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'e nu se scrie in cronici

Victorii de prestigiu ale sportivilor romini
Vasilc Pinciu învingător în doua probe

filEAPOLE, 11 (prin telefon). Prima 
zi a întrecerilor de ia Neapole — la 
oaire participă 83 de oaf și călăreți — 
a coincis cu o frumoasă victorie 
călărețului nostru Vasile Pinciu, care 
a dominat proba dotată cu premiul 
Avânți '(1,40 m, barema A}. La " 
și iul probei, V. Pinciu a primit 
trei cupe oferite învingătorului 
aplauzele numeroșilor spectatori 
presioriați de evoluția sportivului 
mîn care, cu Bîrsan, a terminat pe 
primul loc, fără nici a penalizare, 
timp 59 sec. Un „parcurs" excedent 
a efectuat

sfîr- 
cele 
și... 
im- 
ro-

aJ

Urmărind zi de zi cronicile etapelor 
dei de a XV-a ediții jubiliare a
Cursei Păcii**, cititorul și-a făcut de- 
gur o imagine asupra aprigei dispute 
t care s-au angajat la 2 mai, la Ber- 
n, cei mai buni cicliști din 21 de țări 
'e Europei și Africii. îi rămîn necu- 
iscute însă iubitorului de ciclism o 
trie de aspecte și -------------
itlmplări petrecute 
i caravană, care 
ot fi înserate 
oațiul restrîns 
nei cronici.
:eea voi folosi i 
u a-l introduce în atmosfera intimă a 
tratai lol.
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azi aceste rînduri pen-

BRAVO, BĂIEȚI!
Romînii merg din ce în ce mai bine, 

cesta este un fapt real, evidențiat de 
Uimele etape și el e pe larg c omen
it de membrii caravanei. După insuc- 
fele din semi etapa contra-cronome- 
u, alergătorii noștri s-au mobilizat și 
in atacuri repetate au reușit să recu- 
irească o parte din poziția pierdută, 
eîndu-se premise pentru realizarea al- 
r salturi. Firește, * pentru dîrzenia pe 
ire o dovedesc G. Moiceanu, C. Du- 
itrescu, Gh. Radulescu, I. Cosma, W. 
iegler și A. Șelaru primesc numeroase 
licitări. Cea mai surprinzătoare din- 
e ele au primit-o la Bmo. Pe adresa 
otelului a sosit următoarea telegra- 
ă: „Echipei de ciclism a R.P.R.: Bra- 
> băieți! Călduroase felicitări pentru 
de două locuri cucerite în clasamentul 
i echipe. Mașa — Karlovy Vary**. O 
imiratoare a echipei noastre a ținut 
i-i felicite pe băieți pentru buna lor 
importare. De altfel, trebuie să știți 
î aceste felicitări îi stimulează pe ci-

NISA
ROMA 

NEA OLE

(Continuare in pag. a 8-a)
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cliști, le măresc ambiția pentru reali
zarea de noi performanțe.

rată 
sele 
viei

Păcii"

și calăh'Lt component

.“t î -

TACTICĂ COLECTIVĂ
Deși are o vastă experiență, Nijdam 

s-a păcălit ca un începător. Crezi nd că 
singurii capabili să-i... acorde tricoul gal

ben sînt Cerepovici 
și Petrov, el i-a 
păzit cu strășnicie. 
Dar... cicliștii sovie
tici formează un tot 
unitar, o adevă- 
subordunează intere-echipa, care

individuale celor colective. Cerepo- 
și Petrov au favorizat evadarea co

legilor lor Saidhujin și Melihov. îm
preună cu Moiceanu, Ziegler și al fi a- 
lergători, aceștia au inițiat o acțiune 
care l-a deposedat pe Nijdam de tri
coul galben, iar pe olandezi de șefie 

clasamentul pe echipe. Nijdam a plâ- 
de două ori tribut individualismului:

vizați de N. KADULESCtT

4ii și miinc

V/ Vi '

Voleibalistele de la Dinamo București 
a cincea oară campioane ale R.P.R.

Astăzi se dă startul în prima etapă a 
cursei cicliste dotată cu trofeul “Cupa 
Sportul popular”. Rutierii noștri s-au 
pregătit intens în vederea acestei im
portante confruntări, ceea ce ne îndrep
tățește să sperăm că vom asista la în
treceri rapide și spectaculoase. După 
amiază, alergătorii își vor disputa în- 
tîietaiea pe șoseaua București-Urziceni 
de-a lungul a 80 km (startul se dă la 
ora 16,30 de la km 11,500). Ei se vor 
reîntîlni duminică dimineața la km 8 
de pe șoseaua București-Găești, de unde 
vor porni la ora 9 să străbată cei 120 
km ai ultimei etape a „Cupei Sportul 
popular".

Programul de mîine va fî completat 
cu diferite probe rezervate tuturor ca
tegoriilor de alergători.

Locul II Rapid București, locul III Știința Cluj

Tn fotografie: cicliștii bucureștenî trt 
plină Întrecere pe. șoseaua București— 
Găești—Pitești. Duminică ei tși vor 
disputa din nou tnttietatca pe aceeași 
șosea, tn cadrul competiției dotate cu 

trofeul .Cupa Sportul popular*.
...Și cortina a căzut peste ultimul 
blou din actul final al campionatu- 
i republican feminin de volei. Asis- 
nței numeroase de joi de la Flo- 
■aaca, Dinamo și Rapid i-au oferit 
întilnire frumoasă și din a cărei va- 
are tehnică miza importantă a me- 
ului a redus mult mai puțin decît 
■a de așteptat.
Partidă decisivă — joc de tensiune 
srvoasă și de moral. A învins în 
mseoință echipa care a fost superioa

ră alaltăieri din capul locului la acest 
capitol și care a putut deci birui difi
cultatea momentelor psihologice ale 
meciului. Pentru că au fost două. 
Primul: începutul meciului cu Doina 
Ivănescu (dar nu la fileu, ci la servi
ciu) în formația dinamovistelor și 
așadar cu întrebarea: ea va cores
punde, sau traumatismul de sub genun- 
chiene ii va anula randamentul ? Și 
răspunsul, venit abia cu intrarea aces
teia la fileu, a fost în mod subliniat

pozitiv, ea comportindu-ee aproape 
fără greșeală. In același timp, foarte 
bine au mers Florina Popovici, Tineta 
PLeșoianu și Lia Vanea. In plus, prin
cipalele trăgătoare rapidiste, pe care 
se conta considerabil, Natalia Todo
rov ski și Daniela Golimas, acționează 
crispat, fără forță și totodată fără va-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare în pag. a 4-aj

echipei noasta, Gh. Lan ga, cu Ru
bin, clasait pe icfcul II, înaintea lui ,R. 
d’Inzeo, cu Gowrnn-girl. Tot Gh. 
Lalnlga (ou Rapsod) a ocupat și locui 
4, înțrecîrid din nou pe R. d’Inzeo' (au 
Posilîppo).

După aceste succese, călăreții ro
mâni s-au prezentat joi Ia startul unei 
alte probe importante, dotată cu pre
miul Societa Napolitana, domicî să 
confirme valoarea arătată. Și, intr-a
devăr, ei au reușit din nou să se im
pună cu autoritate cucerind aplauzele 
publicului și aprecierile elogioase ale 
specialiștilor. în formă excelentă, Va- 
sile Pinciu, cu Clasic, a reeditat per
formanța din prima zi a concursului, 
cucerind primul loc în clasamente 
probei (1,40 m, barerrra B). Călărețul 
nostru a ocțipait și locul IV (cu Bir- 
san), învingînd din nou pe R.d’Irraen. 
A urmat Premiul orașului N capote în 
care R. d’Inzeo (ou Posilippo) a fost 
singurul călăreț care a terminat par
cursul fără greșeală. Și în această 
probă călăreții români au evoluat la 
valoarea arătată' pînă acum, GH. 
LANGA (cu Rubin) clasîndu-se, la e- 
galitate — 4 puncte — cu R. d’Inzeo 
și Mâini pe locul 2—4 iar A. Oastea 
și V. Bărbuceanu ocupînd locul 5—6, 
cu cîte 8 puncte penalizare.

Concursul internațional de la Nea- 
pale continuă cu proba de eliminări 
succesive și o probă de forță.

MIHAI TI MU 
antrenor

Echipa de loibal știința Cluj 
Joacă in R. P. Polonă

La invitația comisiei de organizare 
„Cursei Păcii" la ciclism, federațiaa

noastră de fotbal a desemnat echipa 
Știința Cluj să susțină in R.P. Polonă 
două meciuri prietenești. Potrivit pro
gramului anunțat, fotbaliștii din Cluj 
urinează să joace la 15 mai la Poznan 
cu Lechia și la 17 mai la Varșovia cu 
Legia.

Intilnirea de campionat Metalul Trr- 
goviște—Știința Cluj, care urma să 
aibă loc mîine, a fost animată pentru 
data de 23 mai.

MIINE
ETAPA A XXI-A 
A CATEGORIEI A 

LA FOTBAL 
București, cuplaj pe stadionul 

August": Steaua — Minerul
Lupeni îa ora 15.15
Dinamo Pitești la ora 

La Pefroșeni : Jiul 
București.

La Brașov : Steagul 
namo Bacău.

La Timișoara : Știința — Petrolul. 
La Arad: U.T.A. w- Progresul.

In 
„23

șl Rapid — 
17.
— Dinamo

roșu — Di-
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Actualitatea sportivă internațională

Dinamo București a cucerit din nou titlul 
de campioană a țării la volei feminin. De la 
stingă la dreapta, sus: Gh. Constantinescu (an
trenorul echipei), Lia Vanea, Florina Popovici, 
Rodica Corbeanu, Tinela Pleșoiaau, Doina Ivă- 
nescu, Daniela VerUescu; jos: Ileana Covad, 
Viorica Herișanu, Ecaterina Nodea, Lucia Vanea.

Echipa masculină de baschet Steaua, câștigă- J 
taare pentru a șasea oară a titlului de cam- j 
pioană republicană. De la stingă la dreapta^ 
jos: A. Novacek, L Cimpoiaș, A. Folbert (că
pitanul echipei), Al. Fodor, R. Diaconescu, sus: 
T. Popa, I. Testiban, F. Niculescu, 0. Nosievid. 
M. Nedef, Gh. Valeriu. 



Prietenii turismului de la fabrica
„Firul ioșu“ din Tâlmaci

■S- Fetelor, ce tăceți duminică 1
— Eu zic să mergem Ja Bilea, cu 

brigada Măriei Armeanu de la .ră
sucit".

— Lăsați excursia de la Bilea pen
tru săptămîna viitoare. Eu propun să 
mergem la Poiana Brașov. Comitetul 
U.T.M. ne-a invitat și pe noi. Ce zi
ceți, mergem ?

Celelalte fete, cu toate utemiste, 
fruntașe în producție la secția filatu
ră, s-au codit un timp dar, ce să-i 
faci ? Te pui cu Annemarie Schur, 
cea mai mare amatoare de turism din 
secție ? Și pină la urmă au fost de 
acord.

împrejurimi unde se pot 
excursii frumoase. Multe 
au și fost vizitate pentru 
de turism a asociației în

întrecerea elevilor gimnaști 
din școlile profesionale

Participare valoroasă
Ia campionatele studențești 
de atletism ale Capitalei

Studenții atleți diîn Capitală parti
cipă astăzi și mîine la faza pe oraș 
a campionatelor universitare. Eveni
mentul este așteptat cu mult interes 
ide către iubitorii atletismiAui, dată 
fiind bogata și valoroasa participare.

Intr-adevăr, la startul concursului 
-— care va avea loc pe stadionul Re
publicii — se var alinia o serie de 
atleți cu performanțe de valoare repu
blicană, printre care Maria Diacones- 
cu, Olga Borangic, Petre Astafei, 
Mircea Ursar, Eugen Ducu (I.C.F.), 
Constantin Grecescu, Valeria Jurcă, 
El<«l Kineses (Universitatea^, Anca 
Gurău (I M.F.), Adrian Trifu, Cons
tantin Semen (Inst. politehnic), Afa- 
nasie Savin, Gh. Ciobanii (I.S.E.), 
Jon Bog (Inst. de arte) etc.

Cifra aproximativă a concurenților 
este de 300.

Programul a fost alcătuit astfel:
• ASTAZI de la ora 16,15: Băieți— 

110 m.g., înălțime, suliță, 100 m, cio
can, lungime, 4C0 m, 1.500 m, 3.000 
m obstacole, 4X100m; fete — înăl
țime, 100 m, 80 m.g., disc, 400 m.

• Mi INE de la ora 9,30: Băieți — 
400 m. g., disc, prăjină, 200 m, 
m, triplusalt, greutate, 5.000 
4 X400 m; fete — greutate, 2C0 
800 m, lungime, suliță și 4 X
m. (Proba de aruncare a ciocanului 
ere loc pe stadionul 23 August).

Astfel de discuții se pot auzi în 
fiecare vineri la clubul întreprinderii 
«Firul roșu" din comuna Tălmaci, ra
ionul Sibiu. Trebuie să știți că aici 
in fabrică nu există duminică fără o 
excursie organizată fie cu un tren 
special, fie cu autocarul. Foarte plă
cută e șa o plimbare în colectiv 
în pitoreștile locuri din apropierea 
întreprinderii. Pentru că, sînt multe 
locuri în 
organiza 
dintre ele 
că secția
frunte cu responsabilul ei, tov. Teodor 
Frățilă, se preocupă îndeaproape de 
bunul mers al activității turistice.

La început, lucrurile nu au stat Ia 
tel de bine ca acum. Se ridicau dife
rite greutăți. Dar, pe urmă, treaba a 
început să meargă. S-au organizat 
grupe turistice la secțiile filatură, ră
sucit, ffaiere, administrativ etc., unde 
fiecare responsabil vine cu propuneri 
făcute de turiștii din secțiile respec
tive pentru organizarea noilor acțiuni.

In total, la aceste acțiuni turistice 
au participat peste 500 de muncitori 
șl muncitoare din fabrică. In acest an, 
secția de turism și-a trecut în plan, 
în afara celor 10 excursii ce se vor 
organica prin sindicat, U.T.M. și 
O.N.T. „Carpați", trimiterea a două 
tovarășe la cursul de orientare turis
tică ce se organizează la Sibiu, orga
nizarea de conferințe cu subiecte tu
ristice pentru popularizarea turismului 
in rîndul tuturor muncitoarelor din fa
brică, astfel ca la sfîrșitul anului 
1962 un număr de 1.000 de membri 
UCFS din cadrul asociației să devină 
turiști activi.

800
m,
m.

100

înainte de a ne despărți, tov. Iuliu 
Urzică, președintele consiliului asocia
ției sportive Electrobanat Timișoara, ne 
spunea zâmbind stingherit :

-— Știm că nu prea am făcut tot ce 
trebuia, dar...

Au urmat un șir de scuze care în nici 
un caz nu puteau „acoperi“ numeroasele 
lacune din activitatea consiliului aso
ciației respective. De asemenea, dînsul 
a prezentat și o serie de argumente de 
„susținere" care însă nici ele nu re
zistau la o analiză mai atentă. Și iată 
de ce :

Cu ani în urmă asociația sportivă 
Electrobanat se înscria printre fruntașele 
pe oraș, iar întrecerile de mase aveau 
în cadrul asociației nenumărați prieteni; 
sportivii de aici cucereau multiple și 
frumoase succese în competițiile cu ca 
racter orășenesc, regional sau republican; 
cuvinte de laudă se spuneau despre 
echipele de volei, masculin și feminin, 
fotbal etc ; numeroși erau tinerii și ti
nerele ce luau startul în diferite crosuri 
sau competiții dc mase de amploare. 
Dar... toate au fost. Echipa de volei 
fete a rămas o simplă... amintire iar 
cea de fotbal nu are nici ea o situație 
strălucită în campionatul orășenesc. 
Voleibaliștii fac și ei ce pot, în timp 
ce ceilalți membri UCFS își plătesc 
cotizația și... așteaptă.
r Ce așteaptă? Un dram de inițiativă 
din partea consiliului asociației concre- 
tiziat în competiții, concursuri, Intr-un 
cuvînt în activitate...

Discutînd cu tovarășul Iuliu Urzică 
despre întrecerile din cadrul campiona
tului asociației sportive — acest impor
tant mijloc de impulsionare a activită
ții din secțiile pe ramură de sport ale

Timp de două zile, atenția iubitori
lor de sport din Birlad a fost atrasă 
de întrecerea tinerilor gimnaști—elevi 
ai școlilor profesionale, participant la 
finala pe țară. Un număr de 12 echi
pe masculine și 11 feminine au luat 
parte la această frumoasă competiție.

Arbitrii au stabilit la sfîrșitul între
cerii următorul clasament: Băieți: 
1. Șc. praf. 23 August-București (an
trenori, prof. I. Săvulescu și F. Pas- 
caJ) : N. Berea, J. Lascu, L. Mad- 
noghi. D. Vucicovici, A. Dumitru, 
Enache. campioană republicană pe 
anul 1962 — 297,75 p.; 2. Grp. 
Tehnofrig Cluj (prof. T. Szeploki) — 
284,25 p.; 3. Șc. prof. Vasi’e Roaită- 
Arad (prof. 1. Sanac) — 282,65 p.; 
4. Centrul șc. agr. Sibiu (prof. H. 
Fabrizius) — 267,70 p.; 5. Șc. me
serii — Alba fulia (prof. Em. Truță)
— 266,85 p.; 6. Grp. șc. Petrol Chi- 
mie-Cimpina (prof. L. Henegar) — 
259.70 p. Fete: 1. Șc. praf. Dimbo- 
vița-București (prof. Valeria lones- 
cu) : Elena Nenciu, Maria Căpraru, 
Ana Vilan, Maria Georgescu, Emilia 
Frusinescu, Ioana Luhezeanu, cam
pioană republicană școlară pe anul 
1962 — 202,85 p.; 2. Șc. 
7 Noiembrie-Sibhi (prof.
— 181,25 p.: 3. Centrul 
Cluj (prof. I. Tailos) — 
4. Grp. șc. M.I.U.-Timișoara (prof, cu (Șc. prof. 23 August); cat. a ll-a: 
Estera Neaga) 168,25 p.; 5. Șc. I. Greishober (C. șc. agr. Sibiu). Se-

A!.

șc.

praf, textilă 
Alice Gebe 
șc. M.I.U.-

175,95

Iubitorii gimnasticii din orașul Birlad au aplaudat cu căldură evoluția talentd 
tului reprezentant al școlii profesionale 23 August-București, Jean Lascu p 

care imaginea de față ni l înfățișează tn timp ce lucra la sol.

meserii — Cîmpulung Muscel (prof. 
C. Costea) — 159,45 p.; 6. Grp. șc. 
praf. M. J.-Constanța (prof. Anica 
Buganu) — 155,70 p.

Iată și concurenții clasați pe lo
cul I la individual compus. Seniori, 
cat. a ll-a: N. Berea (Șc. prof. 23

p. August"); juniori, cat. I: Jean Las-

IL1E lONESCU-coresp.

O nouă
cicloturistică

Comisia orășenească de speciali
tate din București organizează du
minică o nouă excursie cicloturisti
că. De data aceasta posesorii de 
biciclete vor face o frumoasă ex
cursie la lacul Căldărușani. Aduna
rea participanților are loc la ora 8 în 
fața stadionului Dinamo, iar pleca
rea se va da la ora 8,30. Distanța 
circa 80 km, dus-întors.

Eleva Gabriela Rădulescu (școala me
die nr. 35 București) a realizat la con
cursul de la Poiana Brașov un valoros 
record republican de junioare cat. a

11-a la săritura tn lungime: 5,50 m 1

„Campionatul asociației sportive4*

Bani la vorbă, slabi la faptă

Foto: Gh. Mocanii

nioare, cat. a ll-a : Elena Nenciu (3 
prof. Dîmbovița Buc.); Junioare, d 
I-: Magdalena Nagy (C. șc. M.l.ll 
Cluj; cat. a ll-a: Rozalia Eiri 
(Grp. șc. M.I.U.-Timișoara).

O notă bună pentru gazde care 
reușit să ofere participanților cd 
diții dintre cele mal bune de comod

ELIADE SOLOMON, eoresi

Poiana Brașov—gazda celui mai reuși
concurs atletic școlar al sezonului
Concursul republican de 

școlilor medii cu program 
educație fizică desfășurat 
Brașov poate fi apreciat 
mai reușit al sezonului, 
înregistrate în majoritatea 
sînt deosebit de promițătoare 
ținem seama de vîrsta concurenților 
și de stagiul lor în atletism. Cel mai 
vailoros îl constituie desigur cel al 
Gabrielei Rădulescu: 5,50 m la lun
gime, 
oare, 
țațele 
gime 
ciocan, 43,64 
1500 m băieți 
disc și 37,79 
ele.

Explicațiile 
ritorii trebuie

atletism ai 
special de 
la Poiana 
drept cel 

Rezultatele 
probelor 

dacă

nou record republican de juni- 
categoria a Il-a. Printre rezul- 
bune notăm : 
băieți cat. a 

m la 
cat.

m la

stat ctteva 
vorbit ceva

asociației — dînsul a 
pe gînduri, apoi ne-a 
pre concursurile care au avut loc anul 
trecut la fotbal, tenis de masă și șah.

— La fotbal au participat echipele 
de la administrativ, hala mecanică, scu- 
lărie și montaj. La tenis de masă s-au 
înscris 32 de concurenți...

Atît. Menționăm că la Electrobanat 
sînt cuprinși în UCFS 330 de tineri și 
vîrstnici, iar asociația are secții de șah, 
tenis de masă, volei, fotbal 
Pe bună dreptate, se pune 
ce au făcut ceilalți membri 
tiei ? Au fost angrenați în 
vita te sportivă ? Nimeni nu 
Cînd spunem „nimeni" ne

și turism. 
Întrebarea: 
ai asocia- 
vreo acti- 
știe nimic, 
referim la 

membrii consiliului asociației. Atunci, 
poate pentru anul în curs (ținînd seama 
de deficiențele din anul trecut) s-au 
luat măsuri în vederea asigurării unui 
calendar sportiv intern bogat care să 
cuprindă și să angreneze în activitatea 
comipetițională pe majoritatea membrilor 
UCFS și totodată să atragă pe terenu
rile de sport s>au în săli al ți tineri și 
vîrstnici? Cercetînd documentele asocia
ției poți lesne constata că în afara 
competițiilor prevăzute de către calen
darul orășenesc sau regional, în care 
sînt angrenate echipe de la Electrobanat, 
nu s-a mai făcut nimic. Trebuie să ară
tăm că la 4 ianuarie a.c. membrii con
siliului s-au întrunit, plini de cele mai 
bune intenții, pentru a lua în discuție 
tocmai asemenea probleme. Ce-i drept 
e drept, ele au și fost discutate. S-a 
întocmit, de asemenea, un plan de 
muncă bogat în puncte și subpuncte, 
cu responsabilități sigure și cu termene 
de rezolvare. S-a trecut aci, de pildă,

con- 
pu- 
res- 

data

introducerea gimnasticii în producție, ca 
o sarcină de mare actualitate și căreia 
i s-a dat un termen definitiv de rezol
vare (pînă la- 30 ianuarie 1.962). Bine
înțeles că și campionatului asociației 
sportive i-a fost acordat un loc impor
tant. Curioși să vedem cum au fost în
deplinite punctele prevăzute am răsfoit, 
mai departe, dosarul cu procese verbale 
ale ședințelor consiliului asociației. Și 
iată cum stau lucrurile:

De la cea de-a doua ședință a 
siliului (14 martie a.c. !?!?) n-am 
tut afla nimic deoarece pe pagina 
pectivă nu erau înserate decît
ședinței și numele celor care au parti
cipat la ea. Rezultatele însă le-am aflat 
din... viață. La 11 mai, deci după mai 
bine de trei luni de la „termenul defi
nitiv" nu a fost programat sau execu
tat nici măcar un minut de gimnastică 
în producție. Am putea adăuga aici 
faptul că în asociație există o tovarășă 
— Eoaterina Neuhror — care a absol
vit și nn curs special de instructori vo
luntari pentru gimnastica în producție.

In legătură cu ediția din anul 1962 
a campionatului asociației sportive, răs
punsul a fost tot atît de precis și de... 
laconic:

— Vom organiza și anul acesta, 
fotbal, șah și tenis de masă...

De ce, vom organiza? De ce nu
poate spune azn organizat ? Pentru sim
plul motiv că pînă la ora actuală toate 
planurile privind organizarea și des
fășurarea campionatului asociației spor
tive au rămas planuri, hîrtii fără va
loare și nimic mai mult.

— Nu avem condiții — spunea tov. 
C. Mu-zcr-sta, secretarul asociației.

la

se

ca susținută desfășurată de pro 
sorii și antrenorii care lucrează 
cadrul acestor școli, sau care îndrul 
activitatea micilor atleți: Victor I 
rea, Comei lovănesou. Virgil Lu< 
Gh. Cornan, Al. Dincă, Lotar Mai 
Aurel Moarcăș, Elisabeta Nemeț-SI 
nescu. Leontina Neta, toți prezeiți 
Poiana Brașov. Ne spunea intr-u 
din zilele concursului elevul Dan E 
țulescu, realizatorul uneia dintre c 
mai bune performanțe (n.n. 6,66 m 
lungime) : „Faptul că sintem insfrt

‘ dedi
au i 
de i 
fadei 
intri

de către profesori care și-an 
activitatea lor atletismului și 
ținut la vremea lor rezultate 
loare republicană, este un 
pentru noi de a le repeta și 
performanțele..."

Remarcăm organizarea iirepnWjJ 
a concursului, arbitrajele compeiq 
și ooera»tivita’tea secretariatului.

Iată și lista campionilor: FE 
CATEG. I : 80 mg.: 1. Rozina G 
că (Bv) 13,0; 200 m: 1. Eva Sd 
(Tg. M.) 27,0; suliță: Rodica B 
cea (Tmș.) 37,79; 100 m: Eva Sd 
(Tg. M.) 13,0; disc: Rozalia Mq 
(Tmș.) 33,20; înălțime: Mihaela H 
pescu (Buc.) 150 m; lungime: J 
lieta Batea (Bv) 5,33; 400 m: SJ 

'da Gîță (Galați) 62.1 * greutate: 11 
haela Bransdorfer (Buc.) 10,44 n 
4X100 m : Timișoara 52,9; CAT. 

(II-A: 60 m.p.: Elena Vasi (Tril 
9,6; 500 m: Felicsa Pop (Bv) 1:24 

.. i i >greutate: Mihaela Brarisddrfer (BiJ 
lurcezeala și <k-21244: 60 m. Gabriela Răduid 
de multă vrem< yR1]c ) 8n Hâlțime: Elena vj 
, , .((Tmș.) 1,46 m; lungime: Gabri

altă parte, ca Rădulescu (Buc.) 550 m. BAIE 
sport ale asoc.a (CAT prăjină . Gh piesttică (d 

lăți) 3,30; 100 m: S. Dincă 
11,4 ; disc : Gh. Georgescu

43,64 m; 1500 m: N, 
lungime: Fr.

6,60 m; ciooain: N. Ezcd
53,28 m; 110 m.g.: M. A 

m: E. Si

6,66 m la lun- 
Il-a, 53,28 m la 
disc, 4:14,7 la 
I, 33,20 m la 
suliță fete cat I

performatTie me-atâtor
căutate firește în mun-

Oare într-adevăr nu sînt condiții? J 
Asociația Electrobanat dispune de 151 
jocuri de șah și două mese de tenis / 
Desigur, că afirmînd că nu sînt condiții J 
tovarășul C. Meszerstia se g în dea în-C 
deosebi la campionatul de fotbal care * 
se dispută și așa, fără prea multe e-C 
forturi d*in partea consiliului. De fapt, j 
nu este vorba de condiții, ci de lipsaC 
de inițiativă a membrilor eonsiliuluîJ 
asociației Electrobanat, de stilul lor de-1 
fectuos de muncă, de 
z interesul care există 
aci.

Este normal, pe de 
secțiile pe ramură de 
ției Electrobanat să nu se evidențieze 
decît prin slaba loir activitate. Nu sînt! 
elemente talentate jyrintre tinerii și tine
rele dc la Electrobanat? Ar fi greșit/ Vîlcea) 
daeă am crede acest lucru. Și multeJ(Tmș.) 4:14,7; 
„exemple" concrete ne-ar dezminți: In-K /"rms \ 
geborg Bauer joacă handbal la Știința b ' 
Timișioara, Ion Badea și Eugen Grciner\ ' 
joacă jrolo într-o altă echipă decît cea) ria-n (Bv) 15,4; 200 
a asociației sale. Un tînăr de la sculă A (Oluj) 24,0; greutate: Fr. SzentarB 
rie (niciunul dintre eei doi membri ai/(qj -j j312, inăItime. Oh Catrinl 
consiliului, cu care am stat de vorbă C /T ..nu Știa cum îl cheamă) au obtinut/cu <Ia5') m. ; 400 m: M. B|
succese însemnate la haltere. Sînt numai j (Tmș) 54,5 î suliță: Gh. Petre» 
cîțiva dintre tinerii și tinerele care acti-/ (Buc.) 52,68 ; 4X100 m: Gluj 4fl 
vează în cadrul unor secții ale altory CATEG A II-A : înălțime: V OB 
asociații. Echipamentul de volei pentruț /r> \ i «k r- tz-Bfete stă curat și bine călcat în maga-U'03™ <Bv> ’’71 m; 80 m: E. K| 
zia asociației. Echipa feminină de volei *ses (*Tg. M) 9,3; greutate: Al. A 
s-a auto-desființat acum doi ani și deșiJrîn (Galați) 13,27; l-ungime: D. I 
în cadrul întreprinderii Electrobanat Ti-Xț^egcu (Buc.) 6,66 mj 300 m: 
mișoara muncesc aproximativ 500 deZ k >« x n aa — -.femei cclnpa nu a fost reînființată. V^82 ( & 0 ’ m g’ ‘

Așa stau lucrurile la Electrobanat/0"^^"1 I '«00 mf
Timișoara! Cina să fie oare de vină ?)01^reScu ( uj)
rx 4 „ _x . r • • vi- „ Q (echipe). Băieți: 1. București 155iDv., tovarăși membn ai consiliului aso-iv r ' ’ i
ciației. Munciți slab. Mai bine zis, nu(1 P> 
munciți De ce? 5 456 P' Fete: L

C2. Brașov 1465 pj 3. Tionișo;
VALENTIN PAUNESCU >1395 p.

(CI
(H
B

Ba

2:52,5. Tetrat

3. Tg. Mu



Iii raionul Cîmpina: preocupare
pentru extinderea gimnasticii în producție

PRIETENI, IUBIȚI MIȘCAREA!
acor- 
deo-

Consiliul raional UCFS Cîmpina 
p în ultima perioadă de timp o 
pită atenție muncii de extindere a 
Emnasticii în producție, organizînd co- 
kisii speciale pentru această problemă 
l Moroni, Sinaia și Băicoi.

Dc asemenea, a fost organizat în orașul 
împina un curs seral de pregătire, în ca
rul căruia au fost pregătiți 82 de in
tru ciori și 22 de coordonatori. Pe de 
Ită parte. s-a desfășurat o intensă

Campionatul republican de juniori Ia lupte libere

Itg. MUREȘ, 11. — Cea de a VIII-a
Păție a campionatelor republicane de 
kpte libere juniori a avut un început 
P cit de neobișnuit pe atit de util și 
iteresant.
Pentru a intra în concursul propriu-zis 
bare începe sîmbătă dimineața și ia 
fîrșit duminică după-masă) cei 118 ju- 
fori au concurat azi în probe de con- 
ol care au oferit întreceri pasionante.

Lucrările Comisiei Tehnice Permanente a 11. S. I. C.
• Importante hotăriri privind activitatea sportivă internațională teroviară

• Declarațiile d lui FI. Pcrnot, președintele U. S. I. C.

Zilele trecute, la București a avut 
loc conferința Comisiei Tehnice Per
manente a U.S.l.C. (Uniunea Spor
tivă Internațională Feroviară), în 
cadrul căreia s-au discutat o serie 

I de probleme importante ale activi- 
Fwtății acestei mari organizații sporti

ve internaționale. La lucrări au par
ticipat delegați din 16 țări.

La încheierea conferinței, a fost 
organizată la „Casa Tehnicii" din 
calea Griviței o conferință de presă, 

I în cadrul căreia dl. MARC PER- 
NOT, președinte al U.S.l.C., a infor
mat pe ziariști asupra activității 
U.S.l.C. in general și asupra lucrări
lor sesiunii de la București a Co
misiei Tehnice Permanente, in spe
cial.

☆
Uniunea Sportivă Internațională 

eroviară a fast fondată în anul 1946, 
a Austria. La început, cuprindea nu- 
pai 6 țări, dar azi U.S.l.C. cunoaște 

mare popularitate, avind afiliate 25 
e țări cu un total de aproape 
L500.000 de membri. Scopul U.S.l.C.,

AMENAJAREA UNEI VOI BAIE SPOREIVE SIMPLE

Undeva, pe șoseaua Ilie Pintilie, In- 
lr-una din după-amiezele trecute se 
petrecea un fapt care a atras atenția 
fotoreporterului nostru.

In curtea întreprinderii poligrafice
13 Decembrie 1918“ un grup de tineri 

ti tinere se agitau în jurul unui fru
mos teren de volei.

Ce e drept, terenul de volei des
ire care este vorba nu fusese încă 
L, încercat" de către voleibaliștii și 
voleibalistele de la întreprinderea po
ligrafică „13 Decembrie 1918“. Ei îl 
amenajaseră în ceasurile libere, prin 
tnuncă voluntară și acum așteptau 
nerăbdători inaugurarea. Cinstea de 
i juca primele mingi pe noul teren a 
revenit voleibalistelor, iar fotoreporte
rul nostru a fixat pe peliculă una 
dintre fazele acestui meci inaugural.

Deci, membrii asociației sportive 
,Tipograful“ ce ființează pe lingă în
treprinderea poligrafică „13 Decembrie 
1918“ au de acum încolo la dispoziție 
această bază sportivă simplă. Un cu- 
zînt bun pentru toți cei ce au prestat 
nulte și însuflețite ore de muncă pa
triotică necesare amenajării acestui 
teren și urări de succes echipelor de 
rolei ale asociației sportive Tipogra- 

muncă de popularizare a gimnasticii în 
producție.

Ca o urmare firească f preocupării 
consiliului raional roadele au început 
să se și arate. Astfel, la fabrica de 
ciorapi din Cîmpina gimnastica în pro
ducție -a fost introdusă cu succes, cu- 
prinzînd un număr de peste 300 de 
muncitoare.

EUGEN STROE.corcsp.

probe atletice
Cei mai buni s-au dovedit î Andras Mi
klos (Steagul roșu Brașov) cu 2,89 m la 
săritura în lungime de pe loc și 8,01 sec. 
pe 60 m, Ion Teodor (centrul de antre
nament București) cu 8,01 pe 60 m, A- 
drian Ciocîlteu (Carpați Sinaia) 2:17,3 pe 
800 m și Cornel Drăgulin (Dinamo Bucu
rești) cu 20 de tracțiuni în brațe la bară 
fixă.

I. OCHSENFELD

așa cum a fost expus de dl. Pernoț, 
este acela de a apropia pe muncitorii 
feroviari din diverse țări ale lumii, 
de a contribui la întărirea prieteniei 
dintre ei, de a activa pentru progre
sul social și pentru pace. In același 
timp, U.S.l.C. este organizatorul tu- 
tiffor competițiilor sportive internațio
nale ale feroviarilor. Această uniune 
organizează campionate Va aproape 

20 de sporturi. In cadrul fiecărei dis
cipline sportive campionatele se țin 
aproximativ la 3 ani o dată, ceea ce 
înseamnă că în fiecare an se dispută 
6—7 campionate internaționale fero
viare. In anul trecut, de exemplu, s-au 
ținut campionate de box, gimnastică, 
natație, schi alpin și nordic, tenis de 
masă, organizate fiecare dintre ele în- 
tr-o altă țară.

In 1962 s-a disputat pină acum un 
singur campionat: cel de cros, desfă
șurat la Leipzig, și cîștigat de echipa 
U.R.S.S. Actualmente, se dispută la 
Varna campionatul de șah, la care 
participă 13 țări. Au mai fost fixate 
datele și locul de disputare la o se-

ful, care sîntem convinși că se vor 
antrena, ridicindu-și necontenit măies
tria sportivă.

Foto: Gh. Amuza

Intensă activitate pugilistică în Capitală
lucru" pe, G. Grudu, I. Manea, I.• Mîine dimineață asociația spor

tivă S.P.G. organizează o interesantă 
reuniune, în cadrul căreia vor evolua 
boxerii formației S.P.G. și ai selec
ționatei orașului Timișoara. întâlnirea 
va avea loc în grădina din sir. Ion 
Vidu (în spatele fostei olădiri a Cir
cului de Stat), cu începere de la ora 
10, și constituie revanșa celei dispu
tate anul trecut la Timișoara.

Evoluția boxerilor timișoreni în 
Capitală este așteptată cu deosebit 
interes. Din formația oaspeților fac 
parte cîțiva boxeri de read talent da 
Paul Mentzel (participant la turneul 
final al campionatelor de seniori dis
putate anul trecut), Zoltan Pazmani 
(campion republican de juniori pe 
anul 1962), Emil Galle, Ion Brucher 
ș.a. Boxerii buoureșteni, pregătiți de 
maestrul Gheorghe Axioti, s-au antre
nat cu multă seriozitate în vederea 
acestei partide. Simpatizanțiî echipei 
S.P.G, vor avea, prilejul să vadă „la

Indiferent de virstă și profesiune, 
de cultură și preocupări, oamenii iu
besc mișcarea. Ea este în om ca pri
măvara în anotimpuri, ca dragostea 
în existență. Fără ea, totul ar fi iner
ție, încremenire.

Fără mișcare nu există viață. O 
interesantă experiență a profesorului 
Manteifel făcută în parcul zoologic 
din Moscova a arătat acest lucru. El 
a crescut de la naștere, în cuști mici, 
iepuri, cocoși de pădure, privighetori. 
Apoi, după un an de prizonierat, le 
dădea drumul. Dar această tîrzie liber
tate provoca totdeauna sincope și 
moartea. Căci fără mișcare, fără 
mers, alergare, săritură, atît de nece
sare organismului în creștere, viața 
nu există. Inima iepurelui nu se dez
volta — pereții inimii rămîneau slabi, 
puțin rezistenți — plăminii, și e‘ ne
dezvoltați, chiar și vasele neobișnuit 
de subțiri și fragile. Mișcarea în
seamnă libertate, acțiune, viață, iar 
viața în mișcare, frumusețe și luptă. 
Pentru noi oamen'i, niciodată, nici 
virsta, nici anotimpurile nu trebuie 
să fie „cușca" tragică a iepurelui.

In natură totul este mișcare. Cine 
nu acceptă mișcarea este împotriva 
vieții. Un caz ciudat a fost marele

rie de discipline sportive, după cum 
urmează: haltere (14—18 iunie, Ia 
Leningrad), tir (4—8 iunie, in R. F. 
Germană, La Hariovra), tenis (I—6 iu
lie in Suedia, la Norrkoping), volei— 
băieți (8—16 august, in trei orașe din 
R. S. Cehoslovacă: Bad—Teplitz, 
Plsen și Decin). Este în curs de 
desfășurare și campionatul de fotbal. 
Toate aceste campionate se bucură 
de o bogată participare, la întreceri 
luînd parte între 8 și 18 țări.

In afara competițiilor din acest an, 
s-a discutat și organizarea unui mare 
campionat de atletism (băieți și fete) 
pe care-1 va organiza Belgia în 1963.

Țările care obțin cel mai bun punc
taj anual în aceste competiții primesc 
o cupă reprezentînd o miniatură a 
statuii Victoriei din Samothrace. Ac
tualmente, cupa este detin-ută de 
U.R.S.S.

In încheierea expunerii sale asupra 
lucrărilor sesiunii, dl. Marc Pernot 
ne-a făcut următoarea declarație:

„Țin să mulțumesc, in numele tu
turor participant Hor la această cocife- 
rință colegilor noștri feroviari din Ro- 

| minia pentru că ne-au primit cu bra- 
I țeie deschise. ne-au înconjurat cu 
| toată prietenia și atenția lor și ne-au 
asigurat condiții excelente. De asente- 
nea. Ie mulțumesc pentru că ne-au dat 
ocazia să vedem, sau—unora dintre noi 
—să revedem, frumoasa dv. țară. Eu 
am mai fost in București in 1960, dar 
deși de atunci a trecut destul de pu
țin timp sint impresionat puc și sim
plu de transformările survenite in as
pectul și în viața Capitalei romine. 
Cum am ieșit din gară, m-am găsit 
îrrtr-un cartier nou, pe care nu-1 cu
noșteam. Surpriza mea a fost la fel 
de mare și in centrul orașului, admi
rabil transformat. Dac, stind aici, 
n-am admirat numai clădirile Bucu- 
reștiului, ci și poporul romin, curajul 
său in muncă, dragostea sa de artă, 
ospitalitatea Iui proverbială.

Reuniunea noastră de ta București, 
a fost din toate punctele de vedere un 
succes. Felul cum colegii noștri fero
viari romini au organizat lucrările, șe
derea și vizitele noastre aici a fost 
excelent: prin aceasta, ați făcut an 
lucru bun pentru prietenie și pentru 
pace".

RADU URZICEANU

Crăciun, I. Dobre (toți, campioni ai 
orașului București), FI. Surugiu, Gh. 
Constantin etc.

• Tot mîine, începînd de la ora 
11, în cadrul manifestațiilor orga
nizate de alubul sportiv Voința se 
va disputa o reuniune la care și-au 
anunțat participarea numeroși boxeri 
valoroși. Spectatorii care var ti pre- 
zenți pe stadionul Voința (Șos. Pipera 
— tramvaiul 5) vor avea posibilitate 
să urmărească evoluția lui Gheorghe 
Negrea, Toma Ilie, Ion Militam, Cons
tantin Gherasiim, Emil Cișmaș, I. 
Astatoș, 0. Stănescu, A. Gănesau, Gh. 
Anghel, I. Marcu și a altor pug’i'lișrtî 
cunoscuți.

“ -J
• Astă-seară, de la ora 19 se va 

disputa în sada Dinamo întilnirea din
tre echipele Dinamo și Rapid, 

pictor Rembrandt. Rembrandt nu iu
bea nici mișcarea, nici lectura. De 
fapt nu putem spune că nu le iubea, 
dar nu avea timp pentru ele. Docto
rul îi arăta zadarnic că statul pe 
scaun în fața șevaletului, ore și zile 
în șir, este o sinucidere. In van îi 
demonstra că trupul omenesc e ca 
un fel de mașină și că, după cum

marile de vînt nu pot lucra fără vînt 
și morile de apă fără apă, tot astfel 
și corpul omenesc are nevo'e de miș
care.

Dar cele mai multe sânt exemplele 
de oameni iluștri care au legat toată 
viața lor de exercițiile fizice, de miș
care în natură. Marele geniu al ome
nirii, Vladimir Ilici Lenin, a împle
tit titanica sa muncă pentru binele 
omenirii cu practicarea cotidiană a 
exercițiilor fizice și sporturilor. Das
călul proletariatului patina, înota, 
juca șah, făcea excursii și ascensiuni. 
Emile Zola a fost un pasionat, un 
convins al mișcării. La șaizeci de ani, 
Lev Tolstoi învață să meargă pe bi
cicletă și întrerupea adesea lucrul ca 
să facă mișcare la paralele într-o 
cameră alăturată. Pușkin cunoștea 
b'ne sportul, Goethe patina, Girau- 
doux a făcut sport de performanță, 
iar Pavlov era de temut la jocul 
popular garodkî și plăcut de privit la 
tenis.

Și la noi, mulți oameni de cultură 
au îndrăgit mișcarea, sporturile (și 
încă adesea cele mai surprinzătoare), 
inspirindu-se din ele șl fiind răsplă
tiți de plăcerea aceasta fără egal a 
orelor de destindere fizică și ner
voasă.

Mihail Sadoveanu rămîne, aseme
nea lui Șoiohov, marele vînător, Bră- 
tescu Voinești pasionatul pescar. Mi

Gimnastica 
de inviorare

PROGRAM VII
Ex. I. — Mers pe loc cu miinile pe 

șold, cu ridicarea înaltă a coapsei la 
fiecare pas. Privirea înainte, spatele 
drept, genunchiul sus.

Ex. 2. — Stînd cu miinile pe șoidi 
pas înainte cu piciorul sting execu- 
tindu-se o ușoară extensie a trunchiu-’ 
lui cu ducerea pieptului înainte, mu
tarea greutății corpului pe piciorul 
din față și inspirație. Revenire ducînd 
piciorul sting la loc. Aceeași cu pi
ciorul drept. Se execută de 6—8 ori 
inspirând și expirând adine la fiecare 
mișcare.

Ex. 3. — Stând depărtat cu miinile 
pe șoid : aplecarea trunchiului înain
te, jos, menținind genunchii întinși 
(1), îndreptare cu revenirea in poziția 
inițială (2), aplecarea corpului pe spa
te privind înapoi peste cap (3). Reve
nire (4). Se execută de 4—6 ori.

Ex. 4. — Ghemuit cu miinile spriji
nite pe sol : întinderea piciorului sting 
lateral (1) — revenire (2) — întinderea 
piciorului drept lateral (3) — revenire 
(4). Se execută de cite 4—5 ori cu fie
care picior.

Ex. 5. — Culcait cu brațele întinse 
deasupra capului : rostogolirea corpu
lui spre stingă ajungind cu fața in jos, 
apoi rostogolire înapoi. Aceeași cu 
rostogolire spre dreapta. Se execută 
de cite 4—5 ori pe fiecare parte.

Ex. 6. — Culcat cu fața în jos, mii- 
nile sprijinite sub bărbie: extensia 
corpului cu întinderea brațelor late
ral, ridicarea trunchiului și a picioa
relor de pe sol, menținerea acestei 
poaiții și revenirea apoi în poziția 
inițială. Se execută de 3—4 ari.

Ex. 7. — Stînd cu miinile pe șold: 
sărituri ca mingea pe loc cu picioarele 
apropiate, la fiecare 4 sărituri se va 
executa o întoarcere spre stingă de 
90 apoi de 180 grade. Aceeași cu în
toarcere prin săritură, spre dreapta. 
Se execută de cite 4 ori.în fiecare 

..pante. 

hail Sebastian îndrăgește schiul și 
scrie cel mai frumos roman romînesc 
al munților și zăpezilor. Demostene 
Botez este și astăzi pasionatul de 
oină din tinerețe, în timp ce Eugen 
Barbu își retrăiește anii fotbalului 
în cartea plină de pitoresc și nepre
văzut „Unsprezece", ca Montherlant 
cândva.

Radu Tudoran parcurge toate expe
riențele generației tinere, chiar pină 
la aviație și chemarea mării. Iar Geo 
Bogza rămîne marele drumeț, repor
terul tuturor priveliștilor și minună
țiilor romine ști.

Nu ne-au lipsit nici pasionații su
porteri: Camil Petrescu la fotbal, 
sculptorul Eugen Ciucă la hochei 
(pe care l-a jucat bine în tinerețe și 
chiar ceva mai tîrziu), dr. Iuliu Ha- 
țeganu la atletism și gimnastică. Și 
nu mai amintim de Dan Deșliu, Vic
tor Tulbure, Al. Mirodan, AL An- 
drițoiu — toți parcă născuți în „zo
dia sportului".

Pășind în ani, oamenii de cultură, 
oamenii de știință și-au dat seama 
că în mișcare stă tot secretul vieții 
— creșterea, sănătatea, bucuria, se
ninătatea. In fiecare din noi; abia 
născut sau în prag de bătrînețe, este 
o intensă sete de viață, un imens 
dor de mișcare. Și setea aceasta de 
m'.șcare devine cu timpul deprin
dere, apoi chemare, dragoste și în 
sfîrșit pasiune.

Cine a îndrăgit înotul și prin el 
marea, schiul și prin el cerul, brazii, 
munții, cine iubește stadionul sau tei 
renul de tenis și patinaj, cine se ca
țără pe stânci, cine aleargă pe bici
cletă — nu se poate să nu simtă plă
cerea, bucuria mișcării pe care, așa 
cum scria Mihail Sebastian, „nimic, 
nid iubirea, nici muzica, nici vinul 
nu o pat egala sau înlocui".'

mișcarea Înseamnă șana- 
TATE, DESTINDERE, FORȚE NOI 
DE MUNCA, ȘI ASCULT1ND PE 
MEDICI, LONGEVITATE.

VIRGIL LUDU



Progresul—Dinamo București 3-1 y 
în puma zi a turneului masculin 1—8

Voleibalistele de la Dinamo București 
pentru a cincea oară campioane 

(Urmare din pag. 1)

Azi
,f Turneul masculin pentru locurile 
I T—8 a început cu o surpriză: Dinamo 

Orașul Dr. Petru Grozia — Știința 
Cluj 3—1 (15—10, 12—15, 15—3,
15—9) I Gu tbaite că în cele două me
ciuri anterioare, disputate în seri ide 
preliminare, fiecare echipă obținuse 
câte o victorie împotriva celeilalte, to
tuși studenții, care la București au 
reușit în majoritatea cazurilor jocuri 
frumoase și rezultate bune, aveam pri
ma șansă. Ei au făcut însă greșeala 
de a se angrena în jocul lent — pre
gătit ca o tactică specială — al dirra- 
moviștilor. Și astfel, punct cu punct 
clujenii a<u fost „măcînați- de un «tac 
în vervă, care, în plus, a știut să pro
fite de fiecare greșeală a ridicătorilor 
Științei. Victoria dinamov iști lor este 
absolut meritată.

Rapizi București a 
38 de minute meciul 
3—0 (4. 5, 2),

Rapid— Dinamo București
pentru locurile Progresul Buc. — Dinamo Buc. 3—1 

(11-15, 15-9, 16-14, 18-16). Victorie 
obținută foarte dificil de Progresul

Știința Timișoara — Tractorul Bra
șov 3—2 (15—9, 4—15, 15-6, 12—15, 
15—9J.

PROGRAMUL DE AZI
Șl DE M1INE

încheiat in nunai 
cu Știința Galați:

SloZo Floreasca, cu începere de la 
ora 15/ în ambele zile. ASTĂZI: 
Știința CHuj — Tractorul Brașov; 
Știința Galați — Știința Timișoara; 
Rapid București — Dinamo Buc.; Pro
gresul Buc. — Dinamo Orașul Dr. 
Petru Groza. DUMINICĂ: 
Brașov — Progresul Buc., 
Orașul Dr. Petru Groza 
Buc. ; Știința Timișoara 
Cluj; Danamo Buc.
ML

Tractorul
Dinamo 

— Rapid 
- Știința

Știința Ga-

S a încheiat turneul feminin de la (raiova

C. S. M. S. Iași și Sănătatea București
au retrogradat din categoria A

CRAIOVA 11 (prin telefon). — Jocu
rile turneului feminin pentru locurile 
9—16 au continuat miercuri ți joi In 
mijlocul unui interes deosebit din par
tea spectatorilor craioveni. Ei au asistat 
la partide deosebit de disputate. Re
zultatele de miereuri:

Olimpia Brașov—O.S.O. Timișoara 
B—0 (2, 12, 3), Voința Miercurea Ciuc 
—Progresul București 3—2 (15—13, 
15—12, 4—15, 14—16, 15—9).

Joi, meciurile au fost la fel de inte
resante, echipele aruneînd în luptă ulti
mele resurse în vederea evitării retro
gradării, mai ales că nu mai puțin de 
3 formații (Progresul, G.S.O. Timișoa
ra, C.S.M.S.) „candidau" pentru locul 
15. Cele patru jocuri s-au terminat eu 
următoarele rezultate: C.S.O. Timișoara 
•—Sănătatea 3—1 (15—2, 15—17, 15— 
10, 15—7), Olimpia—Voința 3—2 (14— 

- - ................. 75—6),

întrecerea celor mai bune echipe femi
nine de volei din țară. In setul doi, 
G.S.M.S. a condus cu 9—1 dar Progre
sul a avut o revenire frumoasă. Jocul a 
fost la fel de disputat pină Ia fluierul 
final. In ultimul set Progresul se dis
tanțează la 8—1, dar este rîndul 
G.S.M.S.-ului să egaleze la 8 și să con
ducă cu 9—8. în final, ieșencelc gre
șesc de multe ori, perinițînd Progresu
lui să cucerească victoria.

V. SANDULESCU — coresp.
CLASAMENTUL FINAL 9—16

C.S.O. Craiova 
Olimpia Brașov 
I.F.A. București 
Voința M. Ciuc 
Progresul București

8.
18.
11.
12.
13. __________________
14. C.S.O. Timișoara
15. C.S.M.S. Iași
16. Sănătatea București

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
3
3
3
2
0

0
1
3
4
4
4
5
7

21: 9 
20:11 
16:14 
13:15 
16:18 
12:16 
13:18
9:21

14
13
11
10
10
10

9
7

16. 15—4. 15—11. 14—16,
C,S.O. Craiova—I.F.A. 3—1 (16—14, 
2—15, 16—14, 15—8). A fost jocul cel 
mai frumos din ultima zi. Progresul—- 
C.S.MS. 3—2 (15—8, 16—14, 14—16, 
4—15, 15—10). Cîștigînd, Progresul a 
scăpat de la retrogradare, iu schimb 
G.S.M.S., ocupînd locul 15 va părăsi

ÎN CAPITALĂ
De data aceasta, campionatele re

publicane de handbal programează la 
sfîrșitul săptămînii etape complete, 
nici unul din jocuri nefiind amînat. 
Dintre meciurile care se Vor disputa 
cu acest prilej se detașează cele două 
cuplaje de la București în care se 
întilnesc formații puternice, ceea ce 
promite partide interesante. Simbătă 
după-amiază, pe terenul Giulești, vor 
avea loc meciurile masculine : ora 16 : 
Rapid—Steaua, ora 17,15 : Știința—Di
namo, iar duminică, tot pe acest te
ren, se întilnesc la ora 10 echipele 
masculine Unirea Buc. și Știința Pe
troșeni, iar la ora 11,15 echipele femi
nine Rapid și Știința.

Intr-un meci restanță, disputat jod 
la Brașov, Dinamo 
Știința Petroșeni cu

Brașov a învins
30-16 (14-5).

BACĂU 11 (prin telefon). — In lo
calitate a.u început întrecerile turneului 
final al campionatului republican de 
handbal în 7 pentru junioare. Iadă re
zultatele înregistrate în prima zi: 
S.S.E. Petroșeni — S.S.E. Ploiești 
6—8 (3—2); C.S.S. Banatul Timi
șoara — Maramureș Baia Mare 10—3 
.(«-')•

ILIE 1ANCU — coresp.

rietate, pe scurt, mult sub valoarea 
lor reală în atac. Așa s-au desfășurat 
primele două seturi, pe care se poate 
spune că Dinamo le-a câștigat destul 
de comod : 15—6, 15—10. Setul al trei
lea marchează dintru început și in 
egală măsură scăderea ritmului de joc 
la echipa campioană și puternicul re
viriment al rapidistelar. In formația 
acestora, ireproșabil condusă și anima
tă de Sonia Colceriu (cea mai bună 
de pe teren) și Alexandrina Berezea- 
nu, acțiunile ofensive ale acesteia din 
urmă și ale Natalie i Todorovski au o 
contribuție majoră. De asemenea, în 
linia de fund cele ale Elenei Isac. Și 
Rapidul cîștigă net cu 15—7, promițînd 
spectatorilor încă două seturi. După 
reînceperea jocului, Rapidul are în 
continuare inițiativa și conduce. Pînă 
la 9—6, scor la care Doina Ivănescu

REZULTATELE 
ULTIMELOR JOCURI... 

Dinamo Buc. — Rapid Buc. 
(15—6, 15—10, 7—15, 15—11); "

_____________ 3—1 
(15—6, 15—18, 7—15, 15—11); Metalul 
BUC. — C.S.M. Cluj 3—1 (15—4, 13—15, 
15—18, 15—13); C.S.M. Sibiu — Flacăra 
Buc. 3—2 (15—12, 6—15, 17—15, 10—15, 
15—11); Știința Cluj — Farul Con
stanța 3—0 (14, 12, 7).

...ȘI CLASAMENTUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI

1. Dinamo Buc. 7 7 0 21: 3 (349:214) 14
2. Rapid Buc. 7 6 1 19: 6 (341:240) 13
3. Știința Cluj 7 4 3 16:11 (338:307) 11
4. Metalul Buc. 7 3 4 13:13 (310:318) 10
5. Flacăra Buc. 7 3 4 12:16 (309:356) 10
6. C.S.M. Cluj 7 2 5 10:19 (326:395) 9
7. Farul C-ța 7 2 5 8:16 (273:308) 9
S. C.S.M. Sibiu 7 1 6 5:20 (247:355) 8

iese de la fileu, punctînd al doilea 
moment psihologic al meciului. Dar 
trăgătoarea nr. 1 de la Dinamo are o 
comportare excelentă și in linia a Il-a, 
servește puternic și dă mingi bune 
atacului, astfel incit campioanele, din
tre care se remarcă în special Florina 
Popoviei și Tineta Pleșoianu, refac cu 
autoritate, egalînd la 9. Iaită cheia me
ciului, terminat în ultima parte a 
jocului cu 15—11.

Fluierul final al arbitrului Ioachim 
Niculescu, care a condus bine această 
dificilă partidă, a consfințit victoria 
meritată a dinamovistelor, care cuce
resc astfel pentru a cincea oară titlul 
de campioane ale R.P.R.

tă 
ca 
la 
că
in

Valoroasa echipă masculină de bas
chet Steaua a cucerit pentru a șasea 
oară titlul de campioană republicană ! 
Basclietbaliștii de la Steaua aiu jucat 
excelent, depășindu-și categoric adver
sarii, pe dinamoviștii bucureșteni. Ei 
au condus cu 8, 10 și 12 puncte în pri
ma repriză, iar în a doua, acționînd 
cu multă atenție și în atac și în apă
rare, s-au distanțat la un moment dat 
la 20 de puncte.

Dinamo București a luptat cu mul- 
ambiție pentru victorie și a reușit 
în minutul 18 să se apropie pînă 
un punct (31—32). Atît însă, pentru 
în continuare atacurile s-au oprit 
fața unei apărări foarte active.

Steaua, această echipă mult îndră
gită de public, și-a păstrat titlul, în
cheind turneul final fără a suferi nici 
o înfringere. O performanță excelen
tă, care demonstrează supremația încă 
evidentă a echipei militare asupra ce
lorlalte

Scorul de 77—65 (36—33) a fost rea
lizat de: Novacek 35, Nosievici 24, 
Fodor 8, Folbert 6, Nedef 4, pentru 
Steaua (au mai jucat Niculescu și 
Gh. Valeriu), Kiss 28, Spiridon 10, 
Giurgiu 9, Caragheorghe 8, Visner 6, 
Cernea 3, Antonescu 1, pentru Dinamo 
(au mai jucat Dudescu și Negoiță). 
Au condus foarte bine arbitrii E. Hot- 
tya și Gh. Dinescu.

Tot joâ, Știința 
tidă excelentă și 
cu 65-51 (34-27), 
cest rezultat pe 
Celelalte rezultate de joi : C.S.O. Cra
iova—Dinamo Tg. Mureș 85—71 (40—38), 
Dinamo Oradea—Steagul roșu Brașov 
84-75 (43-38).

Clasament 
republican 
1962 :

1. STEAUA
2. DINAMO
3. ȘTIINȚA
4. Rapid Buc.
5. C.S.O. Craiova
6. Dinamo Tg. Mureș
7. Dinamo Oradea
8. Steagul roșu Brașov

formații din țara noastră.

Cluj a făcut o par- 
a dispus de Rapid 
clasindu-ee prin a- 

un merituos loc 3.

final al 
de baschet :

. campionatului 
masculin 1961—

BUC. 
CLUJ

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
4
4
3
3
2
0

654:552 
529:483 
508:486 
521:498 
561:544 
472:518 
527:599 
558:650

D. STÂNCULESCU
ȘTIINȚA 

TURNEUL
BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 

MASCULIN (9—16] DE LA 
ROMAN

11 (prin telefon).

0 nouă competiție adresată echipelor bucureștene
Echipele bucureștene de rugbi care 

activează în campionatul republican 
participă începînd de astăzi la o inte
resantă competiție. Cele opt formații 
au fost împărțite în două serii după 
cum urmează : seria I : Grivița Roșie, 
Steaua, Unirea și Știința ; seria a Il-a: 
Dinamo, Progresul, Metalul și Olimpia.

Competiția se va desfășura pe par

27
de-
ro-

cursul a trei etape: 12, 13, 20 și 
mai. Echipei cîștigătoare i se va 
cerna o cupă oferită de Federația 
mină de rugbi.

In prima etapă, meciul cel mai 
portant va opune formației Grivița
șie pe aceea a rugbiștilor de la Steaua, 
o veritabilă reeditare a derbiului cam
pionatului republican.

im- 
Ro-

Au început pregătirile lotului republican de tineret
Joi, pe baza sportivă nr. 1 a M I G., 

lotul republican de tineret care se pre
gătește în vederea turneului din R. P. 
Polonă a efectuat primul antrenament 
de verificare. Au participat 44 de rug- 
biști.

Antrenamentul a constat di-ntr-un 
meci între două selecționate, antrenorii 
vrînd să vadă, în principal, în ce sta
diu de pregătire fizi-că și tehnică se 
află tinerii noștri rugbiști. Selecțio
natele a-u reușit să furnizeze un joc 
agreabU, cu numeroase acțiuni în miș
care, la mină. S-au jucat 3 reprize a 
30 de minute. Scor 11—0 (6—0, 0—0, 
5—0) pentru formația alb-albaștriior. 
Reailiza-tori: Crișan (lovitură de pi
cior căzută), Ivan (lovitură de pe
deapsă) și Fugigi (încercare transfor
mată de Bojenescu).

După meci, prof. Aurel Barbu, unul 
dintre antrenorii care răspund de pre
gătirea lotului, ne-a declarat: „Sîntem 
mulțumiți de felul în care s-au com
portat select ionabi Iii. Ei au arătat o 
bună pregătire fizică, iar tehnic foarte 
multi stăpinesc bine o serie de pro
cedee de bază. La acest prim antre
nament de verificare cei mai buni au 
fost Coravu, Dăiciulescu, Baciu, Tuțu- 
iaeiu, Rahtopol, Crișan, Marin, Ne- 
delcu, Vasilescu. Fugigi și Cristescu".

Viitorul meci de antrenament va a- 
vea loc miercuri, la ora 16, pe același 
teren. Partener: lotul republican de 
seniori.

o nouă partidă de antrenament, 
compania echipei Dinamo. In 
condiție fizică, dar avînd în față 
adversar care nu le-a dat replica 
teptată, selecționabitii s-au mișcat 
voie și au cîștigat fără dificultate 
40—0 (8—0). întreaga echipă
colaborat la acest succes.

Viitoarea întîlnire de antrenament, 
duminică la ora 10,30 pe stadionul 
Tineretului, cu XV-le Progresului, care 
sperăm că-i va solicita mai serios 
pe purtătorii tricourilar naționale.

în 
bună 

un 
aș-

în 
cu 

a

UN NOU JOC DE VERIFICARE 
A LOTULUI REPREZENTATIV

Ieri pe stadionul Dinamo, lotul țării 
noastre, care se pregătește pentru în
tâlnirile din CUPA PACil, a susținut

ROMAN,
In ultima zi a turneului pentru locurile 

9—16 in campionatul masculin s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Progre
sul București A.S.A. Bacău 61—52

Rapid București

O spectaculoasă încercare de aruncare 
la coș a lui Novacek și un „capac* cla
sic executai de Giurgiu. Fază din meciul 

Steaua—Dinamo București.
Foto : T. Chiorcanu

(28—13), Voința Tg. Mures — Constructo
rul Arad 70—57 (36—28), C.S.O. Galați
— Știința Timișoara 65—68 (31—32), Ști
ința București — Voința Iași 86—73 
(39—24). Clasament final : 1. Știința
București, 2. Știința Timișoara, 3. Voin
ța Iași, 4. C.S.O. Galați, 5. Progresul 
București, 6. A.S.A. Bacău, 7. Construc
torul Arad, 8. Voința Tg. Mureș. Ulti
mele două formații au retrogradat din 
categoria A.

OCTAVIAN GUȚU, eoresp.

La Cluj, după Jocurile de asear

a rămas singura echipă neînvinsă
in turneul final

trimisulCLUJ, (prin tele!on dc la 
nostru). — Ilotăiît lucru, admirabilul 
public clujean nu poate sta... liniștit nici 
măcar într-o scară. Aproape fiecare par
tidă a studentelor clujene i-a ținut pe 
localnici cu sufletul la gură din primul 
fiînă la ultimul minut de joc.

După întîlnirile cu Știința București 
și Mureșul Tg. Mureș, baschetbalistele 
din Cluj au fost din nou „pe muchie 
de cuțit“, dc astă dată avînd ca adver
sare pe jucătoarele de la Voinfa Bra~ 
șov. Și din nou au cîștigat la limită, 
într-un final de-a dreptul epuizant. Voin
ța a făcut cea mai bună partidă a sa 
din acest turneu.

Deși condusă uneori cu 10 pt (min. 20: 
18—28; min. 28: 31—41), Voința a 
revenit extraordinar de puternic, reușind 
să egaleze: 49—19 în min. 38. în final, 
însă, deși avea trei jucătoare eliminate 
(Pop, Bugar și Jujescu) față de una 
singură a Voinței (II. Krauss), Știința 
s-a impus și a cîștigat cu 54—51.

O disputa asemănătoare a avut .1 
partida dintre Știința București și Mu
reșul Tg. Mureș. O singură difcre^K 
deși condusă timp de 28 de mjifute 
echipa bucureșteană a refăcut han<li 
capul și a cîștigat la limită cu 50—49 
Apărîndu-se foarte bine și atacînd ra 
pid și eficace prin Fogarassy, Pircan 
Gagyi și Tanko, mureșencele au lăsa 
mult timp impresia că vor cîștiga. Ii 
ultimele 10 minute baschetbalistele <1< 
la Știința și-au dat însă seama de gre 
șelilc săvîrșitc pină atunci și au începu 
să acționeze mai insistent cu pivoți! sul 
panou și în minutul 35 au preluat con 
ducerea: 46—43, realizînd pînă la urmi 
o victorie muncită.

Și pentru că a fost o zi a meciurile' 
dramatice, nu putem încheia aceste rin 
duri fără a aminti de cea 
surpriză de pînă acum a 
Voința Tg. Mureș a întrecut 
cu 60—57.

Singura echipă cîștigătoare
ții în etapa a patra a fost Rapid Bucu 
rești, care a învins echipa I.C.F. ci 
75—62.

După ziua de pauză, meciurile ai 
continuat aseară. Iată rezultate’e în
registrate : Rapid — Voința Brașot 
74—42 (28—18); Știința București - 
Voința Tg. Mureș 54—49 (26—28) , Mu
reșul - I.C.F. 44-40 (17-18). In cei 
mai important meci Unirea — Știin
ța Cluj 50—44 (35—18). înaintea ulti
melor două etape, clasamentul arats 
astfel; Rapid 10 p, Știința Cluj 8p 
Știința Buc. 8 p, Unirea 6 p. Mure 
șui 4 p, Voința Brașov 2 p, Voințs 
Tg. Mureș 2

mai mari 
turneului 
jic U turei

fără emo

și ora-

3x20 
p.; 2.
Col <lea

Pe poligonul Dinamo din Capitală sa 
desfășurat competiția republicană de 
tir, ediția a V a a „Cupei F.R.T." etapa 
finală. Au participat peste 80 trăgători, 
reprezentând 14 regiuni ale țării 
șui București.

Iată rezultatele : armă sport 
focuri seniori: 1. I. Urban 512 
I. I.uca (Crișana) 503 p.; 3. T.
(or. Buc.) 500 p.; Senioare: 1. Matilda 
Kondra -192 p.; 2. Xenia Tucă (Banat) 
462 p.: 3. Camelia Nae (or. Buc.) 457 
p.; Juniori: 1. S. Alerhand (Banat) 
515 p.; A. Băjenaru (Brașov); 3. M. 
Dan (or. Buc.) 495 p.; Junioare: 1. 
Gcorgeta Șerban (Iași) 472 p.; 2. Mi
oara Bocăneală (Brașov) 442 p.; 3. Mgg- 
dalena Tetidl (or. Buc.) 442 p. Clasa
ment general pe echipe: 1. Brașov 2399

or. București
5. lași . 2252

7. Galați 2196
9. Hunedoara

p.; 2. Banat 2393 p.; 3.
2379 p.; 4. Cluj 2276 p.;
p.; 6. Crișana 2243 p.;
p.; 8. Oltenia 2145 p.;
2142 p.; 10 Ploiești 2141 p.; 11. Mureș- 
Aut. Maghiară 1997 p.; 12. Suceava 
1971 p.; 13. Bacău 1930 p.; 14. Mara
mureș 1722 p.; 15. Rcg. București 
1320 p

★

Clubul Progresul organizează inline 
o competiție dc tir deschisă juniorilor. 
Competiția se va desfășura pe poligonul 
Tunari ' și va cuprinde probele de armă 
liberă 3x30 focuri și armă sport 3x10 
focuri.

Întrecerile sînt dotate cu „Cupa Pro
gresul".

p, I.C.F. 0
ADRIAN

P- 
VASILIU
CONDUCEBUCUREȘTI

IN ÎNTRECEREA FEMI-
PROGRESUL 
NEÎNVINSA

NINĂ PENTRU LOCURILE 9—16
IAȘI, 11 (prin telefon). In etapa a IV-t 

a turneului pentru locurile 9—16 in cam 
pionatul republican feminin s-au înre 
gistrat următoarele rezultate : Voințr 
Oradea — Petrolul Ploiești 59—46 (22—26) 
Știință Timisoara — Voința Bucureși 
65—33 (34—12), Progresul București - 
Blănuri Oradea 43—21 (24—16), Agrono 
mia Iași — Crișana Oradea 54—51 (20—22)

AUREL SCAUNAȘ, eoresp.



I

Mîine, etapa a XXI-a a categoriei A
Mîine se reiau întrecerile din cadrul 
itegoriei A la fotbal. Sînt programa- 

— în cadrul etapei a XXI-a — 
curi interesante, echilibrate, în care— 
general — echipele clasate în a doua 

mătate a clasamentului joacă pe te
ri propriu, primind „asaltul" unor e- 
iipe mai bine clasate. Deosebit de e- 
lilibrate se anunță mai ales partidele! 
l»I Petrila—Dinamo București (la 
•troșeni), UTA—Progresul București
) Arad), Știința — Petrolul Ploiești 
a Timișoara).
Steaua primește vizita Minerului Lu
ni, Steagul roșu joacă acasă primind 
alica lui Dinamo Bacău, iar la Bucu- 
)ti, în cel de-al doilea meci al cupla- 
mi de pe stadionul ,,23 August", 
ectatorii vor putea urmări întîlnirea 
îtrc Rapid București și revelația re- 
rului, tînăra formație Dinamo Pitești. 
■1 de-al șaptelea meci al etapei, Me
hl—Știința Cluj, a fost amînat din 
uza plecării echipei clujene în R.P. 
)lonă.
După cum se vede, meciurile de mai 
s sînt — aproape toate—importante 
ntru clasament, interesînd atît pozi- 
lc fruntașe, cît și pe cele din perife- 
i clasamentului. Și, desigur, echipele 
r lupta din toate puterile pentru ob- 
icrea victoriei. Spectatorii, iubitori 
fotbalului, așteaptă însă, ca jucătorii 
se angajeze într-o întrecere în care 

imul obiectiv să fie calitatea jocului. 
eforia trebuie obținută prirrtr-un joc 
n, prin superioritate tehnică și tac-

tică, printr-o comportare sportivă. In 
această privință, în campionatul cate
goriei A s-au făcut unii pași înainte. 
Așteptăm ca echipele noastre de cate
gorie A să meargă mai departe pe acest 
drum, ca jucătorii lor să nu se lase 
atrași de goana după obținerea _ cu 
orice preț a celor două puncte și să 
nu alunece pe panta atitudinilor ne
sportive, a durităților. RESPECTUL 
FATA DE ADVERSAR, FATA DE AR
BITRU, FATA DE SPECTATORI, 
PREOCUPAREA PENTRU REALIZA
REA UNOR JOCURI DE CALITATE 
— LATA ÎNDATORIRI DE PRIM 

ORDIN ALE JUCĂTORILOR NOȘTRI. 
Pășind pe teren, ei trebuie să le aibă 
în minte, 
Uzeze.

să se străduiască să le rea-

PREGĂTIRI

patru echipe bucureștene au• Cele .
susținut joi jocuri-școală, în care au 
folosit formațiile preconizate pentru du
minică.

RAPID a jucat cu echipa sa de ju
niori, iar ieri a făcut un antrenament 
mai ușor. Antrenorul I, AVhăilcscu nu 
s-a fixat asupra formației. Probabil 
însă că va fi cea standard.

STEAUA s-a antrenat în compania 
formației de tineret (7—2), în urmă
toarea componență: Voinescu

compania

(Eremia) 
—Zavoda II, Cojocaru (Hălmăgeanu), 
Ivănescu (Cojocarii) — Jenei (Crișan), 
Crăciun—Cacoveanu (Tătaru), Constan-

NOTE, ȘTIRI»

REAMINTIM...
Inccpînd cu optimile de finală, jocu- 
: din Cupa R.P.R. se vor disputa 
i excepția finalei) pe terenuri neutre, 
in primele meciuri vor avea loc, în 
!Ste condițiuni, la 20 mai, socotim 
este util să reamintim echipelor inte- 
ate două din prevederile regulamen- 
ui Cupei :
1. în caz de egalitate, jocurile vor fi 
“lungite cu două reprize a 15 minute.
2. Dacă egalitatea se va menține și 
pă prelungiri, atunci meciurile res- 
;tivc se vor re juca a doua zi, în ace- 
și localități.
De asemenea, amintim ora oficială de 
eperc a jocurilor: 16,45 (pentru a fi 
ip de prelungiri).

CU 12 JUCĂTORI !...

să rea golului marcat în condi|iuni, 
cunoaștem, nercgulamcntare...
• Partidele de tineret programate 

mîine în București se vor disputa :~ 
cuplaj pe stadionul Giulești:

Ora 9: Steaua—Minerul Lupeni
Ora 10,45 : Rapid—Dinamo Pitești
• Astăzi, in categoria B — seria 
H-a, se dispută două derbiuri bucu-

in

a
reștene :

Dinamo Obor—Știința, pe stadionul 
Dinamo, ora 17.

Metalul—Olimpia, pe terenul Gloria, 
ora 17.

• Joi, la Tirgoviște: Metalul—Fla
căra Moreni 5—0 (2—0). Au marcat: 
lordache (2), Cazacu (2) și Chiriță. 
(M. Avanu, coresp.)

tur-Fotbaliștii Rapidului, întorși din 
ii în R.P. Polonă și R.S. Cehoslovacă, 
au povestit un caz neobișnuit, petre- 
. în cursul jocului de la Kosice. Este 
ba nici mai mult nici mai puțin de- 

de faptul că echipa cehoslovacă a 
at la un moment dat (cam din min. 
I cu... 12 jucători, fără ca să fi 

imediat cineva. „Jucătorul 
IR (introdus ca să înlocuiască 
ui, cârc însă n-a ieșit din joc)
t mult pe teren: vreo cinci minute, 
r în acest timp, echipa sa a marcat 
doilea gol !... Cum jucătorul în plus 
părăsit apoi terenul, iar arbitrul n-a 
icrvat nimic din toate acestea, cazul 
rămas fără alte urmări decrt aceea

De la F. R. F.
Rosnină de Fotbal, ana- 

petrecute la jocul din 6 
Flacăra 
a ho-

ob- 
în 
pe 

n-a

Federația 
lizind cele 
mai a. c. dintre echipele 
Moreni și Foresta Fălticeni, 
tărit următoarele :

— Se ridică dreptul de organizare 
pe teren propriu al echipei Flacăra 
Moreni, pină la sfirșitul campionatu
lui 1961-62.

— Se suspendă pe doi ani jucăto
rul Ștelănescu Victor și se sancțio
nează cu ultim avertisment jucătorii 
Zamfir Gheorghe și Binsan Grigoce 
de la Flacăra Moreni, pentru atitu
dine nesportivă față de arbitru.

n ,,post-seriptum“ 
desfășurat

nedorit după un meci
la Moreni

Atitudini

Damenii muncii din Moreni și loca- 
ițile învecinate își iubesc mult echipa 
icăra, care activează fără întreru- 
e de aproape 15 ani in categoria 
Aceștia doresc, firește, ca printr-un 
de bună calitate, printr-o compor- 

e sportivă demna, echipa lor favo- 
i Flacăra să reprezinte cu cinste cu
be asociației lor în campionatul ca
loriei B. Iată de 

imensa nrajori- 
e a spectaloriilotr 

încurajează în 
>d corect și obiec- 

ecliîpa și sînt,
hună dreptate, suparăți cînd aceasta 
ca slab sau pierde. Dîind dovadă de 
ncipiaJitate, ei condamnă manifes'tă- 
B nesănătoase de pe terenul de sport, 
ar și atunci cind abaterile sînt să- 
șite de jucătorii echipei lor. In acest 
au procedat miile de spectatori care 
asistat duminică la jocul Flacăra 

ireni și Foresta Fălticeni. Ei și-au 
nifestat indignarea față de cele pe- 
cute in incinta terenului după termi- 
rea partidei. La producerea lor a 
itribuit și atiudinea — străină ma- 
ității sportivilor noștri — pe care 
avut-o jucătorul Ștefănescu I (Fla- 
■a) care, imediat după terminarea 
•tidei, l-a apostrofat pe arbitrul jo- 
ui Titus Burtan, cerindu-i socoteală 
lini... neacordarea golului pe care-1 
Icrisese cu... mina. Apoi, același ju-

cător lipsit de o elementară educație 
î-a spus arbitrului că „îi este indife
rent dacă va fi suspendat sau nu".

Această atitudine, străină de concep
ția sportivilor noștri de tip nou, a 
irwura jatt pe cițiva așa-ziși „suporteri" 
care in asemenea împrejurări caută 
să-și „descarce nervii" și să găsească 
primul vmovaf in persoana... arbitrului.

Ca urmare, cițiva 
spectatori certați cu 
morala socialistă 
au intrat pe tere
nul de joc, instfi- 
tind și lovind pe 

conducătorul! njeoîului.
Acestea sânt laptele, care denotă lip

suri grave în munca educativă a aso
ciației sportive Flacăra Moreni. Con
siliul asociației nu a dovedit preocu
pare pentru educarea jucătorilor și a 
unor suporteri, nu a făcut nimic pentru 
a-i lămuri pe fotbaliști că evitarea re
trogradării poate fi realizată numai 
printr-un joc bun și nu prin nereguia- 
rități și atitudini nesportive. In plus, 
asociația sportivă Flacăra Moreni a 
dovedit o slabă preocupare și pricepere 
in organizarea partidelor și nu a luat 
din timp măsurile ce se impun pentru 
asigurarea desfășurării normale a com
petițiilor sportive pe terenuri.

Asemenea manifestări nesănătoase 
trebuie curmate din rădăcini.

tin, Mateîanu, Raksi, Creiniceanu, Mo
dificările au fost făcute Ia pauză. .

DINAMO a făcut un util antrena
ment avînd ca partener echipa Bum
bacul, iar aseară a plecat la Petroșeni. 
Antrenorul D. Niculae-Nicușor ne-a 
spus că formația o va alcătui în ziua 
meciului din următorul lot: Uțu, Datcu- 
Popa, Nunweiller III, Ivan, Constanti- 
nescu—V. Alexandru, Ștefan—Pircălab, 
Varga, Frățilă, Ene II, Țircovnicu, Da
vid.

PROGRESUL va prezenta la Arad, 
după cum ne-a informat antrenorul Gică 
Niculae, formația obișnuită : Mîndru— 
Nedelcu, Caricaș, Smărăndescu II—lo- 
niță, Pașcanu—Maîteuță, Oaidă, Smă
răndescu I, Voinea, Baboie.

• Minerul Lupeni a jucat joi la Vul
can cu Minerul : 5—3 (3—1). Pentru 
echipa din Lupeni au înscris Staudt (3), 
Mihăilă și Comșa. La București va 
evolua formația : Kiss—Vasiu, Coman, 
Teică — Mihăilă, Mihaly—Cucu, Com- 
?a, Szoke, Staudt, Cărare. ~ 
coresp.).

• St. roșu urmează să 
ne formația care a jucat în Cupă la 
Oradea. Joi, St. roșu a jucat cu Co-

(Au marcat:

(N. Rovenfa,

alinieze mîi-

lorom-Codlea: 9—0. , _______
Năftănăilă 2. Seredai, Necula 3, Mes- 
zaros 2 și David). (C. Gruia coresp. 
reg).

• Dinamo Pitești a avut doi parte
neri joi: I.T.F. Pitești (7—1) și Ra
pid Pitești (6—i). Echipa va fi înso
țită la București de numeroși supor
teri. Formația : Niculescu—Valcan, 
Barbu, Haimovici —Florescu, Radu— 
Lalu, Constantinescu, Lovin, Cornea- 
nu, Turcan. (I. Chilibar, coresp.).
• Joi : Dinamo Bacău—Textila Buhuși 

4—1 (2—0). Au marcat: Vătafu, Gram, 
Publik și Ciripoi, respectiv Dumitran. 
Formația pentru duminică: Ghiță— 
Gross, Lazăr, Cincu-Rădulescu, Stoica 
— Nemeș, Vătafu, Gram, Ciripoi, Pu
blik. (Ilie iancu, coresp.).

• Petrolul a evoluat joi la Craiova : 
6—1 (2—0) cu Electropiitere (6000 de 
spectatori). Joc frumos. Au marcat: 
Tabarcea (3), Babone, Dridea I și 
Asimionoaie. respectiv Anghel. Petro
lul a folosit echipa care va juca la Ti
mișoara : lonescu—Pahonțu, Fronea, 
Pal, — D. Munteanu, M. Marcel—Za- 
haria, Babone, Dridea I, Tabarcea, Asi
mionoaie. (St. Gurgui coresp).

• Știința Timișoara—Tineret• Știința Timișoara—Tineret 8—1 
(Lazăr 4, Manolache 3, Mițaru, respec
tiv Gîrleanu). Cn Petrolul va juca e- 
chipa .Curcan—Jenei, Țurcan, Georges
cu — Petescu, Botescu — Igna, Lazăr, 
Maoofache, Lereter, Mițaru. (T. Ță-Manofache, Lereter, 
raiwi, coresp).

pe
Citeva concluzii 

marginea Turneului U.E.F.A
S-au

fluierul _ _ ____
pus capăt pasionantei finale R. 
Romînă — Iugoslavia, iuibmihuiiv 
strălucita victorie a juniorilor romîni 
la a XV-a ediție a Turneului U.E.F.A., 
dar ecourile frumoasei performanțe stă- 
ruiesc la fel <Ie puternice și acum. Nu 
este uitată nici comportarea bună a 
selecționatei de juniori a orașului Bra
șov care — participînd în afară de con
curs în grupa de la' Brașov £ 
terminat ~ -----
intr-un clasament _______ ____
doi, Ta un punot de Italia, cîștigă- 
toarea grupei, și înaintea echipelor Po
loniei și Austriei. De asemenea, este 
subliniat — cu legitimă mîndrie — 
succesul deplin al organizării acestei 
ediții jubiliare, care și-a atras apre
cierile unanim elogioase ale oaspeților 
noștri. Mișcarea noastră sportivă și-â 
dovedit încă o dată maturitatea, capah 
citatea sa organizatorică. Să reținem 
acum, din acest dublu succes, citeva 
învățăminte pentru viitor.

scurs două săptămîni de cînd 
final al arbitrului J. Malka a 
. ............................................  P. 

Iugoslavia, consemnînd

neînvinsă, ocupînd ■*» 
neoficial — locul

ACTIVITATEA COMPETITIONALA
A JUNIORILOR—PE PRIMUL PLAN!

Ca toate celelalte ediții Ia care am 
participat și ca alte multe acțiuni pe 
linie de juniori, Turneul U.E.F.A. 
1962 a dovedit că fotbalul nostru dis
pune de multe elemente tinere valo
roase, care nu așteaptă decrt prilejui 
de a se afirma. Ce alt exemplu mai 
grăitor poate fi decit reprezentativa 
de anul acesta, al cărei \ _
adevărat reprezentaiiv: jucători din 
14 orașe 1

Și ca ei mai sînt mulți tineri 
lieti în țară.

Bogăția cadrelor fotbalului 
pune mereu problema depistării 
videnței lor, a mijloacelor de_
tare și de creștere. Formele folosite 
a.nul trecut, mai îrrtîi în vederea ta
berei de vară și apoi pentru alcătui
rea lotului U.E.F.A. (trialuri, jocuri 
de antrenament și de verificare) s-au 
dovedit a fi destul de bune. Ele tre
buie completate însă. Și cînd afirmăm 
acest lucru ne gîndim și la un sistem 
competițional pentru juniori mai potri
vit (un campionat republican pe grupe 
geografice) și — în special — la o 
activitate mai stimulatorie sub forma 
unor întreceri — pe scară locală ■— 
între selecționate de orașe sa>u re
giuni. Asemenea întilniri asigură un 
stimulent puternic pe toate treptele 
selecționării (oraș—regiune—țară) și, 
în același timp, dau o imagine mai 
exactă și o confirmare a valorii jucă
torilor. In orice caz, se impune din

lot a fost cu

fotba-

nostru 
și e- 

depis-

partea federației o grijă deosebită 
țață de activitatea competițîonaJă a 

înjuniorilor, care' la ora actuală, 
forma în ca-re se desfășoară, din cauza 

în aceasfă direc- 
nivelul cerințelor

lipsei de preocupare 
ție nu se ridică la 
fotbalului nostru.
CHEIA SUCCESULUI

Fără discuție că 
națională a reușit să iasă învingă
toare _ din acest adevărat maraton 
fotbalistic datorită unei atente și ju
dicioase pregătiri. Și aici este meritul 
celor doi antrenori, Gh. Ola și N. 
Dumitrescu, al întregului colectiv care 
s-a ocupat cu antrenarea echipei. Ce 
s-a urmărit în procesul de instruire? 
1. O pregătire fizică multilaterală te
meinică ; 2. O pregătire specifică con
dițiilor de disputare a Turneului și 3. 
Omogenizarea echipei și organizarea 
jocului. Gratie acestei pregătiri o for
mație alcătuită DIN JUCĂTORI DIN 
9 ORAȘE a devenit O ECHIPĂ, omo
genă, cu un știi de joc, capabilă nu 
numai să imprime un ritm foarte 
rapid da.r să și reziste unui ritm la 
fel de ridicat, să-și impună jocul. La 
acestea adăugăm durata și intensita
tea mare a antrenamentelor, cantîta-: 
tea de muncă depusă de jucători, par
ticiparea lor conștientă. Totul a con
tribuit ca echipa să meargă din ce 
în ce mai bine, să forțeze jocul toc
mai în repriza a doua și să termine 
Turneul cu forțele — fizice și morale 
— mereu proaspete, intr-un finiș cu 
adevărat ireziștibil.

Așadar, „secretul" victoriei a fost ■ 
pregătirea. Experiența acumulată cu 
acest prilej este foarte prețioasă, dar 
nu trebuie limitată la un număr res-. 
trîns de jucători. Invățămințe’e cîști- 
gate trebuie să formeze baza unui în
drumar metodic de instruire a junio
rilor din toată țara, care să fie pus 
la îndemîria zecilor și sutelor de an
trenori și instructori care se ocupă 
de echipe de juniori și care SÎNT 
LIPSIȚI LA ORA ACTUALA de un 
material corespunzător. Federația n-a 
elaborat și difuzat nici pină azi în
drumarul cu privire la modul cum tre
buie să se desfășoare munca de ins- 
struire cu copiii și juniorii, prevăzut 
în planul de măsuri. Stabilirea imo® 
principii metodice unitare pentru pre
gătirea elementelor tinere va contribui 
la îmbunătățirea calității muncii de 
instruire în cluburi și asociații și, 
implicit, la ușurarea lucrărilor de 
selecționare și pregătire a echipei na
ționale de jun iori. .

pregătirea

echipa noastră

toare din acest adevărat maraton

P. GAȚU

Etapa scorurilor neașteptate 
și a celor mai multe goluri, în categoria B

— Situația in clasamentele celor

Fază din meciul C S.O. Timișoara—C.F.R. Arad 1—0. Portarul echipei arădene, 
Șerban, a sărit la balon o dală cu lonescu, centrul înaintaș timișorean (nr. 9). 
Intervenția acestuia din urmă însă, este neregulamentară, deoarece îl jenează 

cu mina stingă pe portar.
Foto: V. Crioșteanu-Timișoara

Cea mai importantă modificare în cla
sament s-a produs în seria I, unde Po
iana Cîmpina a preluat locul I. In seria 
a n-a, Farul și-a mărit cu încă un punct 
avansul, în schimb Crișana Oradea — 
liderul seriei a IlI-a — este amenințată 
serios de Mureșul, care s-a apropiat la 
un punct. Etapa programată azi și 
mîine poate aduce noi modificări în cla
samente, făcind mai pasionantă întrece
rea celor 42 de echipe.

Iată clasamentele și programul jocu
rilor din etapa a XX-a:

I

Foarte interesantă și plină de perspec
tive în ce privește viitoarea desfășurare 
a întrecerii, această semietapă de 
miercuri a categoriei B. Și ca rezultate 
și ca eficacitate a liniilor de atac. Sur
prize propriu-zise nu au fost. Insă, 
citeva scoruri neașteptate au stimit 
multe comentarii. Au surprins scorurile 
cu care au cedat echipe cu pretenție în 
seriile respective: C.S.M.S. Iași și C.S.M. 
Reșița, sau care se bucurau de mai mult 
credit din partea susținătorilor lor; Cor- 
vinul Hunedoara și Rapid Tg. Mureș.

Deosebit de... darnică s-a arătat semi- 
etapa de miercuri. Pe cit de sărace au 
fost jocurile de duminică (13 goluri în 
10 meciuri), pe atît de eficace s-au do
vedit cele de miercuri (40 goluri in 11 
meciuri!). Luată în totalitatea ei, această 
etapă a fost cea mai... productivă de 
pină acum. In schimb, nivelul tehnic al 
jocurilor continuă să lase de dorit și 
acest lucru trebuie să atragă mereu 
atenția antrenorilor.

SERIA
1. Poiana Cîmpina
2. C.S.M.S. Iași
3. Prahova Ploiești
4. Dinamo Galați
5. Carpați Sinaia
6. Stiinta Galați
7. C.S.O. Brăila
8. Foresta Fălticeni
9. Ceahlăul P. Neamț

19
19
19
19
19
19
19
19
19

1
5
9
3
3
3
7
4
4

41:15 
44:14 
30:20 
35:29 
48:40 
30:30 
20:23 
19:23 
24:33

Carpați Sinaia; Dinamo Galați — Poiana 
Cîmpina; Prahova Ploiești — Foresta 
Fălticeni: Rapid Focșani — Dinamo Su
ceava: C.S.M.S. Iași ~ "
Ceahlăul P. "
Steaua roșie

trei serii —
10. Rapid Focșani 19 4 6 9 23:37 14
11. C.F.R. Pașcani 19 6 2 11 21:34 14
12. Flacăra Moreni 19 4 5 10 24:34 13
13. Dinamo Suceava 19 5 3 11 23:34 13
14. St. roșie Bacău 19 3 7 9 16:32 13

ETAPA VIITOARE:: C.S.O. Brăila __

Ploiești

A

Neamț
Bacău — C.F.R.

SERIA

Știința Galați; 
Flacăra Moreni; 
” ~ Pașcani.

n-A
1. Farul 19 13 2 4 50:19 28
2. Dinamo Obor 19 11 2 6 33:28 24
3. C.S.M. Reșița 19 11 1 7 39:32 23
4. C.S.O. Craiova 19 8 6 5 28:13 22
5. Metalul Buc. 19 9 2 8 31:36 20
6. C.S.M. Mediaș 19 7 5 7 22:21 19
7. C.F.R. Roșiori 19 9 1 9 31:33 19
8. Chimia Făgăraș 19 8 2 9 35:35 18
9. C.S.M. Sibiu 19 6 5 8 24:31 17

10. Știința București 19 7 2 10 30:34 16
11. Olimpia Buc. 19 7 2 10 26:34 16
12. Chimia Govora 19 6 4 9 17:23 16
13. Tractorul Brașov 19 5 6 8 21:31 16
14. Portul Constanta 19 4 4 11 20:37 12

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Roșiori —
Portul Constanța; Dinamo Obor — Știința 
București (azi ora 17, 
mo); C.s.M. Mediaș - 
Farul Constanța 
Metalul Buc. — 
17 teren Gloria);
mia Govora; Chimia Făgăraș 
Craiova.

stadionul Dina- 
C.S.M. Reșița; 

— Tractorul Brașov; 
Olimpia Buc. (azi, ora 

C.S.M. Sibiu — Chi- 
c.s.o.

SERIA A m-A
Oradea 
Tg. Mureș 

Timișoara 
Sîrmei C. T.

19 13 1 5 33:19 27
19 11 4 4 40:24 26
19 10 4 5 25:19 24
19 9 5 5 38:21 23
19 9 7 4 25:18 23
19 10 3 6 29:25 23
19 7 8 4 28:23 22
19 8 4 7 31:23 20
19 4 8 7 22:32 16
19 4 5 10 23:38 13
19 4 5 10 18:32 13
19 4 5 10 13:25 13
19 3 6 10 15:26 12
19 4 3 12 17:32 11

A.S M.D . Saitu

1. Crișana
2. Mureșul
3. C.S.O. "
4. Ind.
5. C.S.M. Cluj
6. C.S.O. Baia Mare
7. Arieșul Turda
8. Vagonul Arad
9. Recolta Cărei

10. Crișul Oradea
11. Rapid Tg. Mureș
12. A.S.M.D. Satu Mare
13. C.F.R. Arad
14. Corvinul Hunedoara

ETAPA VIITOARE :
Mare — Crișul Oradea; C.F.R. Arad — 
Rapid Tg. Mureș; C.S.O. Baia Mare — 
Recolta Cărei: Crișana Oradea — Vago
nul Arad: C.S.M. Cluj — Corvinul Hu
nedoara-; Mureșul Tg. Mureș — Ind. Sîr- 
mei C. Turzi ; CS.O. Timișoara — Arie-

29
27
23
23
23
19
19
18
18 șui Turda.



„Cupa orașelor"prin corespondență
In toate centrele de natație din țară 

au început ieri întrecerile tradiționa
lului concurs prin corespondență dotat 
cu „Cupa orașelor".

Pentru prima etapă, în ziua întîj a 
concursului au fost programate probe 
de viteză pe 50 m, la toate procedeele 
tehnice, și de 400 m liber (pentru spa- 
tiști, brasiști și delfiniști) și 400 m flu
ture (pentru crauliști). In ziua a doua 
și a treia a întrecerilor (astăzi și mii- 
ne) înotătorii participă la probe de 
verificare a pregătirii fizice generale.

★
La sfîrșitul săptămînii trecute bazi

nul acoperit de la Floreasca a găzduit 
întrecerile din cadrul campionatului 
de hală al orașului București, rezervat 
copiilor. Remarcăm numărul mare de 
participant ca și bunele rezultate obți-

nute de Zoe Reznicenco. Voichița 
Novac, Anca Mărdărescu, Eugenia Bo- 
tezatu, Viorica Petru, Monica Muntea- 
nu. Sorin Butoi, A. Șoptereanu, Șt. 
Vizitiu, Mugur Tomescu și A. Moldo- 
veanu. In clasamentul general pe pri
mul loc s-au clasat 
PROGRESUL cu 168 
masculin»' și 104 in 
urmați de cei de Ia 
S.S.E. 1. 105 p, CI. . .
Steaua 56 p, Rapid 46 p, Unirea 19 p, 
Știința 16 p, Dinamo 4 p. In clasamen
tul original, dar destul de grăitor, al 
antrenorilor, primele locuri au fost 
ocupate de P. Stroescu (Progresul), 
AI. Szatmari (S.S.E. II), Gh. Dimeca 
(S.S.E. I), Maria Baciu (S.S.E. II), 
Gh. Marinei (Steaua), Paula Enăcea- 
nu (Progresul). •

înotătorii de la 
p (64 în probele 
cele feminine), 
S.S.E. II, 165 p, 
sp. școlar 75 p,

Campionatul de polo

Rezultate normale in etapa a IV-a
Rezultate : Rapid—I. C. Arad 5—2 

(2—0, 0—0, 2—1, 1—I), Dinamo—Pro
gresul 12—0 (1—0, 3—0, 4—0, 4—0), 
Steaua—Știința Buc. 7—2 (3—1, 0—1, 
1—0, 3--0), Ind. Linii Timișoara— 
Știința Cluj 3—5 (1—1, ~Știința Cluj 3—5 (1—1. 2—2, 0—1, 
6—1), C.S. Mureșul—C.S.M. Crișana 
Oradea 4—0 (0—0, 1—0, 1—0, 2—0).

Joi după-amiază s-au jucat meciuri
le etapei a patra : trei la București și 
două în provincie (unul Ia Timișoara 
și celălalt la Tg. Mureș). In prima par
tidă desfășurată în Capitală, la ștran
dul Tineretului, s-au întîlnit echipele 
Rapid și I. C. Arad. Feroviarii și-au 
apropiat victoria ca urmare a unui joc 
mai mobil, mai ofensiv. Ei au condus 
cu 3—0, apoi cu 4—1, pentru ca în final 
să crștige cu 5—2.

Dinamo București a întrecut formația 
improvizată a Progresului cu 12—0. 
Scorul putea fi și mai mare dacă în
vinșii n-ar fi abuzat de un joc pasiv,

Ultimul meci al „triplajului" de la 
ștrandul Tineretului a opus echipele 
Steaua și Știința București. Studenții 
au făcut zile negre actualului lider o 
bună parte din joc, după care n-au 
mai putut face față presiunii exercitate 
de formația militară. Au marcat: Culi- 
neac (3), Firoiu (2), C. Marinescu și 
Alexandrescu, de la învingători și Fi
roiu (autogol), Varlam, de Ia învinși.

La Timișoara, meciul dintre Ind. Linii 
și Știința Cluj a fost de un nivel teh
nic satisfăcător. După cum ne infor
mează corespondentul nostru regional, 
AL. GROSS, gazdele au jucat multă 
vreme de la egal cu învingătorii, au 
ratat mult, printre care și o lovit'.fă 
de la 4 m. Clujenii, cu o pregătire mai 
bună, au acționat mai calm și cu mai 
bune rezultate în finalul partidei.

Punctele au fost înscrise de Urcan (2), 
Zete, Maghiari și Dar.ciu (Știința), 
Cinteanu, Rorich și Papa (Ind. Linii).

Victorie dară la Tg. Mureș, unde 
echipa locală C. S. Mureșul a întrecut 
pe C.S.M. Crișana Oradea cu 4—0.

(I. VULCAN coresp ).
★

Etapa a V-a programează mîine doar 
două partide: Progresul Buc. — Ind. 
Linii Timișoara (ștrandul Tineretului, 
de la ora 11) și L G. Arad — G.S.M. 
Crișana Oradea.

Situația alergătorilor în campionatul
republican de motocros

Mîine, concurs cu obstacole pe stadionul Dinamo
In curind motocicliștii fruntași vor 

avea de susținut mai multe întîlniri 
internaționale în probe de motocros. 
La cele trei faze de campionat disputa
te pînă în prezent doar cîțiva dintre 
alergătorii fruntași s-au comportat la 
valoarea cunoscută : "
(Steaua), M. Pop și Tr. Macarie (Di
namo). In rest, specialiștii acestui gen 
de alergare și anume Gh. Ion și Gh. 
Ioniță (Steaua), V. Szabo și M. Cer- 
nescu (Dinamo), E. Seiler și Șt. Ian- 
covici (Metalul) au manifestat o formă 
slabă căreia, acum în plin sezon com- 
petițional, nu-i putem găsi nici o 
scuză. Iată acum situația primelor trei 
locuri in clasamentul campionatului

M. Dănescu

republican de motocros după disputa
rea a trei faze: 125 cmc.: 1. Tr. Maca
rie 3 p., 2. T. Popa (Metalul) 6 p., 
3. Marin Voicu (Dinamo) 9 p.; 175 
cmc.: 1. M. Pop 4 p., 2. Gh. Ion 7 p., 
3. Șt. Iancovici 10 p.; 250 cmc.: 1. M. 
Dănescu 3 p., 2. C. Dovids (Metalul)
9 p., 3. E. Kerestes (Steaua) 13 
350 cmc.: I. C. Dovids 5 p., 2. 
Dănescu 9 p., 3. Gh. Ioniță 12 p.

Mîine dimineață începînd de la
10 bucureștenii vor avea ocazia
asiste din tribunele stadionului Dinamo 
la un foarte interesant concurs cu 
obstacole. La alergări vor participa ma
joritatea motocicliștilor noștri fruntași 
precum și sportivi începători.

p-;
M.

ora 
să

in plina desfășurare„Zonele
• Satu Mare a fost locul de des

fășurare a primei zone 
floretlștilor și spadasinilor, 
tari: doi reprezentanți ai 
sportiv muncitoresc din Cluj 
Hubota, la floretă și Ștefan 
la spadă. (M. Dumitrașcu — coresp.)

• Le Ploiești au avut loc întrece
rile din cadrul zonei a Il-a a flore- 
tiștilor și spadasinilor. Marcind o fru
moasă revenire de formă, floretistul

rezervate 
Invingă- 
Clubului 
— Petru 
Haukler,

CUPA REGIUNILOR
• De curind s-au desfășurat la Rin. 

Vîlcea, întrecerile din prima etapă a 
competiției republicane de oină „Cupa 
regiunilor”. Și-au disputat întîietatea 
echipe din raioanele Horezu, Slatina, 
Pitești și R. Vilcea. Dovedind o mai 
bună pregătire tehnică și fizică, echipa 
asociației sportive „Pacea" din co
muna Țițești, ratonui Pitești, a ocupat 
primul Ioc în clasamentul final.

• Duminică sînt programate pe sta
dionul Tineretului din Tecuci întrece
rile finale din cadrul primei etape a
.Cupei regiunilor", la care participă 

..._i bune formații din regiunea

Ia primele întreceri ale celei 
ediții a .Cupei regiunilor", 
ția va fi 
Slobozia.

găzduită duminică

de a V-a
Competi- 

de orașul

duminică si rit programate lai 
întrecerile finale din prima

• Tot
Suceava 
etapă a „Cupei regiunilor". Aici se vor 
intilni echipele cîștigătoare de ia faza 
pe centre de raioane.

cele mai 
Galați.

• Opt 
București

echipe din raioanele regiunii 
și-au anunțat participarea

• La Mizil (reg. Ploiești) se vor 
desfășura, de asemenea, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, primele jocuri ale 
„Cupei regiunilor", după care urmează 
să se alcătuiască echipa reprezentativă 
a reg. Ploiești pentru întîlnirile cu se
lecționata reg. Iași.

• Pe stadionul „23 August" dih Ca-I 
pîtală a avut loc joi un concurs pentru 
aruncători. Cu acest prilej, Gh. Cos] 
tache (C.S.S.) a stabilit un nou rccorq 
republican la aruncarea ciocanului (3 
kg.) cu 52,87 m. Vechiul record al jul 
niorilor de catcg. a II-a aparținea din 
1959 lui D. Gheorghiu cu 52,47 m. Alto 
rezultate la această probă: M. Ouoveanu 
(C.S.S.) 40,64; disc juniori II (1 kg.)| 
Gh. Costache 42J.6; F. Panaitescu 
(G.S.S.) 41,05; disc junioare I: El\
Ghica (S.S.E.I) 26,80.

® Zilele trecute clubul Unirea a or 
ganizat un concurs de maraton redus 

pe șos. București—Ploiești 
1. I. ......................

2. M.
3.

C. Pensie (Petrolul Ploiești) s-a impus 
de la început. El a ocupat pe merit 
primul loc. In urma lui s-au clasat 
I. Falb (Tmș.), I. Lăudoiu (PI.) și L. 
Moloni (Cv). Promițător, debutul tî- 
nărului floretist C. Florea (S.S.E. PI.) 
care s-a calificat în turneul final. La 
spadă, Gh. Lăudoiu (Petrolul Ploiești) 
a realizat numărul maxim de vic
torii : 7.

• La Galați, talentata reprezentantă 
a Școlii sportive de elevi din Ploiești, 
Marieta Munteanu a constituit revela
ția zonei, ciștigînd cu destulă ușu
rință proba de floretă. Ea s-a clasat 
înaintea unor trăgătoare cunoscute ca 
Cecilia Neagu (Petrolul PI.) și Derviș 
Gevidan (Farul C-ța.). Munca antre
norului Hie Tudor este astfel răsplă
tită. Tn proba de sabie, Gh. Isopescu 
(Petrolul PL) a „sosdt“ pe primul loc 
înaintea lui Csbkor (Tmș.), I. Lăudoiu 
(PI.) și Gh. Popescu (Lugoj).

(25 km) 
Rezultate: 
1.30 : 40,0; 
1.31:05,0; 
1.34:25,0.

• Mîine, la ora 7, se va 
într-o cursă de 16 km (din fața aerol 
portului Băneasa) organizată de asocial 
ția sportivă Vulcan pentru alergători 
care n-au participat încă Ia nici un 
maraton.

• in parcul sportiv „23 August" vi 
avea loc mîine, de la ora 9, competiția 
de marș dotată cu „Cupa Metalul". I

• La sfîrșitul săptămînii viitoare sl 
va desfășura Ia Timișoara concursul rd 
publican de primăvară pentru seniori a 
senioare. La întreceri, federația de spd 
cialitate a invitat peste 200 de atlcd 
trimiși de cluburile și asociațiile spon 
tive. Concursul este deschis maeșt ril'd 
sportului și atleților din catcg. I și I 
Il-a. Se vor desfășura următoarei! 
probe: bărbați : 100, 200, 400, 80(1 
1.500, 5.000, maraton redus (25 kmj 
110 mg, 400 mg, 3000 m obst., 10 M 
marș pe pistă, 4x100 m, 4x400 m. înăl 
țime, prăjină, lungime, triplu, greutatd 
disc, suliță, ciocan, pentatlon; /emel 
100, 200, 400, 800 m, 80 mg., 4x100 n 
înălțime, lungime, greutate, disc, sulița 
înscrierile se fac pînă la 18 mai pe a 
dresa consiliului regional Banat a 
UCFS.

Aldea
Ruse

Gh. Pietroiu

(Unirea 
(Unirea 
(Voința

da plecare!

UNDE
SlMBATĂ

MERGEM?

de laATLETISM : 
ora 16: etapa 
republican de 
de Ia cluburile________ ____ , - ___

| stadionul Republicii, de la ora 16,30: 
faza pe Capitală a campionatelor univer
sitare.
' BOX: sala Dinamo, de la ora 19: Di- 
mamo — Rapid.
f SCRIMA : sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 16: faza de zonă a cam
pionatelor republicane (proba de sabie).

stadionul Voința, 
raională a campionatului 
seniori (participă atleți 
Metalul, Olimpia, Voința);

Olimpii 
(meci i 
bucurei

RUGBI: teren C.P.B.. ora 17: C.F, 
Griviîa Rosie TI: stadionul 

ora 17,SO: Olimpia — Metalul 
cadrul competiției echipelor 
tene).

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, or 
18,30: concursul prin corespondent 
(probe fizice) „Cupa Orașelor1*.

FOTBAL : stadionul Dinamo, ora T 
Dinamo Obor — Știinta București (ca 
B); teren Gloria, ora 17: Metalul — C 
limpia București (cat. B).

DUMINICA

PROMOEXPRES1X2X1X21
Rapid—Dinamo PiteștiSteaua — Minerul

în programul concursului de mîine
♦ Cuplajul de mîine de pe stadionul 

„23 August” prezintă o importanță deo
sebită în rindul participanților la Pro
nosport și- în general pentru toți iubi
torii fotbalului deoarece meciurile res
pective se anunță foarte disputate, ținînd 
seama de pozițiile în clasament ale pro
tagonistelor și îndeosebi ale echipelor 
Minerul, Steaua și Dinamo Pitești.

Participarea la acest concurs pe bule
tine combinate asigură participanților 
șanse mai mari îa_ obținerea de premii 
ia^ categoriile superioare.

Dăm mai jos un pronostic al antreno
rului Ronai Francise (Crișana Oradea) 
pentru meciurile concursului de mîine :

1. Știința Timișoara — Petrolul A
2. Steagul roșu — Dinamo Bacău A
3. Steaua — Minerul A
4. Rapid — Dinamo Pitești A
5. U.T.A. — Progresul A
6. «Fiul — Dinamo București A
7. Farul C-ța — Tractorul Br. B
8. Din. Galați — Poiana Cîmpina J
9. Mureșul Tg. M. — Ind. Sîrmei

C. Turz’i B %
10. C.S.M. Mediaș — C.S.M. Reșița
11. Crișana Or. — Vagonul Arad B
12. Chimia Făgăraș — C.S.O. Cr. B

♦ Programul concursului nr. 20 din 20 
mai 1962 cuprinde următoarele meciuri î

1. Petrolul — Din. Buc. (Cupa R.P.R)
2. Progresul—-Știinta Tmș. (Cupa R.P.R.) 
“ U.T.A. — Din. Bacău (Cupa R.P.R.)

Met. Tîrg. — Farul C-ța (Cupa R.P.R.) 
Jiul ~ '
Recolta Cărei — Crișana Oradea 
Corvinul — C.S.O. Timișoara B 

Craiova — Metalul Buc. B
9. Vagonul Arad — Mureșul Tg. M.

10. Rapid Focșani — C.S.M.S. Iași B
11. C.S.O. Brăila — Dinamo Galati B
12. Rapid Tg. Mureș — C.S.M. Cluj

3.
4.
5.
6.
7.
8. C.S.O.

B

x 1
1
1
1 X
X
X
1
1

2
2

♦ De Ia introducerea celei de a patra 
categorii de premiere la concursurile 
Pronosport, pentru variantele cîștigătoare 
cu 9 rezultate exacte (25 martie a.c.) au 
fost premiate pînă în prezent un număr 
de peste 41.525 variante cu cîștiguri care 
au atins importanta sumă de 1.748 lei 
pentru fiecare variantă (Concursul su
plimentar U.E.F.A.).

♦ Reamintim participanților că la con
cursul suplimentar Pronosport — CAM
PIONATUL MONDIAL DE FOTBAL —, 
se atribuie în afara premiilor obișnuite 
în bani pentru 12, 11, 10 și 9 rezultate, 
cîștiguri excepționale în obiecte în va
loare de 100.000 lei printre care și un 
AUTOTURISM „MOSKVICI". Depunerea 
buletinelor pentru acest concurs supli
mentar continuă să se facă pînă la 29 
mai 1962.

B
1 
î
1 X
1 X

2

C.S.O. B. Mare (Cupa B.P.R.)
B

B

B

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 18 DIN 6.V.1962

Citiți numărul 9 al revistei ilustrate SPORT
Din bogatul ți variatul său conținut spicuim următoarele materiale 

mai in teres ante:
• Reportaj cu prima echipă sătească de rugbi dm țara noastră.
• HANDBAL. Prezentarea echipei Ungariei și pregătirile echipei 

noastre pentru campionatul mondial de handbal feminin in 7. Caleidoscop 
handbalistic.

• FOTBAL. Cuplajiil fruntașelor. Varietăți. Triumf european (repor
tajul finalei Turneului U.E.F.A.).

• Perspective atletice clu jene (prezentarea tinerelor speranțe ale 
atletismului de performanță din Cluj).

• DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI.
• Atentie tineretului! (reportaj de motoctolism).
• MAGAZIN—SPORTIV.
• ACTUALITATEA SPORTIVA (tenis, gimnastică, rugbi etc.).

Ț
Categoria I : 181 variante a 122 lei; 

Categoria a n-a : 2.014 variante a 21 lei; 
Categoria a ni-a: 11.991 variante a 12 lei. 
Fond de premii : 220.985 lei.

Valoarea premiilor la cat. IV-a fiind 
sub 5 lei, fondul s-a atribuit la categoria 
a IlI-a, conform regulamentului.

LOTO-CENTRAL

tragerea Loto-Central din 11 mai 
au fost extrase din urnă următoa-

La
1962, _______
rele numere : 37 27 46 74 76 2 62 31 15 59. 

Premiul special A : 46 2 37; Premiul 
special B : 76 31 15; Premiul special Cs 
74 62 59. Fond de premii S 740.730.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
18 mai 1962, la București, str. Saligny 
nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

ATLETISM: stadionul 
ora 9: faza pe Capitală 
universitare ; stadionul 
la ora 9: competiția de 
de clubul Metalul; km. _ T
— Ploiești, ora 7: concurs__________
redus (16 km); etapa raională a campi 
natelor republicane școlare, de la ora 
pe stadioanele: Tineretului (raioane 
„30 Decembrie” și N. Bălcescu), „23 A 
gust" (raionul „23 August*), Progres 
(raionul V.L Lenin).

BOX : grădina din str. Ion Vidu, o
10 : S.P.C. — Selecționata Timișoara.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, ‘o 
9 : concursul prin corespondență (prol 
fizice) „Cupa Orașelor”; ora 11 : Progr 
sul — Ind. Linii Timișoara (polo, cam 
republican).

HALTERE î sala Floreasca n, ora 
faza regională a campionatului repub 
can individual.

SCRIMA : sala de la 
blicii, de la ora 8 : faza 
pionatelor republicane 
retă băieți).

RUGBI: teren Unirea, , .
— Știința, ora 11: Grivița Roșie — Steai 
(meciuri în cadrul competiției echipei 
bucureștene); stadionul Tineretului 
ora 9 : Inst. Constr. — Aeronautica, o
11 : I.P.G.G. — Politehnica, ora 10, 
Arhitectura — Rapid, stadionul Tinei 
tului III, ora 9 : Universitatea — Diih 
mo II, ora 11: Colorantul — Meteori 
teren Vulcan, ora 10,30: Vulcan — Oiii 
pia II, teren Unirea, ora 13: Autobus
— S.N. Oltenița, stadionul Progresul, o 
17,30: Progresul II — Sirena.

FOTBAL : stadionul „23 August", ț 
15,15: Steaua — Minerul, ora 17: Rai
— Dinamo Pitești (cat. A); stadior 
Giulești, ora 9: Steaua — Minerul, c 
10,45: Rapid — Dinamo Pitești (tineri

MOTOCICLISM: stadionul Dinamo, < 
10: concurs de motociclism cu obstaeo

SPORTURI NAUTICE: lacul Herăstr; 
de la ora 8: „Cupa Voința", concurs 
canotaj academic și caiac-canoe, dese 
juniorilor și junioarelor. (•

1N ȚARĂ
RUGBI : Pitești: Petrolul — Glor

Rm. Sărat : Progresul — USAS Nă’ 
dări, Brăila: C.S.M. — Metalul Buz 
Ploiești: Constructorul — Unirea 1
Roată, Medgidia: Cimentul — Petro 
Ploiești, Constanța: Farul — Precizia J 
cele, Iași: Constructorul IUT — Ceahl; 
P. Neamț, Bîrlad: Rulmentul — Dina: 
Bacău, Roman: Laminorul — Constr 
torul Bîrlad, Tecuci: Petrolul — Ană 
Galați, Lupeni: Minerul — C.F.R. Tii 
șoarâ, Vulcan: Minerul — Drubeta 
Severin, Tîrnăveni: Chimica — Meta 
Reșița, Sibiu : C.S.M. — Electroput 
Crâiovă,- Galați : Știința — Zinib 
Tecuci.

BOX : Craiova: C.S.O. — Metalul Biii 
rești.

Republicii, de 
a campionate^ 
„23 August^ 
marș orgardM 
8 șos. BtTcure 

5 de maratc

stadionul Rcp 
de zonă a cai 
(proba de fl

ora 9,30: Unir



Fotoreporterii în „Cursa Păcii” ȘTIAȚI CĂ...

Recordurile viitorului...

... J. R. Capablanca, 
cunoscutul șahist cuba
nez, a disputat 583 de 
partide, dintre care a 
ciștigat 302 ; 246 au fost 
remiză și numai 35 de 
partide le-a pierdut ?

...deținătorul 
dului mondial" 
dentari suferite 
este, probabil,

iubitorilor 
vertigi- 
grafice- 
mondia- 
uimește. 

ginit „pesimiștii4* 
stabileau „pla- 
pentru cutare ori 

probă ? Astăzi

Marile performanțe at
letice au fost totdeauna 
în atenția 
sportului. Linia
nos ascendentă a 
lor recordurilor 
le pasionează și 
Unde 
care 
foane“ 
cutare 
este clar un lucru : limi
ta posibilităților ome
nești n-are... limite.

Iartă că în cel mai 
cent număr al revistei 
vietice „Fizkultura 
sport1 
al U.R.S.S., 
menkov, unul din cei mai 
renumiți specialiști mon
diali ai atletismului, a- 
nalizează intr-un vast 
articol posibilitățile vi
itoare ale dezvoltării a- 
cestei discipline.

„In ultimii doi ani, re
marcă autorul, au fost 
•vmbunătățirte recordurile 
lu-mii in 29 de probe o- 
limpice. La ora actuală

care
rea-
3-4
(ac-

re- 
so— 

i 
antrenorul emerit 

Leonid Ho-

cea mai „bătrină" per
formanță mondială su
premă este cea de la 
5.000 m (1957), aparținind 
lui Vladimir Kuț“.

Cum „vede“ Homenkov 
viitoarea listă a recordu
rilor mondiale, pe 
o consideră absolut 
lizabilă în următorii 
ani ? Iat-o : 100 m
tualul record 10.0 sec.) 
recordul așteptat 9.8 sec.;
200 m (20.5) 19.6-19.9 ;

400 m (44.9) - 43.6 ; 800 m 
(1:45.7) - 1:43.0; 1.500 m 
(3:35.6) - 3:30.0 ; 5.000 m 
(13:35.0) - 13:20.0 ; 10.000 
m (28:18.8) - 27:20.0 ;

‘ 110 m.g. (13.2 sec) - 12.6; 
400 m.g. (49.2) 
3.000 
8:25.0 ;
- 2.35 
m) -
(17.03 m) — 17.50 m ; pră
jină (4.83 m) — 5.00 m ; 
disc (60.72 m) — 63.00 m ; 
suliță (86.74 m) — 92.00 
m; ciocan (70.33 m) — 
74.00 m ; greutate (20.06

m) — 21.00 m; decatlon 
(8.683 p.) — 9.000 p.

In probele feminine 
Homenkov prevede 10.8 
Bec pe 100 m (atenție, 
„sprinterii" noștri !) ; per
formanțe sub 2 minute 
pe 800 m , 6.80 m la lun
gime, 60—61 m la disc și 
2 METRI LA SĂRITURA 
IN ÎNĂLȚIME.

Ce părere are Ioli ?
V. CH.

„recor- 
la acei- 
în spori 
america

nul Eddie Shoe — jucător 
profesionist de hochei pe 
gheață ? In cei 13 ani 
ai carierei sale sportive 
el și-a fracturat nasul de 
5 ori, mina de 2 ori, iar 
pe corp are 500 de cica
trice. In 
mai ane 
în gură, 
fapte și

plus, Shoe nu 
nici un dinte 
Probabil, după 

răsplată.

48.0 ; 
m.ob. (8:30.4) —
înălțime (2.25 m) 
m ; lungime (8.28 
8.50 m ; triplusalt

ce reprezintă acea
stă cupă ?

Valorosul trofeu pentru 
care an de an își mă
soară forțele cei 
buni tenismeni

lume: Cupa Davis.

mai 
din

ADRIAN IOACHIM,
BUCUREȘTI. — Din 1947, 
cînd s-a reluat campiona
tul de fotbal, și pină as
tăzi, Rapid și Dinamo 
București s-au intilnit în 
campionatul categoriei A 
de 24 de ori: de 11 ori a 
ciștigat Dinamo, tot de 11 
ori au învins fotbaliștii fe
roviari, iar 2 întîlniri s-au 
terminat la egalitate. Meci 
nul, deci, și intre... supor
terii acestor două echipe».

Ml HAI DINULICA BUCU
REȘTI. — 1) Acatrinei Be
niamin s-a retras de mult 
din ring. El a boxat in 
cadrul categoriei mijlocie- 
mică. — 2) Copil, fosta 
aripă dreaptă a echipei 
Rapid, joacă acum la in
dustria Sîrmei Cimpia 
Turzii. El a fost selecțio
nat de 3 ori în echipa na
țională. — 3) Dragomir, pe 
care l-am văzut un timp 
la Dinamo București, ac
tivează acum la Știința 
București, in categoria B.

TEODOR BARBAT, TI
MIȘOARA. — 1) Ați... ciști
gat: austriacul Fr. Grill 
a condus meciul de fotbal 
R.P.R. — Iugoslavia, dispu
tat în 1957 la București, în 
cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. Scor: 
1—1. 2) Petrolul a retrogra
dat în „B”, după campio
natul disputat în anul 
1952. A reintrat în „A“ în 
1954, cu destule emoții, 
pentru ca să cîștige mai 
tirziu de două ori campio
natul țării. Așa e fotbalul!

VIOREL CRISTEA, BRA
ȘOV. — 1) Australienii au 
cucerit Cupa Davis de 17 
ori. Ei au toate șansele 
să-i întreacă pe americani, 
care au ciștigat acest tro
feu de • - -
lungul 
avut 4 
A, la

18 ori. — 2) De-a 
anilor, Brașovul a 
echipe in categoria 
fotbal: Brașovia,

A.C.F.R., Dinamo și Stea
gul roșu. O altă echipă din 
Brașov, Colfea, a ciștigat 
chiar campionatul țării, 
dar pe-atunci, în 1927—1928, 
sistemul competițional se

deosebea de cel de astăzi, 
neexistind categoria (divi
zia) A.

LADISLAU STOICA, HA
ȚEG. — 1) C.S.M.S. Iași 
= Clubul sportiv munci
toresc și studențesc Iași. 
Adresa? Scrieți: Iași și... 
e destul. Măcar de 
putea trimite prin 
citeva puncte » — 2) 
pionatul mondial de 
din 1954 s-a disputat_____
veția. Pînă acum, titlul de 
campioană mondială a fost 
cucerit de două ori de U- 
ruguay (1930 și 1950), tot 
de două ori de Italia (1934 
și 1938) și o dată de R. F. 
Germană și Brazilia (1954 
și, respectiv, 1958). — 3)
Șahistul Victor Ciocîltea 
face parte din clubul 
bucureștean Unirea. — 4) 
Mircea David, fostul por
tar al echipei naționale,

nu mai antrenează echipa 
Penicilina Iași, din cam
pionatul regional. El s-a 
retras din activitatea spor
tivă, consacrîndu-se exclu
siv muncii sale de inginer 
textilist.

La 3000 m obstacole

— Cred și eu că-i convine, dțcă are 3 ture avans 11! 
Desen de ADRIAN ANDRON1C

campionatul de fotbal americanDupă

cei doi jucători care au scăpai— Aceștia, sînt 
mai ușor 1

i s-ar 
poștă 
Cam- 
fotbal 
în El-

NICOLAE BRINDA, CLUJ. 
— Ne-au plăcut epigramele 
dv. Vă publicăm una din 
ele și... așteptăm

Unui student 
care lipsește 
cursuri

altele :

sportiv 
de la

Lipsește, dar de-1 vezi pe 
bulevard 

Mereu cu alte gingașe ființe, 
Rămîi convins că dînsul, 

prin hazard, 
Posedă totuși multe... cu

noștințe!

ION POȘTAȘUL

La

„Cine știe
Baia Mare, în sala 

„Minerul", s-a disputat nu
de mult o... partidă de 
șah neobișnuită. De fapt, 
virtuozitatea a trebuit do
vedită nu în tehnica pro- 
priu-zisă a jocului, ci în 
cunoașterea milenarei lui 
istorii. Fiindcă neobișnui
ta partidă era un concurs 
.Cine știe, cîștigă" orga
nizat de Radiotcleviziunca 
romînă, intitulat „Istoria 
șahului" *). Tabla cu cele 
64 de pătrate fusese înlo
cuită cu un microfon, în 
locul celor 16 piese, fiecare 
diutre 
de 
ale
tor 
ale

adversari* dispunea
9 foi de hîrtie. Pe cele 

profesorului examina- 
erau scrise întrebările, 
concurentului erau ne

scrise. Așadar, 
cu... negrele, 
cu... albele.

Partida a 
mod... nereglementar, prin- 
tr-o mutare a negrului, a- 
dică a profesorului exami
nator care a adresat con
curentului prima întrebare. 
(Firesc era ca prima mu
tare s-o facă... albul !). 
Concurentul, răspunzînd 
foarte bine, n-a mai recla
mat juriului concursului 
încălcarea regulamentului, 
astfel că partida a conti-

primul juca 
iar celălalt

început în

*) Această temă va pu
tea fi ascultată într-una 
din viitoarele emisiuni- 
concurs .Cine știe, ăș- 
ligă“.

un fotorepor- 
vatoros tre- 
o rezistență 
să înfrunți 

să aș-

Ca să fii 
ter sportiv 
buie să ai 
apreciabilă,
capriciile naturii, 
tepți in poziții nu prea 
comode faza cea mai in
teresantă.

In 4 rînduri
Colectivistul Mihai 

Done din Căzănești, 
raionul Slobozia, este 
un pasionat halterofil.

E și normal că el arată 
Putere și abilitate. 
Halterele-s nimica toată 
Pe lingă... sacii cu bucate.

Elevii R. Cîmpeanu, 
Gh. Grunzi, T. Kunst 
din echipa de baschet 
a școlii medii „Dece- 
bal“ din Deva au la în- 
vățătruă numai note de 
10.

Baschetbalist! prin exce
lență. 

Elevii nu întrec măsura. 
La coș aruncă-n perma

nență 
Balonul, nu... învățătura.

In timp ce Farul con
duce în seria a doua a 
categoriei B, cealaltă 
echipă oonstănțeană. 
„Portul", este în coada 
clasamentului.

Această diferență de valoare 
Desigur este clară orișicui. 
In clasament, întocmai ca 

pe mare. 
Stă „Farul” înaintea „Por

tului".

Echipa de polo I.C. 
Arad ocupă ultimul loc 
în clasament.

Cînd ii văd le-o spun in 
față :

(Adevărul nu-1 ascund) 
tn bazin, la suprafață 
Și în clasament la... fund.

V. D. POPA

zv J • 99ciștiga
pe învingător. E 
llnăr 
scund,

23 de 
eu ochii

un

cu 
mișcări sigure. Iată-i car
tea de vizită :

VAS1LE SABAU

ripostă 
și-a a-

preparator minereuri 
y Trustul miner 

Baia Mare 
elev clasa a 11-a medie 

serală

Hartă un exemplu in 
fotografia noastră. In 
fața mașinii s-a aplicat 
o platformă pentru fo
toreporteri sau operato
rii cinematografici, de un
de aceștia vor lua imagini 
din „Cursa Păcii**. Foto
reporterul pe care-l ve
dem instalat — intr-o po
ziție dificilă — a stai așa 
cum il vedeți o întreagă 
etapă — de la Leipzig la 
Erfurt (192 km).

...o daită cu recentul 
meci susținut de echipa 
de fotbal a R.P. Ungare 
cu repreezentativa Uru- 
guayului, cunoscutul fot
balist Bozsjk a sărbăto
rit cea de-a 100-a selec
ționare in echipa națio
nală maghiară ? Bozsdk 
a jucat pentru prima oa
ră în echipa Ungariei, în 
Bulgaria (scor : 9—0). Ju- 
cînd, de-a lungul anilor 
de 100 ori în echipa na
țională, Bozsdk a partici
pat la 66 de victorii, 17 
meciuri egale și la 17 in
fringes!.

„Domnul Talc”

șah,
nu-at. Dacă prima întrebare 
i-a purtat pe spectatori pe 
meleagurile Indiei, de unde 
se presupune a fi originar 
jocul de șah. cea de-a 
doua a marcat începuturile 
lui la noi în țară, concuren
tul dispunînd de o amplă 
informație în acest sens. 
A treia mutare a profeso
rului examinator primind 
de asemenea o 
promptă, acesta
mințat intenția unui „con
traatac* în cadrul celei 
de-a patra întrebări.

— Nu-i nimic, mă apăr, 
a răspuns calm oponentul.

Răspunsurile erau ample 
și sigure. Concurentul n-a 
intrat niciodată în „criză 
de timp*, niciodată n-a 
auzit bătăile metronomului.

— Continuați ? l-a în
trebat profesorul examina
tor după întrebarea a opta.

— Joc.
— Și juca ți tare !
în sală s-a lăsat liniște 

deplină. Ultima mutare — 
a noua.

0 întrebare scurtă și un 
răspuns cît sc poate 
exact. Emoția zăgăzuită în 
inimile spectatorilor irupe 
în, ropote de aplauze, do
minate de cele ale supor
terilor. Căci, ca la orice 
competiție care se respec* 
tă, a existat și aici o pu
ternică „galerie4*.

Dar iată-ne ajunși în 
final fără să-1 cunoașteți

polisportiv : fotbal, hand
bal, tenis de masă și, 
bineînțeles... șah /cam
pion regional pe 1959).

Și, așa cum se obișnu
iește, un scurt interviu :

— Ce ne puteți spune, 
la încheierea palpitantei 
partide ?

— Slnt bucuros că n-am 
fost făcut... mat.

— Cum vă simțiți 
calitate de „campion** ?

— Ușurat. Așteptam cu 
nerăbdare să tred acest 
hop ca să-mi consacru for
țele unei „partide** mult 
mai complexe și, desigur, 
mult frnai dificile : exa
menul de mat uri late.

— Proiecte de viitor ? 
Profesionale, sportive...

— Deocamdată profesio 
ivale : dacă reușesc la „ma
turitate** intenționez să mă 
înscriu la Institutul de 
Mine din Petroșeni.

l-am dorit tot succesul

Preocupările multilate
rale ale lui Iuri Vlasov, 
cel mai puternic om din 
lume, campion olimpic șl 
recordman mondial ab
solut la haltere, sînt cu
noscute.

Inginer apreciat, stră
lucit sportiv, mare iubi
tor (și cunoscător) al mu
zicii, Iuri are în plus și 
un remarcabil talent li
terar. Scrie povestiri și 
nuvele, 
tura i i 
primul 
1962 o 
a lui 
original

Acțiunea se petrece 
undeva în Occident, la 
un campionat mondial de 
haltere. Organizatorii vor 
cu orice preț ca la ca
tegoria grea să învingă 
Schort, reprezentantul 
țării gazdă. Dar adversa
rul său principal, Teddy, 
este mai puternic, mai 
bine pregătit. Cum să-1 
întreacă ? Ei recurg la o 
stratagemă de loc... spor
tivă. Lui Teddy i se în
locuiește lădița cu saciz, 
printr-una cu talc. Mii
nile sale vînjoase nu vor 
putea face astfel o priză 
bună pe bara de metal. 
In momentul decisiv al 
luptei Teddy ratează de 
două ori. Mai are o sin
gură încercare. Antreno
rul ii oferă im doping. 
Dar Teddy, sportiv ade
vărat, refuză. El își dă 
seama că este furat, că 
Schort încearcă să-1 În
vingă pe căi necinstite. 
Și răspunde prompt:

— Nu, eu nu voi fi 
niciodată hoț...

Pe halteră este fixată 
o greutate imensă, cu 
mult peste recordul mon
dial. Ca să fie primul 
Teddy trebuie neapărat 
6ă ridice. Dar nimeni nu 
crede așa ceva. De după 
perdea Schort zâmbește 
satisfăcut. Gustă de pe 
acum victoria. Dar...

Iată un pasaj din po
vestirea lui Vlasov ;

„...In acele clipe Teddy 
gîndea 
neapărat să cîștig. Tre
buie să

Revista „Fizkul- 
sport" publică în 

său număr pe 
captivantă schiță 
Vlasov, intitulată 

„Domnul Talc".

febril. Trebuie

dovedesc cine

I. MARGULIUS

cu adevărat om 1 
luată hotărirea 
total stăpinire

O 
ea 
pe

cadovedi !, răsună 
creer. Voi

inima. Teddy își 
de

va
va

că ori
bine 

ridica 
muri.

este 
dată 
puse 
el.

Voi 
un ecou în 
do-ve-di, voi do-ve-di. li 
bătea
dădea perfect 
seama 
greutatea, ori 
Pe retina sa mai persista
figura lui Schort, cu zîm- 
betul batjocoritor, trans
format în grimasă. Apoi, 
dintr-o dată, totul a dis
părut.

Atunci, haltera moartă 
și neînsuflețită s-a um
plut parcă de viață. Și 
a început să pulseze, în- 
călzindu-i palmele. Iar 
Teddy o stringea și o 
stringea 
s-a lipit 
devenit 
lui său 
nic.

Întreaga sa 
chiar și tremurai 
pelor, chiar și

tot mai tare. Ea 
de miinele lui, a 
o parte a 
vinjos și

trupu- 
puter-

ființă, 
pleoa- 

vuietul 
neprietenos ori huiduieli
le publicului îl ajutau să 
ridice greutatea. Dar ea, 
afurisita, 41 trăgea in 
jos. Ii strivea articula
țiile. Ii oprea singele. Si 
totuși, încet, încet el o 
obliga să se tirască îna
inte. O ducea așa cum 
un soldat istovit își poar
tă tovarășul străpuns de 
glonte. Forțe nu 
dar il

Toți 
acest 
putea 
mensa masă de metal a 
poposit pe pieptul omu
lui. La capetele ei stau 
discuri grele. Foarte mul
te. Ele îndoaie bara de 
oțel. Omul se încovoaie. 
Se pare că încă puțin șt 
o va arunca. Sau se va 
prăbuși. Dar iată că 
omul se îndreaptă. Încet 
și lung, dar se îndreaptă. 
In ciuda greutății care il 
apasă 
care îi 
turtește 
coloana

mai sini,
duce...
cei care 

spectacol
uita vreodată.

«.12 văzut 
nu-l vor

I-

de pretutindeni/ 
rupe plăminii, ii 

încheieturile și 
vertebrală.

Haltera a încremenit 
pe mîinile perfect întin
se die lui Teddy! Omul 
a învins.

Așa e fotbalul...
portul de cornere a fost 
de 17—0 în favoarea gaz
delor și totuși pină la 
urmă victoria a revenit 
formației Vojvodina cu 
3—0 !

Partida Radnicki — 
Vojvodina din campiona
tul iugoslav a avut o des
fășurare dramatică, 
proape tot timpul a 
cat Radnicki, care 
pe teren propriu.

A- 
nta- 
juca 
Ra
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G. Saidhujin și echipa U. R. S. S. și-au consolidat 
pozițiile fruntașe după etapa a VIII-a

Activitatea șahistă internațională

GOTTWALDOV 11 (prin telefon de la
trimisul nostru special). —

Din nou am asistat ia o etonă 
tată chiar de la primii kik 
nu apucase bine grupul ci

agi- 
Niei 

nu apucase bine grupul cfciîșdlor să 
pornească pe drumul de ia Brno spre 
.Gottwaldov și iată că stația de radio 
a caravanei a și anunțat: „Din pluton 
au evadat 9 alergători ! Din pluton an 
evadat...". Ne uităm la bornele kilome
trice și constatăm că abia s-au acope
rit 5 kiiometri I Tn grupul celor care 
s-au detașat din pluton sînt trei aler
gători sovietici (Saidhujin. Melihov, 
Kapitonov), doi polonezi (Gazda. Ku- 
dra), doi germani (Scheibner, Wiede- 
itnan), maghiarul Jusko și românii Pă- 
dulescu. Imediat intră în funcțiune 
-creioanele și carnetele. In goana mași
nii calculăm că alergătorii sovietici au 
șanse mari de a-și consolida poziția de 
lideri, dacă această tentativă reușește. 
Cei trei cicliști sovietici pedalează cu 
o viteză medie de 50 km. pe oră, așa 
îneît distanța se mărește văzînd cu o- 
chii. După 25 de km. cei 9 alergători 
au un avans de 1 minut și 45 secunde!

Depășim plutonul mare de cicliști, 
ajungem din urmă pe cei fugiți, trecem 
pe lingă ei și după orașul Prostejov, 
la km. 60 efectuăm un cronometraj. 
Cei 9 trec vijelios in următoarea crdi- 
n? : Scheibner, Rădulescu, Saidhujin, 
Gazda, Meiihov, Kapitonov etc. Acele 
cronometrului continuă să se învîrteas- 
că și de-a iungul șoselei nu apar ceilalți. 
Iată-i! Trec după 5 minute și 20 de 
secunde. Pornim după ei, tocmai la 
timp pentru a asista la o nouă evada- 
ie. Cicliștii romîni înțeleg să acțio- 
.neze și ei 
tactul1* cu 

’sa men tul 
urmat de
(R.P.F.I.) 
nea lor este încununată de

pentru că altfel pierd „con- 
echipele din față în ... cla- 
general. Evadează Cosma, 
Aranyi (R.P.U.) Levacic 
și Ciocev (R.P.B.). Acțiu- 

succes.

Pe rind alți cicliști se desprind din 
pluton. Printre ei remarcăm pe Moiceanu 
și pe Ziegier. Acum s-a format un alt 
grup de fugari, care trag cu nădejde 
după cei din față. Dar, etapa Brno— 
Gottwaldov este mult mai scurtă ca 
cea precedentă și punctul Terminus se 
apropie fără ca cel de al doilea grup 
să realizeze prea mult Intre timp, în 
față cei 9 rulează cu nădejde. La km. 
90 însă Rădulescu se oprește... Pană 
de baieu l Secundele trec și ciclistul 
nostru urmărește cu necaz cum ceilalți 
8 se pierd din vedere pe șosea. El este 
ajutat de mașina-atelier a echipei R.D. 
Germane, primind o bicicletă dar nu 
va mai putea ajunge pe cei cu care 
fugise din pluton chiar după 5 kilo
metri de la plecare.

La Gottwaldov sprintul, de la so
sire îî revine ^tricoului galben", ciclis
tul sovietic Saidhujin, care își conso
lidează poziția de iider. Iată ordinea 
sosirii: 1. Gaman Saidhujin (U.R.S.S.) 
a parcurs 137 km. in 3h 18:25; 2. Me
lihov, 3. Kapitonov. 4. Gazda, 5. 
Scheibner, 6. Kudra, 7. Wiedeman, 8. 
Jusko (toți același timp cu învingăto
rul), 9. Rădulescu 3h 25:03 ; 10 Petrov 
(U.R.S.S.) 3h 25:07 (in același timp 
cu Petrov a sosit cel de al doilea grup 
în care cicliștii noștri s-au clasat pe 
locurile 13 Moiceanu, 17 Cosma, 18 
Ziegler).

pier (R.D.G.) 35 h 59:33 12. Scheibner 
(R.D.G.) 35 h 59:52 13. Petrov
(U.R.S.S.)35 h 59:58 14. Carton (Fran
ța) 36 h 00:03 15. De Ward (Olanda) 
36 h 01:01,... 25. Ziegler (R.P.R.) 36 h 
08:17.„ 28. Rădulescu (R.P.R.) 36 h 
09:54... 57. Dumitrescu (R.P.R.) 36 h 
46:42... 59. Selaru (R.P.R.) 36 h 50:15 
...64 Cosma (R.P.R.) 36 h 55:24. ECHI
PE : 1. U.R.S.S. 107 h 28:07 2. R.P. Po
lonă 107 h 41:29 3. R.D.G. 107 h 45:56 
4. Belgia 108 h 00:05 5. R.P. Ungară 
108 h 04:35 6- R.P. Romină 108 h 05:16, 
7. Olanda 108 h 12:44 8. Franța 108 h 
23:47 9. R.S. Cehoslovacă 108 h 35:08 
10. R.P. Bulgaria 108 h 45:19 11. Aus
tria 108 h 54:18 12. Anglia 108 h 57c21 
13. R.P.F. Iugoslavia 109 h 07:09 14. 
Danemarca 110 h 57:25 15. Suedia 111 
h 04:25 16. Maroc 111 h 04:44 17. Fin
landa 114 h 52:05 18. Tunis 115 h 42:02 
19. Norvegia 120 h 41:27 20. R.A.U. 
141 h 34:09.

HRISTACHE NAUM

Finiș sfrîns la Marianske-Lazne
Joi, în runda a Xl-a, Ghițescu a fost 

liber. In această zi s-au întîluit într-o 
partidă derbi doi dintre principalii săi 
contracandidați la primul loc: Taimanov 
și Djurasevici. Intîlnirea s-a încheiat 
remiză. A doua zi, în runda a Xll-a, 
o nouă partidă decisivă a opus pe Ghi- 
țescu și Djurasevici. După 40 de mu
tări, a fost consemnată, de asemenea, 
egalitatea. Taimanov l-a învins pe lanza, 
iar Tringov, obținînd două victorii con
secutive, a intrat și el în plutonul 
fruntaș.

Astfel, înaintea ultimei runde care se 
joacă astăzi, clasamentul este urmă
torul: 1—2. Taimanov, Djurasevici 7’/, 
p, 3—4. GHÎȚESCU, Tringov 7 p, 5. 
Cirici 6',', p, 6—7. IIort, Sliwa 6 p, 8. 
Klăger. 5 p, 9. Lokvenc 4’/2 p, 10—11. 
lanza, Muhlberg 4 p, 12—13. Tltorg- 
bergsson, Marsalek 3 p.

Djurasevici și-a încheiat toate parti
dele, fiind liber în ultima rundă. Cei
lalți trei pretendenți la primul loc joacă 
cu negrele: Taimanov cu Lokvenc, Glii- 
țescu cu lanza și Tringov cu Cirici.

Keres lider In Turneul candidafilor
Korcinoi a fost performerul celei de 

a V-a runde a Turneului candidaților.

Turneul de tenis de la Tbilisi
CLASAMENTELE GENERALE după 

8 etape. Individual: 1. Saidkujin 
(U.R.S.S.) 35 h 46:19 2. Melihov 

(U.R.S.S.) 35 h 47:30, 3. Gazda (R.P.P.) 
35 11 51:04 4. Nijdam (Olanda) 35 n 
56:20 5. Zielinski (R.P.P.) 35 h 56:56 
6. Moiceanu (R.P R.) 35 h 57:41 7. 
De Breuker (Belgia) 35 h 57:43 8. 
Jiisko
mann
tonov

(R.P.U.) 35 li 58:04. 9. Wiede- 
(R.D.G.) 35 h 58:54 10. Kapi- 
(U.R.S.S.) 35 h 59:03, 11. Am-

Ce nu se scrie în cronici...
(Urmare din pag. 1)

o dată concepției — lucru care l-a îm
piedicat să creadă că Cerepovici și Pe
trov vor ceda șansele colegilor lor și ti 
doua oară manierei, datorită căreia a- 
tunci cind se afla la strlmtoare n-a pri
mit ajutorul colegilor săi de echipă. A 
fost tui M de bumerang...

LOIALITATE SPORTIVĂ

șifi pur și simplu de aceste sărbătorești 
primiri. In fiecare oraș se nasc noi 
prietenii, se schimbă adrese. „Cursa 
Păcii" e nu numai o mare competiție 
sportivă, ci și un minunat prilej de a- 
propiere a tineretului din diferite țări 
ale lumii.

Juniorii romini se
La Tbilisi au continuat întrecerile 

turneului internațional de tenis pen
tru juniori. Din nou reprezentantul 
țării noastre, Gheorghe Boaghe, a ju
cat bine, reușind să-l întreacă cu 
6—2; 6—0 pe sovieticul Anatoli la- 
printev. S. Dron a pierdut la Neppi 
(U.R.S.S.); cu 1—6; 4—6, iar Gh. Po- 
povici la P. Lampa cu 3—6; 6—3; 
5—7.

Au început și probele de dublu 
masculin. Perechea romină Boaghe— 
Dron a învins cu 6—1; 6—1 pe Sen- 
ciurov—Ghigaia (U.R.S.S.).

Apoi, tinărul jucător romîn Gheor
ghe Boaghe a obținut cea de-a patra 
victorie consecutivă în turneul inter
național de tenis pentru juniori de la 
Tbilisi. El l-a întrecut pe primul re
prezentant al echipei cehoslovace, Iosif 
Vopicik, cu 5—7; 6—4; 6—4. Un alt 
jucător romîn, Gh. Popovici, l-a învins 
pe polonezul M. Kubat.

In cel de-al doilea tur al probei de

comportă remarcabil —
dublu Gh. Boaghe și S. Dron au ob
ținut o nouă victorie, întrecind pe
rechea V. Petrov — P. Lampa 
(U.R.S.S.} cu 6—4; 6—1. (Agerpres}.

învingîndu-1 în 33 de mutări cu negrele 
pe Fischer. Aceasta este a treia înfrîn- 
gerc pe care o suferă marele maestru 
american. Prima victorie a obținut-o Tal 
în dauna lui Filip. Partida Kcrcs-Ghcl- 
ler a fost remiză iar cea dintre^ Benkă 
și Petrosian s-a întrerupt într-o poziție 
complicată.

In Ttinda a Vl-a Keres, cu albele, 1-ă 
învins în 28 de mutări pe Benko, tre- 
cînd astfel în fruntea clasamentului. 
Partidele Petrosian—Fischer și Gbcllei 
—Tal au fost remize iar cca dintre Filit 
și Korcinoi s-a întrerupt într-o poziție 
aproximativ egală. Iată clasamentul: L 
Keres 4 p., 2. Gheller 3% p., 3—4J 
Petrosian, Korcinoi 3 p. (1), 5. Benke 

(1), 6. Filip “ .
2 p.

2%
Tal

A Început 
de

2 (1), 7—8. Fischerl

turneul feminin 
la Tbilisi

Alexandra Nicolau a învins " în run] 
da I campioana poloneză Kcnarkovska 
iar Elisabela Polihroniade, cu picseld 
negre, a obținut remiza în partida cu 
lovanovici (Iugoslavia). Alte rezultate 
Gaprindașvili—Kakabadze 1—0; As.e| 
nova^Voițik remiză; Finta—Schaimla 
tate 1—0. Restul partidelor s-au între] 
rupt.

Alexandra Nicolau și Elisabeta Po| 
lihroniade, au jucat cu succes in run] 
da a 2-a. Nicolau, cu albele, a cîștiga] 
la Asenova (R. P. Bulgaria), prim 
tr-un atac de mat, iar Polihronia.de: ț 
învins-o pe Elisabeta Finta (R. P. Un] 
gară). In clasament, după două runda 
conduc NICOLAU și GAPRINDAȘI 
VILI cu cîte 2 puncte. POLIHRO 
NIADE ocupă locul trei — l‘/2 p-cta

IURI VLASOV A STABILIT UN NOU RECORD MONDI. 
LA STILUL ÎMPINS

TBILISI II (Agerpres). —
In ultima zi de concurs a campio

natelor unionale de haltere, record
manul și campionul lumii, luri Vla
sov, și-a demonstrat din nou multi
plele sale calități, obținînd titlul de 
campion al țării la categoria grea cu 
o performanță de 522,5 kg (187,5 plus 
150 plus 185)'. Ridicînd o halteră în 
greutate de 188,5 kg la stilul împins

(încercare suplimentară!, furi VI a sol 
a stabilit un nou record mondial.

La categoria mijlocie, titlul de cam 
pion unional a revenit lui Plukfeldd 
— 450 kg, iar la categoria semigre 
lui Eduard Brovko — 455 kg.

lari Titov
învingător

(Agerpres). —

De vorbă cu Gavril Kacialin
Etapa a VI-a Karlovy Vary—Praga.

Puțin timp după plecare evadează 10 
alergători, printre care Kapitonov și Ce
repovici (U .R.S.S.), Diercken (Belgia), 
'Hasman (R.S.C.) etc. In acest grup se 
afla un singur belgian și nici un olan- 

fdez. Echipa U.R.S.S. va putea deci de
păși Glanda și se va apropia de Belgia. 
Senzație in caravană: a spart belgianul 
Dierckcn! Mașina mecanică a Belgiei e 
undeva in urmă. Echipa Uniunii Sovie
tice va trece deci pe primul loc. Dar tn 
clipa următoare, mașina mecanică ® 
U.R.S.S. oprește lingă belgian și antre
norul sovietic Selesnev ti dă o bicicletă. 
Belgianul pornește fericit. Selesnev la 
un baieu nou și ll montează pe roată, 4l, 
umflă și apoi stopează tiîașina din nou 
lingă Diercken. Totul reintră tn normal.

■ După cîteva minute sosește și mașinj^ 
' Belgiei. Diercken relatează antrenorului 
său faptul. Acesta — uimit — întreabă 
de două ori: Cine ți-a reparat pana ? 
Nu-i vine să creadă. Apoi se apropie de 
mașina hu Selesnev, mulțumindu-i din 
inimă. Antrenorul sovietic li dă un răs
puns modest, plin de înțeles:

— Sportivii trebuie să se ajute între 
ei!

A doua zi antrenorul belgian ti oferă 
bicicletă lui Moiceanu, aflat intr-o si
tuație itlentică cu Diercken...

6 MISIUNE NOBILĂ
• Flacăra ediției jubiliare a „Cursei 
Păcii" continuă să ardă la cele 14 sta
dioane din R.D. Gerjnani, R.S. Ceho
slovacă și R.P. Polonă care au găzduit 
sau vor găzdui sosirile cicliștilor. Ca
ravana străbate un adevărat culoar viu, 
fiind obiectul unui entuziasm greu de 
'descris. Mii de porumbei se înalță dea
supra stadioanelor, jocurile de artificii 
tmptnzesc cerul, avioanele și elicopte
rele care ajută transmisiile radiofonice 
și de televiziune le însoțesc pretutindeni, 
tn timp ce mii de copii agită stcgulețe. 
Rutierii celor 21 de națiuni sînt copie-

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A U. R. S. S.
ÎNAINTEA plecării in chile

Reprezentativa 
Sovietice se află 
gătirilor pentru 
Corespondentul Agenției de Presă No
vosti, VLADIMIR K1R1L1UK, a solici
tat antrenorului principal al selecțio
natei U.R.S.S., GAVRIL KACIALÎN, 
săTăsputidă la cîteva întrebări privi
toare la apropiatul campionat mondial.

In ce măsură v-ați realizat pla
nurile cu privire la pregătirea echipei 
pentru întrecerea supremă din Chile?

— Am realizat multe din cele 
propuse. Am fi putut să îndeplinim 
toate obiectivele propuse dacă vre
mea ar fi fost favorabilă îndeo
sebi partida cu echipa Suediei a 
lost pentru noi instructivă. Ea ne-a 
arătat că în munca noastră de pre
gătire pentru Chile echipa se află 
pe un drum bun. Despre nivelul de 
pregătire în ansamblu al lotului 
vorbesc de la sine — mai bine 
decit aș face-o eu — rezultatele 
partidelor de verificare pe care 
le-am susținut în acest sezon.

— Care compartiment al echipei v-a 
dat mai mult de lucru?

— Este greu de spus. Atenția 
antrenorului este solicitată in egală 
măsură de toate compartimentele, 
fiecare dintre ele dindu-i suficiente 
probleme.

— După turneul întreprins aiwd tre
cut în America de Sud, muiL ziare

de fotbal a Uniunii 
in etapa finală a pre- 
campionatul mondial.

Interviu special 
pentru „Sportul popular" 

de Ia Agenția de presă Novosti
de peste hotare au scris foarte favora
bil despre apărarea echipei noastre, 
îndeosebi despre Iașin. Socotiți că selec
ționata U.R.S.S. este puternică datorită 
în special apărării ?

— Dacă echipa noastră este 
puternică, atunci ea este puternică 
în ansamblul său.

— Tripleta reprezentativei U.R.S.S.
— Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, 
Aleksei Mamikin a fost alcătuită în 
cadrul pregătirilor pentru campionatul 
mondial. Ce criterii au stat la baza 
alegerii făcute: particularitățile tacticei 
individuale a acestor fotbaliști, sau do
rința de a juca cu două vîrfuri de 
atac — centri atacanți ?

— Tripleta de mai sus, la care 
v-ați referit, a fost alcătuită luind 
în considerație măiestria individuală 
și clasa jucătorilor.

•— Multi specialiști de peste hotare, 
buni cunoscători ai fotbalului, vă con
sideră un mare tactician și elogiază 
ideile tactice noi pe care le-ați intro
dus în jocul reprezentativei U.R.S.S. 
Ce sistem tactic folosiți ?

— Reprezentativa UJR.S.S. re
flectă tactica de joc a echipelor de 
fotbal din țara noastră. Noi nu am 
introdus nimic nou și supranatural

în jocul reprezentativei. S-ar putea 
ca sistemul tactic al selecționatei 
să fie mult mai elastic decît la clu
buri. Și lucrul acesta este firesc.

— Ce rol îndeplinește în afara tere
nului de joc căpitanul echipei, Igor 
Netto ?

— Este un exemplu pentru toți, 
iar pentru multi este un prieten 
apropiat. In timpul antrenamente
lor, el își ajută tovarășii de echipă 
pentru desăvirșirea măiestriei, le 
împărtășește din bogata sa expe
riență.

— Ce părere aveți despre principiul 
apărării în zonă, adoptat de multe 
echipe din America de Sud și Europa?

— Aceasta este una din metodele 
apărării, dar nu cea mai desăvîr- 
șită. Mult mai activă este metoda 

' apărării combinate, bazată pe îm
binarea sistemelor de apărare om 
la om și în zonă.

— Considerați oare că dezvoltarea 
fotbalului va avea Ioc pe calea sporirii 
numerice a jucătorilor din apărare ?

— Nu, nu cred că se va întîmpla 
astfel. In curind, această tendință 
va dispare. In lume se afirmă în 
prezent fotbalul ofensiv, fotbalul 
care pune accent pe combinații, 
iar tendințele de apărare, ori care 
ar fi ele, deși se vor păstra, vor 
fi îmbrățișate de echipele slabe. 
Numai jocul ofensiv face fotbalul 
frumos, emoțional. Sînt convins că 
acestui fotbal ii aparține viitorul.

din nou
MOSCOVA 11
Concursul de gimnastică orgazj^ 

cu ocazia aniversării a 50 de >7nt ( 
la apariția ziarului „Pravda" a rci 
nit pe cei mai buni sportivi sovietic 
Pe primul loc s-a clasat multipl 
campion Iuri Titov cu 57,45 punct 
Revelația concursului au fost tinw 
Iuri Țapenko, student din Alma-At 
și Valeri Kerdemelidi, profesor de 
ducație fizică din Moscova, recent 
cîștigător al „internaționalelor" de 
București. Țapenko s-a clasat pe loc 
doi — 57,45 puncte, iar Keraemeii 
pe locul trei — 57,25 puncte. Loc 
patru a revenit lui Boris Sahlin.

In Capa Dav

R. F. Germană — R. P. Romîn
la 18-20 mai, la Hanovr;
In turul doi al „Cupei Davis" (zoi 

europeană) echipa tenismanilor r 
mini va intilni între 18 și 20 mai 
Hanovra echipa R. F. Germane. Ecl 
pa țării noastre va fi alcătuită (i 
campionul R. P. Romine Ion Țiris 
Constantin Năstase și Petre Măriri 
reanu.

Federația vest-germană de tenis 
selecționat următoarea echipă: In 
Buding, campionul țării, Wilhei 
Bungert, Dieter Ecklebe (rezer 
Christian Kuhne)'. (Agerpres}.

Dinamo București și Petrolul- 
adversarii echipei franceze Monat

Am anunțat că A. S. Monaco, u 
din fruntașele campionatului profe» 
nist francez, campioana de anul t 
cut a Franței, va susține două n 
ciori la București. In primul med, 
24 mai, Monaco va da replică edti. 
Dinam» București, iar la 27 mai 
intilni formația Petnoiui Ploiești.
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