionul 
olimpic I. Dumitrescu și Gh, Enache.

• Mii ne, pe poligonul Tunari, se 
desfășoară concursul internațional 
prin corespondență, „Marele premiu 
DOSAF". Se trage proba de armă li
beră calibru redus 3 X 40 focuri și 
pistol precizie.

DUMINICA — CUPLAJ
PE „23 AUGUST"

două partide programate du- 
în Capitală, în cadrul campio- 
categoriei A, se vor disputa 

luplaj pe Stadionul „23 August", 
rdinea următoare:
a 15.15: Steaua—Minerul
a 17.00 : Rapid—Dinamo Pitești.

le 
bă 
ui

S. MONACO LA BUCUREȘTI
■pscuta echipă profesionistă A.S. 
bco,- una din fruntașele campio
ni Franței, va susține la Bucu- 
două jocuri: la 24 și 27 mai.

Colegiul de antrenori oraș Bucu- 
ține ședință mîine, vineri 11 
ora 19,30, în sala clubului Di-

UPĂ FAPTA Șl RĂSPLATA... 
f GEST URIT a comis duminică 
brul Pavlovici (Jiul), în cursul 
ului de Cupă cu Vagonul Arad.

După cum ne-a semnalat antrenorul 
C. Braun, observator al federației la 
ăteeastă partidă, Pavlovici — lovit de 
un adversar în timpul unei faze — a 
simulat un accident mult mai grav 
decît era în realitate, tăvălindu-se și 
văicărindu-se. Nu s-a mulțumit însă, 
numai cu atît. La prima ocazie (și a- 
ceasta a fost imediat, în timpul lovi
turii libere acordate de arbitru) el 
s-a răzbunat, lovindu-1 pe furiș pe ju
cătorul arădean.

UN GEST FRUMOS a făcut, în 
schimb, antrenorul B. Marian (Jiul). 
Infracțiunea lui Pavlovici a scăpat ar
bitrului, dar nu și antrenorului lui. Și 
acesta l-a scos imediat de pe teren, 
înloeuindu-1 cu unul din jucătorii de 
rezervă. O atitudine fermă, așa cum 
se impune din partea antrenorilor, în 
asemenea situații. Sperăm că jucăto
rul Pavlovici a învățat ceva din mă
sura luată de antrenorul său și că pe 
viitor va înțelege să se comporte în 
mod corect pe teren, pentru ca să nu 
ajungă, eventual, în situația de a nici 
nu mai face parte din echipă.

Astăzi se
în

dispută jocurile etapei a IV-a 
campionatul republican

Ideea organizării acestei competiții 
aparține conducerii secției de popice a 
asociației sportive Olimpia din Reșița. 
Propunerea popicarilor reșițeni, care îri 
anul 1960 au cucerit titlul de echipă 
campioană republicană, a fost primită 
cu entuziasm de jucătorii celorlalte 
formații din țară, care au deținut, la 
rîndul lor, titlul de campioană.

Primele întreceri ale „Cupei campio- 
nilor“ vor fi organizate de către ini
țiatorii ei, iar de următoarele ediții* 
se vor ocupa, pe rînd, celelalte echipe 
participante la această competiție. Lă 
jocurile care încep azi la Reșița se vor 
întîlni Crișana Oradea, Petrolul Plo
iești, Voința Craiova, Unirea Roman, 
G.F.R. Timișoara, Voința Tg. Mureș, 
și echipa locală Olimpia, care au deți
nut — unele mai mulți ani — titlurile 
de campioane ale R.P.R. Formațiile 
sînt alcătuite din cite 6 jucători. Echipa 
care va totaliza cel mai mare scor va. 
prelua cupa transmisibilă pusă în joc.,

Duminică, pe stadionul Voința,

«ga
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Astăzi, la
Timișoara se
a patra a campionatului republican 
de polo pe apă. In Capitală, iubitorii 
jocului de polo vor putea urmări la 
Ștrandul Tineretului, cu începere de 
ia ora 17, un program alcătuit din 
trei meciuri: Rapid—1. G Arad, Di
namo—Progresul și Steaua—Știința 

Buc.
La Tg. Mureș, echipa locală G. S. 

Mureșul, neînvinsă pînă ki prezent, va 
primi replica formației orădene, C. S. 
M. Crișana. în sfârșit, Industria Linii 
Timișoara întîlnește „acasă" echipa 
studenților din Cluj, care sînt dornici 
să se reabiliteze după înfrîngerea su
ferită, la Tg. Mureș, în etapa trecută.

☆
Numai două etape s-au menținut 

ferm pe poziții organizatorii campio
natului republican de polo. După care,

București, Tg. Mureș și 
dispută meciurile etapei

vechi, au in
certei de a- 

—> la 
ișana

12 MECIURI DE CAMPIONAT (A ȘI B) 
PROGRAMUL CONCURSULUI DE DUMINICĂ

Im programul concursului de dumi- 
lînt cuprinse meciuri din campîona- 
Ltegoriei A și B. Printre meciurile 
Ltîrnesc un mare interes în rîndu- 
kubitorilor fotbalului, se remarcă 
lele ce vor avea loc între Jiul și 
ho București, Steagul roșu — Di- 
Bacău și Știința Timișoara — Pe- 

Rezultatele acestor meciuri pot 
schimbări importante în actuala 

p în clasament a echipelor frunta- 
ublarea pronosticurilor la meciurile 
bnate va prezenta desigur o mai 
certitudine în obținerea rezultatelor 
[ramul Loto-Pronosport dă urmă- 
e pronosticuri pentru meciurile

• Reamintim participanților că numai 
pînă azi ora 13 își mai pot depune cu
poanele câștigătoare pentru premiile în 
obiecte la concursul suplimentar Prono
sport U.E.F.A.
• Participanții la concursul suplimen

tar PRONOSPORT — Campionatul mon
dial de fotbal — găsesc numeroase date 
documentare privind pregătirea echipe
lor participante în publicația săptămî- 
nală „Programul Loto-Pronosport*.

PRONOEXPRES
La tragerea specială Pronoexpres Nr. 

19 din 9 mai 1962, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

A DOUA EXTRAGERE

bsului nr. 19 : 
lința Timișoara—Petrolul A 1, X 
fagul roșu—Dinamo Bacău A 1, X 
băuâ—Minerul A 1
pid—Dinamo Pitești A 1, X
&.A.—Progresul A 1, X
il—Dinamo București A 2, 1
rul C-ța—Tractorul Brașov B 1 
h. Galați—Poiana Cîmpina B 1, 2 
kreșul Tg. M.—Ind. Sîrmei 
[Turzii B 1, X
f.M. Mediaș—C.S.M. Reșița B 1, X
ișana Oradea—Vagonul Arad B 1
limia Făgăraș—CSO Craiova B 1

PRIMA EXTRAGERE
8 22 17 28 8 25

Numere de rezervă : 19 32.

19 5 24 42 21 15
Numere de rezervă : 48 2.
Fond de premii : 1.120 774.
Tragerea următoare va ivea loc

miercuri lă mai lă«2. In București, str.
Saligny nr. 3, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono-
sport

revenind la practici mai 
ceput să dea curs unor ____ _
minare a jocurilor. Așa s-a ajuns 
amin a rea meciului Dinamo—Criișr 
Oradea, care trebuia să se desfășoare 
j—>_ catjru] etapei a treia, 

reprogramaită, pentru 
am făcut deplasarea la 
unde, spre surprinderea 
n-a avut loc. Ni s-a ex- 
fost greșit informați și

duminică, in 
Partida fiind 
marți 8 mai, 
fața locului, 
noastră, jocul 
ptkat că am 
că in realitate meciul Dinamo—Cri
șana Oradea se via disputa La data de 
8 iunie. Treci nd peste această eroare 
a comisiei de competiții nu vom pu
tea trece insă cu vederea greșelile 
de principiu de care se tac vinovați 
organizatorii. In concluzie, cerem să 
fie respectat programul inițial care și 
așa este destul de expeditiv prin dis
putarea a trei etape între două du
minici.

liarc festival
cultural-sportiv

. - ■
Clubul sportiv Voința București or

ganizează duminică pe stadionul clu
bului (Șos. Pipera — tramvai 5) un 
mare festival cultural-sportiv în 
cinstea celui de al treilea Congres 
al Cooperației meșteșugărești din 
R.P.R. De dimineață, de la ora 9, și 
pînă seara, la ora 20 se vor disputa 
meciuri de fotbal, box, volei, hand
bal, baschet, în cadrul cărora vor 
evolua sportivi de la cluburile 
Steaua, Dinamo, Metalul, Progresul < 
și Voința. Spectatorii care vor fi pre- 
zenți pe stadion vor avea prilejul ' 
să vizioneze, pe lingă întîlnirile spor
tive, și un frumos program cultural 
la care își vor da concursul nu
meroase formații artistice. în incinta 
stadionului vor fi amenajate umbrare 
și chioșcuri cu răcoritoare.

ÎNTRECEREA studenților-atleți
DE LA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Duminică, ora 9 dimineața. Pe sta

dionul Republicii animație neobișnuită 
pentru o oră atît de matinală. Sute de 
spectatori, studenți și studente, veni
seră să-și încurajeze colegii, ©are par
ticipau la un mare concurs de atletism 
al Universității din București.

...Difuzoarele stadionului revarsă »- 
cordurile marșului sportivilor. Pe sta
dion își fac apariția cei peste 400 de 
ooncurenți. Sînt reprezentanți ai facul
tăților de chimie, filologic, filozofie, 
geografie, istorie, științe juridice, știin
țe naturale și matematică.

Iată-1 pe Nicolae Vulpășin, student 
la Facultatea de istorie, obținwid primul 
loc la 400 m plat. 51 de secunde. Nou 
record. Fiecare concurent este animat 
de dorința de a reprezenta cît mai bine 
facultatea din care face parte. „Gale
riile* nu-și dezmint nici de *? - 
faima: istoria
liea!** „H/u fileleti*La «
frunte aleargă • Lrjwiâ

„Bine Radical* „Uai maiemaiica !* în
curajările dau parcă forțe noi. Și prin- 
tr-un finiș puternic Rodica reușește să 
cîștige cursa. Urmărind filmul întrece
rilor am notat pe noii recordmani ai 
universității: Nicolae Vulpășin (istorie), 
51 sec. la 400 m plat, Vasile Jtrja (șt. 
juridice) 2:37,0 la 1000 m, Augustin 
Bitrcea (matematică) 10:32,3 la 3.000

O SĂRBĂTOARE 
A TINEREȚII

m. Eugen Negriei (Qdwrir) 4ZJT •
14 "â MB ■ » b ■_

4bM* » 4e «cbips
laMMO* 4c MWM. F«cultă (ii

âe filologie, adversarii din finală îi 
felicită călduros pe învingători. Nici 
unul nu este... supărat. In sport cel mai 
bun învinge. Pe podium urcă rînd pc 
rînd cîștigătorii celorlalte probe: Eca- 
terina Agapov de la filologie, Magda 
Boia de La istorie, Erica Bidner de la 
chimie. Constantin Mendea de la filo
logie, Tudor Zamfirevcu și Vasile Dima 
de la matematică. Am cunoscut în final 
și pe cîștigătorii cupelor oferite. Pe 
echipe, primul loc a fost ocupat de re- 
prer-ntantii Facultății de matematici 
ca 333 p armați m ordine de filologie 
?y* p_. chimie 202 p., istorie 111 p.,
xeopnafîe IM P-. Științe juridice 76 p. 
Caviate de laudă merită comisia de 
ecranizare eare și-a adus un aport ho- 
țărilor la reușita acestei frumoase în
treceri a studenților bucureșteni.

O inițiativă pe care credem că o vor 
îmbrățișa și celelalte centre universi
tare din țară.

GH. CIORANU, coresp.
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MAREA SARBATOARE
A POPORULUI CEHOSLOVAC

baza acestor succese

executa un exercițiu 
cu mingi.

grafie, 
atribute care 
exercițiile de

Măiestrie, 
ranță — iată 

caracterizează 
din cadrul tradifio- 

Spartachide a tinere- 
n R. S. Ceho

slovacă.
fotografie: tinere fete 

îmbrăcate în frumoase cos

tume

mase 
nalei

sigu-

La 9 mai s-au împlinit 17 ani de 
foind Cehoslovacia a fost eliberată de 

’> sub jugul fascist.
Cei 17 ani care au trecut de la me- 

imorabila zi de 9 mai 1945 au consti
tuit pentru întreg poporul cehoslovac 
o etapă istorică importantă, o perioa
dă de mari realizări obținute pe 
tărim industrial, economic, social-cul
tural. In anii de după eliberare spor
tul cehoslovac și-a ciștigat un renume 
binemeritat pe toate meridianele glo
bului. Numeroasele recorduri i 
diale și titluri de campioni ai 
lumii cucerite sînt o dovadă grăitoare 
a succeselor dobîndite de sportivii 
cehoslovaci in anii puterii populare. A- 

1 cestor victorii li se adaugă cele 20 
de medalii de aur cucerite de sporti
vii cehoslovaci la Jocurile Olimpice, 
rezultatele lwcheiștilor, voleibaliștilor, 
basclietbaliștiior în multe intilniri in-

7
'V

Un aspect din etapa a doua a „
:Păciiu.

Păcii

Netto
PonedeLnik, Gusarov, H

Gainun Saidhujin și echipa U. R- S. S. conduc 
în clasamentele Cursei

(Urmare din pag. 1)

într-adevăr, alergătorii romîni au fost 
inițiatorii tuturor acțiunilor întreprin
se în această etapă lungă, a cărei 
desfășurare a produs serioase modi
ficări în clasamente.

Componenții echipei R. P. Romîne 
au dezlănțuit chiar după parcurgerea 
primilor kilometri acțiune după acți
une. La km. 5 evadează din pluton 
Moiceanu, cel mai activ ciclist, urmat 
de Nijdam (Olandă), Torok (RPU), 
Gazda (RPP), Moskvin (U.R.S.S.) 
ș. a. După 10 km grupul are 30 de 
secunde avans, dar puțin mai tîrziu 
plutonul anihilează acțiunea. Tentati
vele se succed una după alta, iniția
torii lor fiind cicliștii romîni și sovie
tici. La km 50 Moiceanu reușește să 
fugă din nou, fiind urmat de Koțev 
(RPB), De- Breuker și Dircken (BeL 
gia). Din pluton se mai „rup" trei 
alergători : Ziegler (R.P.R.), Megy
erdi (RPU) și Melihov. Aproape de 
jumătatea cursei primii trec' Moiceanu, 
Koțev, De Breuker și Dircken, urmați

ter naționale.
a stat sportul de mase. Spartachia- 
deîe, întrecerile pentru complexul spor
tiv P.P.O.W., competițiile populare de , 
la diferite discipline sportive au scos j 
și continuă să scoată la iveală noi și 
noi talente sportive.

Sub îndrumarea și grija permanentă 
a Partidului Comunist sportivii din 
R. S. Cehoslovacă sînt hotărîți să ob- 

și frumoase succese, contri- 
acest fel la înțelegerea 
intre popoare, la făurirea 
fericite și îmbelșugate, 

naționale

țină noi 
mon- buirtd in 

prietenia 
nei vieți

Cu prilejul sărbătorii
R. S. Cehoslovace, poporul romin, 
sportivii țării noastre transmit între
gului popor cehoslovac un frățesc 
salut, urir>du-i noi și importante suc
cese in opera de dezvoltare continuă 
a R. S. Celioslovace.

u-

a

CONCURSUL INTERNATIONAL DE CĂLĂRIE DE LA NEAPOLE
Sportivii romîni s au afirmat

NEAPOLE, 9 (prin telefon). — Că
lăreții romîni — sosiți marți în loca
litate — au început întrecerile din 
cadrul ultimului concurs al turneului 
in care pînă acum au obținut nume
roase rezultate de prestigiu. Con
cursul internațional de la Neapole a 
fost inaugurat cu proba dotată cu 
premiul „Posilippo" (probă de viteză
— 1,30 m) care s-a bucurat de o va
loroasă participare. In această probă
— cîștigată de Raimondo D’Inzeo — 
călărețul nostru Vasile Pinciu, cu 
Clasic, a ocupat un meritoriu loc IV, 
urmat de cel mai tînăr component 
al echipei noastre, A. Costea, cu 
Diavolo, care reușește astfel o fru
moasă performanță. La ora cînd are 
loc convorbirea noastră telefonică se 
desfășoară cea de-a doua probă a 
concursului, un parcurs de precizie.

Turneul de tenis
de la Tbilisi rezervat 

juniorilor
GH. BOAGHE (R.P.R.)

IN PRIMUL
ÎNVINGATOR

TUR
TBILISI (Agerpres). 

rile clubului „Dinamo" 
începui concursul international de tenis 
la care iau parte speranțele i acestui 
sport din R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Roinîpă și. U.R.S.S.' Iată primele, 
rezultate înregistrate în proba de simplu 
fete: Nana liuliareli (U.R.Ș.Ș.) —-Da-- 
n*rt Makulska . (R.P,-' Polonă) • 6—1; 
6.—2; Marketa Proliova (RiS.C.)' —
V. Sazonov (U.R.S.S.) 6—1; 7—5; Ga- 
" " ’ ‘ ’ Ti-

— Pe terenu- 
din Tbilisi a

a.

la 2:10 de ceilalți trei fugari și la 
2:40 de grasul plutonului. în. acest 
moment evadează încă 6 alergători: 
Hohne ,,
(RPFI)', De Waard (Olanda), Des- 
combin (Franța), Hansson (Suedia). 
După 15 km din pluton mai fug 
Saidhujin (U.R.S.S.), Carton (Fran
ța) și Zielinski (RPP). La km 102 
toate grupurile de cicliști scăpați se 
unesc și alergătorii romîni și sovietici 
„trag" din toate puterile pentru a se 
distanța. Se mai parcurg încă 20 de 
km, cînd Moiceanu ne dă emoții: 
sparge I Dar cu un excepțional efort 
de voință el va prinde grupul eva
daților numai după 8 km. La Brno, pe 
stadionul Spartak primul intră Moi
ceanu. — 
lor de 
Gazda 
sirii•la 
nă) a
2
(R.P.R7, 
Saidhujin

(RDG), Gazda, Sebenic

din prima zi a întrecerilor
Pină în acest moment Vasile Pinciu, 
cu Birsan, conduce în clasamentul 
probei avînd 0 puncte penalizare, 
timp 59 sec. Raimondo D’Inzeo a fost 
clar întrecut de călărețul nostru care 
are șanse de a se clasa pină la sfîr- 
șitul probei pe unul din primele 
locuri și chiar de a ciștiga proba. Un 
rezultat excelent a realizat și Gheor- 
ghe Langa, ca Rubin, caro se află la 
această oră pe locul III cu 0 puncte 
penalizare, timp 1:09. Aceste rezul
tate ne îndreptățesc să așteptăm cu 
optimism sfîrșitul celei de a doua 
probe ca și desfășurarea viitoarelor 
întreceri din cadrul concursului in
ternațional de la Neapole.

rjr I ■ 11 7J A«n I A. .J X a. a

Dar el plătește tribut eforturi- 
pe șosea și este depășit de 

și Megyerdi. Iată ordinea so-
Brno: 1.' Gazda (R. P. Polo- 

parcurs 222 km in 6h 10:12;
;. Megyerdi (RPU),

4. AĂelihov (U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.),

3. Moiceanu
5.

6. Hohne 
(RDG), 7. Ziegler (R.P.R.); și încă

Activitatea șahistă internațională
TEODOR- GHITESCU CONDUCE <N 

TURNEUL DE LA MARIANSKE 
LAZNE

Reprezentantul nostru, maestrul in
ternațional TEODOR GHIȚESCU are 
în continuare'o comportare excelentă 
în turneul internațional de la Marian- 
ske Lazne. După ce în runda a IX-a șa
histul romin l-a învins pe Mtihlberg, 
marți Ghițescu I-a întîlnit într-o parti
dă decisivă pe marele maestru sovietic 
Mark Taimanov. După șase ore de joc 
în această partidă a fost consemnată 
egalitatea.

înaintea ultimelor două runde clasa
mentul este următorul :

1-2. GHIȚESCU, Djurasevici 6‘/2 p„ 
3. Taimanov 6 p., 3. Tringov 5‘/2 p., 
5-7. Hori, Cirici, Kliiger 5 p., 8. Sliwa 
4*/2 p., 9. Janza 4 p., 10. Lokvenc 3*/2 
p., 11-12. Thorgbergsson, Muhlberg 3 
p., 13. Marsalek 2*/2 p.

Ieri, Ghițescu a fost liber. Astăzi 
după-amiază liderii clasamentului se 
întîlnesc într-o partidă decisivă, în care 
reprezentantul nostru are albele. Apoi, 
în ultima rundă, Ghițescu va juca cu 
Janza iar Djurasevici cu Taimanov.

LUPTA STRINSÂ LA CURASAO
Partidele întrerupte din cadrul tur

neului candidaților s-au încheiat, în 
general, cu rezultate scontate.- Fischer 
și-a realizat neînsemnatul avantaj po
zițional din întîlnirea cu Filip și a re
zistat presiunii lui Tal, obținind remi
ză. Cu același rezultat s-a încheiat par
tida neterminată Korcinoi-Benko. Ast
fel, după patru runde, în fruntea cla
samentului se situează la egalitate nu 
mai puțin de 4 jucători. Petrosian, Ke- 
res, Benko și Gneller au acumulat cite 
2‘/j p. Urmează Korcinoi și Filip cu 
2p., Fischer l‘/2 p, Tal */2 p.
DOUĂ ȘAHISTE DIN TARA NOAS 
TRA LA TURNEUL INTERNATIONAL 

DE LA TBILISI
La 8 mai, în sala de concerte „Rus

taveli" din Tbilisi a avut loc festivita
tea de deschidere și tragere la sorți a

tradiționalului turneu internațional fe
minin de șah. Participă șahiste din 
R.P. Romînă,; R.P. Polonă, R.P". Un
gară, R.P. Bulgaria, R.D. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia . și U.R.S.S. Țara 
noastră este reprezentată la acest con
curs de maestrele internaționale Ale
xandra Nicolau și Elisabeta Polihro- 
niade.
, In urma tragerii, la; sorți a fost sta

bilită următoarea ordine de concurs: 
1. — Eliza Kakabadze, 2. — Alia Kuș- 
nir, 3. — Alia Ciaikovskaia, 4. —Hen
rietta Konarkovska, 5. — Venka Ase- 
nova, 6. — Ekaterina Iovanovici, 7. — 
Elisabeta Finta, 8. — Valtraute Sch- 
maeitate, 9. — Elisabeta Polihroniade, 
10. —• Nina Veițik, 11. — Alexandra 
Nicolau, 12. — Liza Honfy, 13. — Ma
nana Togonidze, 14. — Nona Ga- 
prindașvili.

TURNEUL DE LA HAVANA
După 7 runde, în turneul interna

țional de șah de la Havana pe pri
mele ‘locuri se află Polugaevski 
(U.R.S.S.) și Pietzsch (R. D. Germa
nă) cu cite 6 puncte fiecare. Smîslov 
are 5,5 puncte, Spasski și Haag 5 
puncte. Șahistul romin V. Ciocîltea o- 
cupă locul 9 (din 22 de participarăți) 
cu 3,5 puncte. în runda a 7-a Ciocîl
tea a remizat cu Milev, iar în runda 
a 6-a a pierdut la iugoslavul Ivkov.

z

lina Bakseeva (U.R.S.S.) — Calina 
mașuk (U.R.S.S.) 6—0: 6—0.

. In concursul ;rezervat juniorilor, 
Boaglie (R.P. Romînă) a dispus 
6—2; 6—2 de If. Ncppi (U.R.S.S.). 
Anatolic Iâprințev l-a învins cu. 6—4: 
6—4 pe Sever Dron (R.P. Romînă). 
Alte rezultate: V. Pctrov (U.R.S.S.) — 
Ctibati (R.P. Polonă) 6—3; 4—6: 6—4: 
Ui. Vopicik (R.S. Cehoslovacă)' — A. 
Ihvelt . (U.R.S.S.) 6—4: 2-6; 7—5: 
Grosenkov ;(U.K.S.S.) .—. A. ’ Mintzberg 
(R.P. Polonă) 0—6; 6—4; 6—3. 4

Ch.
cu

• ENRICO FIGUEROLA, unul dintre 
cei mai buni sprinteri din lume, și-a 
propus să alerge la apropiatele campio
nate panamericane care vor avea loc în 
Jamaica 100 m plat în 10,0 sec. ! „Ful
gerul" din Cuba, cum este denumit Fi- 
guerola, a declarat că are toate condi
țiile de a realiza această performanță. 
Studentul din Havana se antrenează zil
nic și deține o formă excelentă.
• CUCERIND titlul de campioană de

fotbal a Angliei, echipa Ipswich Town a 
realizat o performanță care nu a mai 
fost cunoscută decît o singură dată în 
istoria fotbalului britanic: cîștigarea 
campionatului în primul an de promo
vare în categoria I. Acest lucru a mai 
fost realizat de Preston North End în 
anul 1889... ,ț
• SECRETARUL general al C.I.O..

Otto Mayer, a anunțat că Trinidadul a 
devenit cea de-a 100-a membră a Comi
tetului Olimpic Internațional. Cererea a 
fost făcută și aprobată ca urmare a di
zolvării Comitetului Olimpic al Tridiilor 
de Vest cu sediul la Kingstone (Jamai
ca), care s-a transformat acum în Comi
tetul Olimpic din Jamaica. . ,
• CAPITALA Danemarcei, Copenhaga, 

va găzdui la 20 mai 1964 un meci de 
fotbal Scandinavia — restul Europei, or
ganizat cu prilejui sărbătoririi jubileului 
de 50 de ani de la înființarea Federației 
danele de fotbal.
• pup A GRENOBLE (Franța), Sion 

(Elveția) și' Calgary (Canada), orașul Oslo 
și-a prezentat candidatura pentru orga
nizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 
anul 1968. Hotărîrea definitivă va fi luată, 
de congresul Comitetului Olimpic Inter
național care urmează să aibă loc anul 
viitor în capitala Kenyei, Nairobi.

• LA 16 MAI va avea loc la Viena me
ciul pentru titlul european de box din
tre maghiarul Laszlo Papp și danezul

cinci alergători, toți în același 
cu învingătorul, ...17. Kapitc 
(U.R.S.S.) 6h 17:29 (o dală cu 
pitonov a sosit și grosul pluton 
în care cicliștii noștri au ocupat 
mătoarele locuri: Î8. C. Dumitr
...21. I. Cosma ...54. Gh. Rădulesc

Pe echipe etapa a fost cîștigată 
U.R.S.S. cu 18 h 37:53, pe locurile u 
toare fiind R.P. Romînă și Franța 1 
gaiitate de timp. In clasamentul g 
ral individual conduce acum Gainan 
hujin (U.R.S.S.) cu 32 h 28:54; 
Breuker (Belgia) 32 h 29:00; 3. 
(R.P.P.) 32 h 29:34 ~ -----
32:34 “ — '
duleseu 32 h 44:51
h 59:15;... 59. Șelaru 33 h 12:34 
ma 33 h 30:17. Situația in clasame 
general pe echipe este următoarea 
U.R.S.S. 97 h 32:52 ; 2. BELGIA 
33:56 ; 3. R.P. POLONA 97 h 39:32;. 
R.P. ROMINA 97 h 49:59. Joi se dis 
etapa Brno—Gotwaldov, iar vineri 
zi de odihnă la Gotwaldov.

2.
Zieli 

7. Moiceanu 
28. Ziegler 32 h 43:10;... 32.

47. Dumitresc
70.

REZULTATE DE VALOARE MONDIALA
IN CAMPIONATELE DE HALTERE ALE U.R.S
TBILISI 9 (Agerpres). — In ziua 
doua a campionatelor unionale de 

haltere de la Tbilisi, Vladimir Beliaev 
(cat. semîmîjlocie) a stabilit un nou 
record mohdial la stilul „smuls" cu o 
performanță de 137,5 kg. Vechiul re
cord al lumii era de 137 kg și apar
ținea altui halterofil sovietic, Alexandr

a
Kurinov. Vladimir Beliaev este 
vîrstă de 21 ani. în cadrul acel 
competiții Valentin Kaplunov a 
bilit un nou record al lumii la 
goria ușoară, realizînd la cele 
stiluri 410 kg. Vechiul record 
dial aparținea din anul 1961 tot 
sportiv sovietic, Serghei Lepa-ti 
era de 407,5 kg. Noul recordm
lumii este în vîrstă de 29 an 
l'ace parte din clubul sportiv mi 
din Habarovsk, orașul său natal.

La categoria cea mai ușoară, 
de campion al țării a fost cuceri 
Vladimir Smetanin, din orașul S 
lovsk. El a realizat o performanț 
297,5 kg.

peste 15.000 de boxeri legitimați, iar 
popularitatea acestei discipline sportive 
crește cu fiecare an. In prezent, în Ja
ponia se fac intense pregătiri pentru 
J.O. de la Tokio, din anul 1964.
• UN NUMĂR de 30 de țări și-au a-

nunțat participarea la apropiatele cam
pionate mondiale ' '* ' ' “ ’*
Praga.
• CAMPIONUL 

Herbert Elliot, a 
nează atletismul. El are 24 de ani, e că
sătorit și... așteaptă cel de-al 
copil.
• FEDERAȚIA austriacă de fotbal a 

hotărît că nici un meci interțări al echi
pei reprezentative austriace, disputat in 
țară,- să nu fie transmis nici prin radio 
și nici prin televiziune. In prezent con
ducerea radiodifuziunii și televiziunii 
din Austria s-a adresat U.E.F.A. 
rerea de a interveni in această 
gență.
• IN URMA cercetărilor făcute 

unui număr de 100.000 de persoane in 
vîrstă înaintată, a reieșit că acel care 
au practicat sportul sînt din punct de 
vedere biologic cu zece ani mai tineri 
decit persoanele care nu au făcut sport. 
Lucrul acesta a fost subliniat la congre
sul internațional al medicilor de la Hof- 
gastein — Austria de către prof. Năcker 
din Leverkusen. El a accentuat, de ase
menea, că sportul împiedică arteroscle- 
roza și contribuie la scăderea tensiunii.
• FORURILE de specialitate din Fin

landa intenționează să-și ofere candida
tura pentru organizarea, in anul 1966, a 
campionatelor europene de atletism, la

______ Helsinki. Argumentele prezentate sînt : 
niciodată nu a fost organizată In Fin- 

• BOXIJL japonez este destul de landa această competiție, iar de la J.O. 
tînăr: 40 de ani. In ciuda acestui fapt de la Helsinki... se împlinesc in curind 
însă, în Japonia se numără In prezent 14 ani.

Christenssen. Intr-o declarație făcută 
presei, Christenssen a declarat că pri
vește cu mult optimism întîlnirea sa cu 
Papp. „Papp este un boxer valoros, dar 
nu trebuie uitat faptul că el numără azi 
36 de ani. Cred că meciul il voi ciștiga 
la puncte*. La aceasta, Papp a dat un 
răspuns scurt: „Vom vedea pe ring...".
• DUPĂ CUM se știe, titlul de cam

pioană a U.R.S.S. la hochei pe gheață 
pe 1962 a fost cîștigat de echipa Spartak 
Moscova. Puțini știu B w - - 
ciștiga pentru 
Din lotul echipei 
printre alții, cunoscuții 
Starșinov și frații 
iorov.

de gimnastică de la

_ însă că Spartak 
prima oară acest titlu. 

Spartak fac parte, 
__ internaționali 

Boris și Evgheni Ma-

olimpic la 1.500 m, 
anunțat că abando-

trellea

încheiat la Madrid 
al 27-lea Congres al 

____,___ ___ Pe ordinea de zi au 
figurat probleme ca organizarea birou
rilor de presă la campionatul mondial 
de fotbal, Jocurile Olimpice de vară și 
de iarnă, colaborarea internațională a 
ziariștilor, lupta împotriva discriminării 
rasiale ș.a. De asemenea, s-a hotărît ca 
viitorul congres să aibă loc în ’*
Moscova.

• RECENT s-au 
lucrările celui de 
ziariștilor sportivi.

1963, la

Sjoukje 
campio- 
patinaj

• CUNOSCUTA patinatoare 
Dijkstra, care a cîștigat recent 
natul mondial și european de ____ .
artistic, a declarat că nu va trece la 
profesionism. „Pentru mine, sportul in 
conținutul lui frumos — a spus Dijkstra 
— constituie o satisfacție mai mare decît 
veniturile pe care le-aș avea dacă aș 
evolua în cadrul unei reviste pe gheață". 
Patinatoarea olandeză, in virstă de 20 
de ani, intenționează să ia startul și la 
Jocurile Olimpice din 1964 de la Inn
sbruck.

cu ce- 
diver-

asupra

• Ieri, pe stadionul V. I. 
din Moscova, s-a desfășurat pa 
internațională de fotbal dintre 
ționata cluburilor U.R.S.S. și fo 
braziliană Gremio Porto Aleg 
La capătul unui meci in care in 
tiva a fost in marea majoritate 
timpului de partea fotbaliștilor 
tici, victoria a revenit selecți 
cluburilor U.R.S.S. cu scorul de 
(3—1). Selecționata cluburilor U.R. 
Iașin — Dubinsfci, Maslenkin, 
ski — Voronin, 
Ivanov, L 
nov.

• Au 
box ale 
celor 10 
cerile de 
Menighaz, Mericka, 
mecek, Stantien, 
Nemec.

• La Moscova s-a disputat întili 
internațională de baschet dintre eclti 
selecționate masculine ale U.R.S.S 
R.P. Ungare. Bascltelbaliștii sovi 
au obfinut victoria cu scorul de 5b 
(32—25).

luat sfîrșit campionaiclc 
R.S. Cehoslovace. In or 
categorii titlurile au fost 

următorii pugiliști: Mc 
Tore, lleczei, 

Kovacic, Polăoe
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