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gimnastică

LA ATLETISM

Progresul conduce neînvinsă după patru etape
finalîn turneul masculin de volei
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Știinta Galati— 
15-5, 21-19, 15-6), 

Orașul Dr. Petru 
Progresul—Știința

BRĂILA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVÂ!

) De curmd, in cadru! Combi- 
ului Carbonifer Valea Jiului 
introdus gimnastica in produc- 
La executarea exercițiilor par- 

|»ă peste 100 de salariat! ai 
stei instituții.

STAICU BÂLOI coresp.

în comunele Fii iași, Melinești, 
ceni, Turburea, și Scăești au 

organizate, de către consiliul 
»nal UCFS Filiași, cursuri de 
raite a activiștilor obștești din 
ciațiile sportive existente in co- 
pele respective.

NIC. CiRSTOCEA— coresp.

Membrii asociației Tehnica 
i Ajui Capitală simt mindri de 
jefeie înregistrate de echipa fe

lină de volei, care activează in 
jpionatul raional. Ea ocupă lo- 

3, intrecind formații cu acti- 
e mai veche. In ultimele
Juni numărul tinerilor cuprinși 

■ecțiile pe ramură de sport ale 
■iației a crescut de la 199 la

UREL ZAMFIRESCU—coresp.

Cit mai multe competiții sportive 
de mase!
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Una dintre cele mai interesante 
tpute în cadrul concursului de ob- 
Lcole desfășurat duminică pe sta- 
bnul Dinamo a fost aceia ocazio- 
|tă de M. Pop 

lancovici (43) 
în fotografia

(17), Gh. Ion (5) și 
pe care-i puteți ve- 
alăturată.
★

eciul dintre D. Davidescu (stin
și L. Ambruș disputat sîmbătă 

kra în cadrul intîlnirii Dinamo — 
pid, a fost așteptat cu mult inte- 
| de spectatori. Iată, în fotografie, 
I aspect din această partidă. Davi- 
bcu a eschivat o directă de dreapta 
misă de Ambruș dar, pînă la 
mă, a fost învins de dinamovist. 
I echipe, întrecerea a fost cîștigată 
I Dinamo cu scorul de 14—8.

★
In atrăgătorul cadru al lacului He
mau, suplele sehifuri se „pregă- 
|c” să ia startul in cadrul „Cupei 
linta“, concurs desfășurat duminică 
nineața.

Două concursuri internaționale 
gimnastică

la sfîrșitul acestei săptămîni
La numeroasele întreceri ale gim- 

naștilor noștri din această primăvară 
se vor adăuga încă două competiții 
internaționale. Ambele vor avea loc 
la sfîrșitul acestei săptămîni. In zile
le de 19—20 mai, la Berlin va avea 
loc intilnirea dintre reprezentativa 
masculină a acestei oraș și cea a 
Bucureștiuluî. Din lotul nostru care 
va efectua deplasarea fac parte : Fre
deric Orendi, Gheorghe Stanciu, 
Gheorghe Tohăneanu, Alexand.ru Szi- 
lagyi, Cezar Cernușca și Petre Mi-- 
clăuș.

Cealaltă întâlnire internațională se 
va desfășura duminică 20 mai, în ora
șul Reșița, unde se vor întâlni echi
pele feminine de tineret ale R.P. Ro
mine și R.P.F. Iugoslavia. Lotul țării 
noastre care se pregătește pentru a- 
ceastă întrecere cuprinde pe Ana Măr- 
gineanu. Mariana Ilie, Viorica Pleavă, 
Constanța Marinescu, Despuia Gruiev, 
Cornelia Savu, Adriana Tivig și Ma-

rilena Pop. Iată și componența echipei 
oaspe: Alenka Kovac, Dubravca Staj- 
cer, Tinde Cabai, Mira Curkovic, Je- 
lena Luc și Radmila Stepanovic. Toa
te concurentele iugoslave sint junioare 
și în afară de Stajcer și 
participă prima dată la o 
internațională.

Federația romină de 
a hotărit ca finala campionatelor 
republicane individuale ale maes- 
trelor care a fost programată în zi
lele de 26—27 mai in București, să 
aibă loc la aceeași dată, dar în 
orașul Constanța.

Ne aflăm în plin sezon de acti
vitate competițională. La di
ferite sporturi, echipe și spor

tivi de frunte iși dispută titlurile 
de campioni ai țării, in mijlocul u- 
nui interes general. Zilnic ziarele 
fac loc știrilor care vorbesc despre 
performanțe sau comportări va
loroase ale sportivilor noștri.

La fel de rodnică este și activi
tatea sportivă de mase. In orașe și 
la sate, pe stadioane, sute și mii 
de oameni ai muncii petrec clipe 
minunate, prinși in focul unor en
tuziaste și atrăgătoare competiții 

sportive simple. Traducînd in viață 
sarcinile trasate prin Salutul C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri și prin Ho- 
tărirea Conferinței pe țară a UCFS 
— organele și organizațiile sporti
ve iși îndreaptă in mod deosebit 
atenția, în această perioadă, spre 
competițiile sportive de mase sim
ple, atractive, accesibile maselor 
largi de tineri. Pentru cuprinderea 
cit mai largă a oamenilor muncii 
și in special a tineretului nostru in 

! competiții sportive, recent au fost 
inițiate forme noi de activitate 
sportivă recreativ-atractivă. Asocia
tele sportive sătești din comunele 
Căzănești, Brezoaiele și Țigănești, 
precum și asociațiile sportive bucu- 
reștene Grivița Roșie și Vulcan au 
organizat la sfirșit de săptămină 
competiții de mase, cu un bogat și 
atractiv program, in care au fost 
cuprinse și manifestări artistice. Re
zultatele frumoase obținute cu acest 
prilej sint o confirmare a valorii

acestei experiențe, care trebuie ex
tinsă in toate regiunile țării. 
De asemenea, sint tot mai 
multe asociațiile sportive care se 
străduiesc să organizeze in cit mai 
bune condițiuni și cu un număr cit 
mai mare de participanți concursu
rile din cadrul Spartachiadei de 
vară și campionatelor pe asociație, 
forme populare de atragere a tine
retului pe terenul de sport.

Dar nu peste tot se realizează 
in această privință rezultate |>e mă
sura posibilităților. Mai dăinuie 
încă serioase neglijențe in munca 
unor consilii ale asociațiilor spor
tive, dintre care unele privesc cu o 
regretabilă ușurință această im
portantă sarcină a mișcării noastre 
sportive. Consiliile regionale și ra
ionale UCFS, precum și cluburile 
sportive orășenești au datoria să a- 
nalizeze această situație și să asi
gure îmbogățirea calendarului com- 
petițional al asociațiilor sportive 
cu noi și interesante competiții de 
niase ; prin frumoase acțiuni spor
tive să atragă, duminică de dumi
nică, cit mai multi oameni ai mun
cii pe terenurile de sport.

Mișcarea in aer liber înseamnă 
putere, sănătate, muncă, bună dis
poziție.

CUPA „CRAVATA ROȘIE'

Jocurile de luni după-amiază 
cheiat cu rezultatele așteptate, 
echipe, Dinamo Orașul Dr. Petru Groza 
a opus o rezistență frumoasă formației 
Dinamo București, iar Tractorul Brașov 
a dat mult de lucru Rapidului, care, cu 
toate că a învins cu 3-0 a arătat multe 
deficiențe în special în atac, unde doar 
Corbeanu a încercat unele lucruri ieșite 
din tiparul. comun.

Rezultate tehnice : 
Știința Cluj 3-1 (5-15, 
Dinamo Buc.—Dinamo 
Groza 3-0 (11, 14, 4), 
Timișoara 3-1 (15-10, 9-15, 15-2, 15-5), Ra
pid—Tractorul 3-0 (10, 9, 7). Clasamentul 
arată astfel :
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(224:157) 
(183:116) 
(212:179) 
(214:200) 
(187:214) 
(154:206)

(147:182)
(153:220)

odihnă. Ele 
începere de 
după urmă-

1. Progresul Buc.
2. Rapid București
3. Dinamo Buc.
4. Știința Timiș.
5. Știința Cluj
6. Știința Galați
7. Dinamo Or. br.

Petru Groza
8. Tractorul Brașov

Astăzi echipele au
reiau întrecerea mîine 
la ora 15 în sala Floreasca, 
torul program : Dinamo Buc.—Tractorul, 
Dinamo Or. Dr. Petru Groza—Știința Ga
lați, Progresul — Știința Cluj, Rapid— 
Știința Timișoara.

Comisia raională de atletism din Cîm- 
putting Moldovenesc a inițiat o compe
tiție dotată cu „Cupa Cravata roșie". 
La prima ediție care a avut loc anul 
trecut, trofeul a revenit pionierilor de la 
Școala elementară C-lung-eentru. între
cerile din acest an, Ia care au luat 
parte opt echipe, s-au bucurat de un 
frumos succes. La individual a învins 
Rodica Maricuțan de la C-Iung-centru cu 
172 p., iar la băieți Corne! Enaclie de 
la C-Iung-est cu 197 p. Pe echi
pe fete au învins elevele de la Școala 
C-lung-centru cu 700 p., iar la băieți 
reprezentanții școlii elementare 
C-lung-eșt.

GH. BRATU, corespondent

BULETINUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
• POIANA CIMPINA A PIERDUT DIN AVANS, CRIȘANA ORADEA $1 L-A MĂRIT • FARUL CONTINUĂ SĂ CON- 

------- CU 4 PUNCTE • AMĂNUNTE DIN ETAPA DE DUMINICĂ

întrecerea din categoria B 
rilor fotbalului, prin rezultatele 
clasamentelor celor trei serii, 
primul loc. Etapa de duminică 
situația dinaintea acestor jocuri. Poiana Cimpina, Farul Constanța și Crișana 
Oradea iși păstrează pozițiile de lideri. Poiana a pierdut însă un punct din 
avans, in timp ce Crișana și l-a majorat cu un punct, in seria a H-a Farul 
se menține Ia patru puncte distanță de a doua clasată, Dinamo Obor.

Etapele următoare iși păstrează intact interesul, mai ales în ceea 
privește întrecerea din seria I și a IlI-a, unde C.S.M.S. Iași și Mureșul 
C.S.O. Timișoara se mențin in apropierea liderilor.

asupra etapei de duminică.

DINAMO GALATI — 
CIMPINA (1—1). Acest 
meci a prilejuit un joc viu disputat, 
urmărit de peste 12.000 spectatori. Ni
velul tehnic al meciului a fost însă 
slab. Oaspeții s-au apărat supranume-

rîc (9—10 oameni!) și numai forma 
bună a portarului Opanschi a contri
buit la acest rezultat. Au înscris Bom- 
taș (min. 1) pentru Poiana și Matei 
(min. 87 din 11 m) pentru Dinamo. 
(A. Schenkmarvn, coresp.).

C.S.M.S. IAȘI — ȘTIINȚA GALAȚI 
(4—0). Cu o înaintare în vervă, bine

. ~
, , ț "

alimentată de mijlocașii Alexandrescu- 
Popescu, echipa gazdă a învins prin 
golurile înscrise de Voica (min. 36), 
Matei (min. 41), Danileț (min. 69) și 
Leahevici (min. 82). ( A. Scăunaș. co
resp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — FORESTA 
FĂLTICENI (t—1). Deși gazdele au 
avut meciul la discreție, totuși oaspe
ții au fost cei care au deschis scorul, 
în min. 17 prin Ioniță. Ploieștenii e- 
galează în min. 28 prin Stanoilovici. 
(C. lordăchescu, coresp.).

C.S.O. BRĂILA — CARPAȚI SI
NAIA (1—3). Raportul de cornere a 
fost
(12—1). dar scorul partidei, oaspeți
lor, care au reușit să înscrie prin Du- 
mitriu (min. 31), Focșeneanu (min. 
77), și Petrescu (mm. 82). Echipa lo
cală a marcat prin Coteț (min. 89). 
Formația din Sinaia a jucat foar'e 
bine, știind să speculeze citeva gre
șeli ale apărării adverse și a reațizat 
in final o victorie 
tin, coresp.).

CEAHLĂUL P.
CĂRA MORENI 
chipe au practicat 
multe greșeli tehnice. Au înscris: Ce- 
polschi (min. 56) pentru Flacăra și 
Vintilă (min. 61) pentru Ceahlăul. 
(C. Nemțea nu, coresp.).

RAPID FOCȘANI - DINAMO SU
CEAVA (1—0). Joc de factură medio
cră, care s-a rezumat la un „duel" 
permanent intre înaintarea echipei 
gazdă și apărarea formației oaspe. A 
înscris Dragu (m:n. 
moilă, coresp.).

ST. ROȘIE BACĂU 
CĂNI (5-1). Jucînd 
nie și colectiv, echipa băcădană a 
cîștigat pe merit. Au înscris: Bejari 
(min. 18 și 85), Filip (min. 23), Lo
vin (min. 32) și Bîrlogea (min. 65), 
respectiv, Dobril (min. 41) — auto-»

(1—3). Rapoi
favorabil fotbaliștilor brăileni

meritată. (N. Cos-

NEAMȚ — FLA- 
(1 — 1). Ambele e- 
un joc confuz, cu

64). (Gh. Sa-

Alexand.ru
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îmbrățișări și felicită* 
le-au adresat am zice,

de 
atit 
do-

Copilului

zili de sărbătoare 
tineri și tinere au 
au sărit in lun- 

pe distante scurte 
iar multi dintre

șah, toate secțiile aso-
Grivița Roșie au răs- 

„apelul" din Parcul

radical în anii 
luind înfățișarea

Sărbătoare in Parcul

Citeva minute de dislracți.., fuga tn sac.

/ Este greu să socotești cită lume a 
' zăbovit de simbătă la prinz pînă du
minică seara, tirziu, in Parcul Co
pilului, martoră sau participantă la 
atrăgătoarele concursuri sportive de 
mase organizate de asociația Grivița 
Roșie. Cinci mii, șase mii, poate chiar 
zece mii de oameni ! Cine a putut 
calcula valul de lume care intr-un 
neîncetat flux-reflwi s-a abătut pe la 
toate terenurile care găzduiam între
ceri sau demonstrații. Vestita „groapă 
a Cuțaridei" in vremurile de mult a- 
puse, „oglindă" a mizeriei și focar 
de infecție in preajma „căii bogaților", 
s-a transformat 
noștri luminoși, 
unei mindre așezări cultural-sportive, 
străjuită de nu mai puțin semeața 
cate a Grivfței, renăscută și ea Ia 
viața cea adevărată și dreaptă.

Cu mic, cu mare au venit munci
torii Uzinelor Grivița Roșie să 
soarbă mireasma florilor de mai, să 
încurajeze și să răsplătească apoi 
prin vii apiauze victoriile sportive ale 
copiilor lor sau să se avinte la rin- 
dul lor in întreceri. Și alături de ei, 
puzderie de oameni ai muncii din 
cartierul cu care se mîndresc. Toți 
n-au avut decit de ciștigat din clipa 
cind fanfara școlii profesionale — per
formeră in concursurile culturale pe 

i-Gapitală — a revărsat peste stadion 
acordurile unui marș, deschizind de
filarea sulelor de sportivi și pînă în 

"ultimele momente ale programului 
■cultural din a doua după-amîază, cind 
ansamblurile artistice și-au dovedit 
măiestria.

Dar iată că după frumoasa cuvin- 
tare ținută de președintele comitetului 
sindical Grivița Roșie, tov. Gheorghe 
Tănase. și o reușită demonstrație de 
gimnastică acrobatică la aparate, des
fășurată pe imensul covor de gazon 
a! terenului central, cinstea de a des
chide competițiile propriu-zise revine 
— se putea altfel ? — fotbaliștilor. 
Se întrec reprezentativele sectoarelor 
„Vagoane" și „Locomotive" și, spre 
surprinderea generală. „vagoanele" 
o iau înaintea „locomotivelor", cu 
2—1. Acestea din urmă se revanșea
ză insă „pe loc" in meciul foarte dis
putat, al „bătriiîilor" cum li se strigă 
din tribune și după scorul de 2—2,

Prin dinamismul său handbalul a cucerit sute și sute de tineri.

fac mișcări curioase și 
și depun multă energie, 
tivii care știu să salte ca 
cangurul ies victorioși. Și 
bă de tehnică, nu numai 
fizică. Nici nu s-au 
„distracții'-e'

sectorul „locomotive" ciștigă, nu la 
sorți, ci in urma executării mai pre
cise a celor trei lovituri de la 11 
metri, din baraj: 4—2 pentru „loco
motive". Toată lumea este mulțumită.

„Obositori organizatori" — spune 
cu șagă un spectator, neștiind în
cotro să-și mai indrepte privirile. Are 
dreptate. Chiar atunci se amenajau 
ad-iioc două terenuri de alergări dis
tractive: in saci, cu oul, cu paharul 
cu apă etc. înghesuială la înscrieri. 
„Nu mai avem ouă 1“ se aude de la 
masa juriului. Nu-i nimic, dăm o 
fugă și aducem inir-o clipă, doar pia
ța e aproape" — strigă un dornic de 
întrecere. Iar tribunele... rid de-a bi- 
nelea. Cei din saci trec cu greu linia 
de sosire, se împiedică, se rostogolesc, 

neprevăzute 
Doar spor- 
vrabia sau 
aci e vor- 

de condiție 
nu s-au terminat bine 

„uniiAiuv și terenurile de volei 
sau handbal... cheamă in jurul lor 
mase de spectatori. Pe foile de con
curs se consemnează ceva mai tirziu 
locuri'e 1. La handbal: școala pro
fesională, iar la volei secția va
goane, care s-a dovedit mai bună de- 
cit „tttmătoria", „cazangeria" și „me
canica".

„In pauze" au loc concursuri 
cățărări, pe cit de distractive pe 
de grele. Printre cei mai 
vedește a fi instalatorul 
dinand care o ia înaintea 
răși de meserie. Dumitru 
a cazangiului Glieorghe 
credeam că o să am atita 
o biată fringhie de cițiv 
aș fi făcut o escaladă de gradul 
II B—“ ne declară rizind. „Mai mare 
rușinea de nu ciștigam, doar am doi 
ani de cind activez în secția de alpi
nism a asociației".

Nici atletismul nu a fost dat uită
rii in aceste două 
sportivă. Zeci de 
aruncat greutatea, 
gime, au alergat 
tau la semifond, 
ei vor îmbogăți secția de atletism cu 
noi elemente talentate. Două eîeve 
de la „Aurel Vlaicu", colege de an, 

iuți se
Stan Fer
al tor tova- 

lordache și 
Firu. Jiu 

de furcă cu 
a metri. Parcă 

de

într-a opta, au devenit adversare în
focate. Bineînțeles, doar pentru o 
clipă cit le-au trebuit Mioarei Matei 
și Mirelei Nicoară să rezolve disputa 
dintre ele. Mire'a a ciștigat nu mai 
puțin de trei probe — lungime, 100 
m cu un timp remarcabil 13,2 și 300 
m. Prietenia nu s-a clintit nici cu un 
pas. Ba, după 
rile pe care și 
dimpotriv ă...

I n afară de 
ciației sportive 
puns prezent la 
Copilului. Dar nu putem să descriem 
desfășurarea tuturor concursurilor. 
S-ar întinde... pe pagini de ziar. Tre
cem de aceea, peste dinamicele de
monstrații de tenis de masă, cele alit 
de aplaudate ale aeromodeliștilor, 
întrecerile celor mai puternici atleți, 
halterofili, unde cazangiul Alexan
dru Salomea a împins 90 kg, într-o 
joacă, intrecindu-l pe turnătorul Ion 
Hitruc care... s-a mulțumit cu 5 kg 
mai puțin și sâ terminăm filmul nos
tru, cu disputa celor mai mărunți 
concurenți. l-am găsit in vecinătate, 
pe asfaltul străzii Șiretului. Strada, 
transformată in velodrom cu opt cu
loare de concurs a dat foc la dispute 
indirjite inclieiate cu lacrimi de bucu
rie sau... ciudă și de către copii și 
chiar de către unii părinți. Toți au 
scuze... obiective pentru aceste slăbi
ciuni. Concurenții sint foarte tineri,
— intre 3 si 8 ani — iar spectatorii
— părinți, firește, subiectivi. Note
le cele mai bune in catalogul „pre- 
șdoarilor" le-au obținut la bicicletele 
pitice Miliai Rădufescu și Marian 
Dumitru: la triciclete, Iulian Moștea- 
nu. Emil Mihai, Petru Dumitrache 
și Liviu Spiridon, iar la trotinete, din 
cauza sosirii „in pluton" nu putem, 
cu regret, evidenția pe viitorii cam
pioni cicliști...

Inserarea s-a lăsat peste Parcul 
Copilului. Sportivii de o șchioapă mai 
zăbovesc pe terenuri, aleargă de-a 
lungul culoarelor in concursuri im
provizate, încearcă noul „velodrom"... 
și se despart cu greu de „scena" pe 
care au văzut atitea minunății. Și 
celor virstnici li se citește pe față un 
regret. Parcă le auzi gindurile: 

înscriu în 
chiar și pe 

Cc, parcă noi... bătrînii nu 
putea încerca forțele pe sta- 
Doar trăim o doua tinerețe...".

Parcă le auzi
„Data viitoare am să-mi 
concurs toată familia, 
mine.
ne-am
dion ?

NEAGOE MARDAN

Pe stadionul Voința
Duminică dimineața tramvaiul 5 a 

fost . mult solicitat de pasageri, deși 
la sala Floreasca și la ștrandul din 
vecinătate nu se desfășura nici o 
competiție de 'mare amploare. De 
data aceasta,' manifestațiile sportive 
se... mutaseră la stadionul Voința, unde 
citeva mii de cooperatori din Capitală, 
împreună cu familiile lor, își dăduse
ră întîlnire Ia frumoasa bază sportivă 
de la Piperă. Stadionul a fost intr-ade
văr înțesat de sportivi: aproape 400 
de tinerj fotbaliști, boxeri, voleiba
liști, handbaliști și baschetbaliști.

La ora 9, după festivitatea de des
chidere, pe verdele gazonului au apă
rut primii sportivi : fotbaliștii echi
pelor Voința și Ulei București, din 
campionatul orășenesc. Apoi, compe
tițiile s-au ținut lanț, incit spectato
rilor le-a fost greu „să aleagă". Me
ciurile de volei, de handbal in 7 sau 
de baschet au adunat in jurul tere
nurilor mii de spectatori. La ora 11 
punctul de atracție l-a constituit reu
niunea pugilistică. Ca la o comandă, 
în jurul ringului au luat loc nume
roși simpatizanți ai sportului cu ma

Strat In cursa de 500 m fete de pe stadionul asociației sportive Vulcan.
Foto: T. Ionescu

...12 mai ora 17. Pe stadionul aso
ciației sportive Vulcan din București 
atmosferă festivă. Drapele roșii și tri
colore de jurimprejur. In tribună entu
ziasm. Un cadru splendid, pentru ti
nerețea care in acest moment a început 
să se reverse pe teren. Defilează spor
tivii... iar după aceasta 220 de fete — 
eleve la școala profesională a uzinei — 
își arată grația și măiestria tntr-un 
frumos complex de exerciții cu cercuri 
și mingi. Din tribune izbucnesc aplauze 
puternice. Printre ele glasuri: „Bravo 
profesore*.  O bătrinică îmi dă expli
cații :

— E vorba de profesorul dc educație 
fizică Dinu Dumitru. El s-a ocupat de 
gimnastică...

Ora 18. încep întrecerile. Unde oare 
să merg ? Programul e atit de încărcat. 
Mă hotărăsc... datorită megafonului.

— Pe stadion încep acum alergările 
distractive...

O ploaie de concurenți. Organizatorii 
nu mai pot face față solicitărilor, 
mai savurată este desigur... fuga ta 
Ciștigătorul — Ion Luca —este decis 
la linia de sosire. Mai aplaudate
Insă și celelalte r fuga cu paharul cu 
apă și lupta indiană, clștigate de Ște- 
fin Munteanu și Vasile Florescu.

Cea 
sac. 
abia 
SÎf.t

nuși, mai cu seamă că își anunțaseră 
participarea mulți boxeri cu renume. 
Maestrul emerit al sportului Gh. Ne
grea a furnizat în compania maes
trului sportului Petre Zaharia. o par
tidă demonstrativă apreciată de spec
tatori. Multe aplauze au fost adresate 
și lui Toma Ilie, un muncitor des
toinic la întreprinderea Poligrafică 
„Gutenberg" și, în același timp, un 
sportiv care a apărat de nenumărate 
ori culorile clubului Voința.

După un mic program muzical dis
tractiv, timp în care umbrarele și 
chioșcurile cu răcoritoare au fost... 
luate cu asalt, după amiaza, sportivele 
și sportivii clubului Voința au rea
părut pe terenuri. Iar seara, brigă
zile artistice ale cooperativelor Ra- 
dio-Progres, Higiena și Arta încălță
mintei au prezentat frumoase progra
me, in cadrul manifestațiilor cultural- 
sportive ale cooperatorilor.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a elogia eforturile încununate 
de succes ale activiștilor clubului 
Voința, care au oferit cooperatorilor 
din Capitală o duminică sportivă 
foarte plăcută.

In acest timp, Intr-un colț al stad 
nului au început întrecerile de lupte 
judo. Pe lingă sportivii fruntași, la lu 
apar și începătorii. Doi din ei doved 
multă pricepere. La sflrșit juriul/ 
pronunță : meci nul. Am discutat cu 
Am aflat că sint „boboci*  de la p 
fesională.

Ora 19,30. Pe estrada amenajată 
stadion au apărut artiștii amatori 
uzinei. Ei încheie prin frumosul lor 
gram cultural-artistic (coruri, 
brigadă de agitație)... prima zls: 
trecerilor.

13 mai, ora 9. Discuție In fața sta 
nului, intre doi puști.

— Tăticu’ mi-a spus că „product 
învinge în meciul de fotbal pe „ 
răni".

— Uiți că la „tehnic* 1 joacă și 
Novac ?

— Bine, vedem noi, numai arid 
să nu încurce lucrurile — a încheiat 
cuția primul puști.

Nu i-am mai văzut pe stadion. I 
i-am văzut la lucru pe „veteranii*  
tului din uzină: pe „nea Novac*,  
donatorul jocului de la „tehnic*  
Ion Luțai sau pe Dumitru Ancă, 
treceți de 50 de ani. Meciul s-a t 
nat la egalitate: 2—2. Arbitrul, 
Ion Avram, directorul general al uzi 
cu toate temerile puștiului bloiu 
condus excepțional.

Ora 10,30: Ștafeta combinată, 
cele cinci probe ale ștafetei doar < 
probe (400 m plat băieți și 
fete) s-au desfășurat pe stadion. B 
de trei (1000 m ciclism la fete, 
m ciclism băieți și 800 m cros) 
desfășurat împrejurul stadionului. 1 
tatorii s-au împrăștiat pe tot tra. 
Cele patru echipe au furnizat o dis 
pasionantă. Piuă la urmă a ciștigat 
pui selecționată a uzinei.

Ora 12. Ultima filă din carnet 
prinde cele spuse de tov. Ion D 
trcscu, secretarul asociației sportiv 
sfirșitul celor două zile de într 
sportive :

„A fost o adevărată sărbătoare a 
tului din uzină. Neapărat trebui 
mai organizăm astfel de competiții'

R. BOGDAN, coresponde

(fotografia din sting 
de mîine
trotinete

Moment din deschiderea prog 
mul ui : demonstrația de gimnast 
acrobatică

Cicliștii
doar... pe 
dreapta ).

se întrec aci
(fotografia

T. ChiorcanFoto:



86 KM CD VASUL „OLTENIȚA" PE DUNĂRE
cu-Zilnic mii de oameni ai muncii 

ieră drumurile patriei n-oastre ad- 
Tind frumusețile ei. Noi trasee, noile 
fme de desfășurare a călătoriilor, 

pe excursioniști să-și aleagă itine- 
rii cit mai diferite și mai plăcute.
Zilele trecute, O.N.T. „Carpați" a 
lugurat noul traseu Giurgiu—Salina 
vaporul „Oltenița". Cu acest prilej, 

fiștii au admirat nu numai peisajul 
și această frumoasă realizare a mu-n-

citărilor de la Șantierele navale Olteni
ța, eleganța și confortul lui, care au 
contribuit din plin la reușita excursiei. 
Noul traseu a dat excursioniștilor po
sibilitatea ca, in cele patru zile, să se 
organizeze un program cultural pe vas, 
să viziteze noile construcții ale Gala- 
țiului, orașul 
de neuitat ale

T ulcea și frumusețile 
Deltei.

și foto: Gh. Amuza

emisiune mult îndrăgită

In
„Tele*  
se a- 
spațiu 

ce mm

i

Spectatorii „mi
di ecran", iubi
ri ai sportului, 

se pot plinge 
televiziunea 

pwtrjL le-ar...
pasiunea, 

fngotrivă.
\gramele 
frtului 
[dă un 
I ce in
ș. Duminică de 
linie ă (și de 
lite ori in tim- 
săptăminii) „camera" este prezentă 
stadioane și in săli, aducindu-ne... 
domiciliu imaginea celor mai im- 
■tante competiții interne și inter- 
tonale. Și in plus, de peste un an, 
fiecare seară de luni are loc o e- 
\iune așteptată și apreciată : TE- 
SPORT.
.ristă multă grijă și preocupare 
țtru a da Telesportului un conți- 

tot mai valoros, o calitate din 
in ce mai bună. Cele 10 minute 

t riguros drămuite.
lai iutii urmărim „săptămâna spor- 
“. Un scurt jurnal al principa

le evenimente oare au punctai cele 
U^interioare. Imaginea ne poartă 
r peste hotare, aducindu-se crim- 
1 din marile competiții internațio- 
f. In sfirșit, in cadrul interviului 
țăminal, pe ecran apar sportivi 
scuțti, antrenori, activiști ai miș

ti de cultură fizică.
entru a ilustra munca prodigioasă 
usă de harnicii reporteri ai Tele- 
unii este suficient să arătăm 
pete peste 70 de emisiuni care 

loc pină acum au „rulat“ 
noastră mai bine de 42.000

ri de peliculă. Un veritabil... ma- 
m, încheiat cu deplin succes. 
k am urmărit in cadrul Telespor- 
? A răspunde integral la această 

ebare înseamnă de fapt a... in- 
j toate marile evenimente spor- 

care le-a găzduit țara noastră, 
in revistă principalele 
peste hotare. Fotbalul 

însemnat in programul

dr. N.
telere- 

a maior)

in Orientul Mij
lociu (ambele fil
mate de 
Stănescu, 
porter 
etc.

Un amănunt in
teresant: o mare 
parte din filmele 
Telesportului sînt 
copiate in seara 
zilei cind au fost 
făcute și expedia
te in aproape 20 
de țâri.
care au fost inver
se numără lolanda 

Valeria Bu- 
Dumitru Pir-

Printre sportivii 
vievați... pe ecran 
Balaș, Ion Dumitrescu, 
larca, Horațiu 
vulescu etc.

Subliniind
ne propunem 
gestii pentru
Fără a-și schimba caracterul unui jur
nal de actualități sportive, Tele spor
tul n-ar face deloc rău abordind și 
unele probleme de metodică sportivă. 
Ne gindim 
unei rubrici
piu, in care să fie prezentate și co
mentate de
unor sportivi fruntași din țară și de 
peste hotare. Exercițiile gimnasticii de 
înviorare iși pot găsi de asemenea 
locul in emisiunile sportive ale Tele
viziunii ou și „medalioane" ale frun
tașilor sportului (destul de puține 
pină acum) ori scurte filme de în
drumare. Umorul sportiv ar fi și el 
foarte gustar de telespectatori.

In acest fel, tradiționala emisiune 
de luni seara va fi și mai așteptată 
de sutele de mii de iubitori ai spor
tului din țara noastră.

Nicolau,

calitatea 
să facem 

emisiunile

Telesportului, 
și citeva su- 

v.iitoare.

La utilitatea introducerii 
de tehnică, spre exem-

specialiști chinogramele

că 
au 
in 
de

intre- 
ocupă 
Tele- 
Atle- 

vo-

pe
rece

de
■Oe
fiului. Dar, nu este singur.
Iul, notația, ciclismul, schiul, 

baschetul, boxul se află de ase-
•a la loc de cinste. Aparatele de
ut au poposit și la întrecerile de

ale tineretului în sălile de
ale școlilor și la sate.
filmotecă sportivă foarte bogată 

află in arhiva Televiziunii. De 
s. Turneul U.E.F.A. a fost filmat 
\INTREGIME, putini fi oricind 
\itat pe micul ecran. Amatorii de 
t vor găsi, de asemenea, aici mai 
'.e ediții ale Campionatelor inter- 
ynale de atletism ale R.P.R., me- 
ibilul meci de volei Rapid-T.S.K.A. 
cadrul „Cupei campionilor euro- 

", Turul ciclist al R.P.R., turneul 
tționatei de fotbal a Bucureștiului 
‘•razilia și jocurile formației Steaua

I
îTlljJgRlQIIIB^gp—iți. ■ -

Spartachiada de vară a tineretului

800 DE PARTICIPANT! LA PRIMELE COMPETIȚII ORGANIZATE 
DIN CAPITALĂDE ASOCIAȚIA SPORTIVA SPARTAC

Sîmbătă după-amiază, stadionul „Olim
pia" din Capitală îmbrăcat în haine de 
sărbătoare, a găzduit o festivitate spor
tivă în care tinerețea, voioșia și dîrzc- 
nia și-au dat mina.

în sunetele unui marș sportiv, pe 
pista de atletism își fac apariția coloa
nele de sportivi. In frunte, sportivi ce 
poartă cu mîndrie flamuri roșii și em
blema asociației. Cei aproape 800 de par
ticipanți la deschiderea festivă a Sparta- 
ch iadei de vară a tineretului reprezen- 
tînd 30 de grupe sportive se apropie 
de tribuna oficială.

Distingem printre sportivi tinere și 
tineri cunoscuți pentru rezultatele fru
moase obținute atît în producție cît 
și pe terenurile de sport. Spicuim cîteva 
nume : 
O.C.L.
Mai-23 
A lăduț, 
din aceeași întreprindere, fotbalistul Ion 
Zâne, muncitor la O.C.L. Alimentara 
23 August, voleibalistul Ion Grigore, 
muncitor distribuitor la I.C.R.M.. at
leta Ștefania Nae și popicarul Mihai 
Radu de la aceeași întreprindere. In 
coloana sportivilor de la l.C.S. Victoria 
trec fruntași în producție ca utemiștii 
Maria Gruber, Sanda Ududoi, Virgil 
Adăscăliței. Cu aplauze puternice sînt 
întîmpinați reprezentanții sportivilor de 
Ia Frigocom. în fruntea cărora trec lăcă
tușul Stan Poenaru. fruntaș în producție 
cu o depășire de 21 la sută a normei pe 
luna aprilie, matrițerul Nicolae Olteanu,

voleibalista Elena Șeica de la 
produse industriale raionul ] 
August, fotbalistul Constantin 
organizatorul grupei sportive

lăcătușul Constantin Tărăbășanu și multi 
alții. De altfel, la 
bătoare a tinereții 
tilnire tineri unul 
pre fiecare în parte
— fruntaș în producție, fruntaș în 
Cuvîntul de deschidere îl rostește tov. 
Artim Asa durian, membru în biroul con
siliului asociației sportive. Și după ce 
tinerilor le sînt amintite nume cc s-au 
înscris azi în sportul nostru de perfor
manță ca maestrul emerit al sportului 
Constantin Antonescu, maestra sportului 
Ana Goretti la tir, atleta Viorica Bel- 
mega, șaliistul Vasile Georgescu și alți 
sportivi ai asociației, ai căror primi pași 
spre afirmare au pornit tot de la între 
ceri ale Spart a eh iadei, li se urează par- 
ticipanților la actuala ediție succes în 
întreceri, pe calea deschisă în anii lu
minoși ai regimului nostru democrat- 
popular de la sportul de mase la cel dc 
performanță.

Și acum întrecerile inaugurale 1... Pe 
terenul de fotbal se luptă cu multă 
energic. Balonul trece cu repeziciune de 
la poarta Petrolexportului la cei de la 
Exportlemn. Moment decisiv : la scorul 
de 2—2, lovitură de pedeapsă în favoa
rea celor de la Exportlemn. Ultimele 
minute de joc. Un șut și... mingea trece 
pe lingă poartă !

...De la cele două terenuri de volei 
se aud „galeriile*.  Fetele de la O.C.L. 
III produse industriale sînt supărate. 
Le-au învins fetele de la l.C.S. Vic
toria.

această 
și-au dat 

și unul, 
se poate

săr
iți 

Des- 
scrie 

sport.

*1

La băieți, ultimul set dintre MefaP 
import și Romtrans. Scont 1 favorabil 
primilor. O revenire a Romtransului și... 
emoții pentru susținătorii Metal importu
lui. lotuși, mat deciși în final aceștia 
cîștigă...

Pe pista de atletism șase fete aleargă 
să acopere distanța de 400 m plat. Pe 
ultima sută de metri se detașează în 
cîștigătoarc sigură P. Stroe de la O.C.L. 
11 (tot ea a trecut prima linia de sosire 
și la 100 m plat). Băieții-s mai înverșu
nați. Suta de metri e terminată „la un 
piept11 cum se spune. Cîștigă Eugen 
Pachet de la O.C.L. ÎL La 400 o cursă 
de toată frumusețea face cîștigătorul 
Ion Dinu de la Exportlemn. Pe locul II 
Ion Zanca dc la Alimentara 23 August.

întrecurile continuă.
pista de popice bila sc rosto-- 

eu mai mult sau mai puțină prr- 
călrc țintă. A.șa-s începătorii !

remarcă : Ion lor- 
Victoria și Li viu 
Umbrele înserării 

săptămîna viitoare 
atît de multe !

Si
...Pe 

golește 
cizie
Primii popicari ce se 
daclie de la l.C.S.
Taină de la I.C.R.A. 
cuprind stadionul. Pe
noi întreceri I Și sînt
Numai la fotbal participă 2-> de echipe, 
la volei cîtc 30 de echipe de 
fete. Ia atletism aproape 200 
cipanți, la popice — 150, la 
300. Succes tuturor !

băieți și 
de parti- 
tir pesto-

DECEBAL
corespondent

ȚOCA '!

4 început activitatea de vară
Timpul călduros din ultimele săptă- 

mîni a permis înotătorilor și jucătorilor 
de polo pe apă să-și înceapă activitatea 
in aer liber, atît prin antrenamente or
ganizate, cît și prin participarea la în
trecerile oficiale. Duminică, de pildă, 
publicul bucureștean a putut urmări la 
ștrandul Tineretului probele primei etape 
a „Cupei orașelor", concurs care s-a bu
curat de un frumos succes.

Treptat, activitatea va spori în inten
sitate, angrcnînd un număr tot mai 
mare de înotători și de jucători de polo. 
In următoarele două sățttămîni, de pildă, 
înotătorii din întreaga țară vor lua 
startul în concursurile etapei pe clu
buri și asociații sportive a campionatului 
republican de înot și 
Sfnioțri ?i juniori. Ei își 
trecerile 1a 3 iunie, 
niorii vor participa 
la disputele etapei a

La polo, în afara
campionatului republican, de la 27 mai 
se vor desfășura meciurile campionatului 
de calificare, în cadrul căruia se vor 
întrece echipele Voința Cluj, Voința Ora
dea, Olimpia Reșița, C.S.M. Cluj, A.S.M. 
Lugoj, Clubul sportiv școlar București,

sărituri pentru 
vor încheia în- 

In continuare, ju- 
intre 14—17 iunie 
11-a (pe localitate), 
jocurilor din cadrul

VALERIU CHIOSE

La „libere" 
au frumoase

juniorii noștri 
perspective

* Campionatul republican de lupte li
bere pentru juniori a scos in evidență 
buna pregătire a majorității concuren- 
ților. Faptul acesta este deosebit de 
îmbucurător. Putem spera astfel ca în 
scurt timp luptele libere din țara noa
stră să atingă nivelul tehnic și valoa
rea internațională a luptelor clasice.

• Printre elementele tinere care 
s-au remarcat menționăm pe Ladislau 
Kiss (C. S. Oradea), care a cucerit 
pentru a treia oară consecutiv titlul 
de campion, pe Nicolae Dimitriu, Is
mail Chenac, Nicolae Glatcov, Gheor- 
ghe Ureianu, Ștefan Rusii, Nicolae 
Ene, Istvan Nagy, Damian Tuța, Pe
tru Bocu, Ilie Curta, Vasiie Pascu, 
Andras Cutulas șa.

® Alături de luptători trebuie evi- 
dențiați și cițiva antrenori care s-au 
străduit să-și pregătească cit 
bine elevii. Printre aceștia se numără 
V. Constantinescu-Martăc, I. Staicu, 
Ion Mejreșan, ai căror luptători au cu
cerit titlurile de campioni republicani. 
Ei trebuie să renunțe de a mai da 
îndrumări tehnice și tactice în tiriipul 
desfășurării partidelor. In această di-

mai

recție sugerăm arbitrilor să sancțio
neze în viitor pe acei luptători care 
primesc sfaturi din partea antrenori
lor lor în timpul luptei.

• Deosebit de utile s-au dovedit 
probele de control care au avut loc 
înaintea începerii campionatului. în
trecerile de atletism (60 m plat, să
ritura în lungime de pe loc, 800 m) 
au constituit uri bun prilej de veri
ficare a calităților fizice ale tinerilor 
luptători. Nu întiinplător majoritatea 
luptătorilor clasați pe primele locuri 
au fost printre primii ți în probele de 
atletism. In viitor, antrenorii vor tre
bui să acorde o și mai mare atenție 
probelor de atletism și pregătirii 
generale a luptătorilor.

® In încheiere, cîteva . cuvinte 
pre organizare. Campionatul s-a 
fă.șurat în bune condițiuni, cu 
că nu e ușor de organizat o întrecere 
la care participă peste 100 de concu
rent!. Totuși, operativitatea în progra
marea partidelor, desfășurarea meciu
rilor (pe două saltele) au făcut ca 
organizatorii și arbitrii să treacă cu 
sicces acest examen.

Petrolul Cîmpina și Voința 
Tg. Mureș.

In plus, își vor începe 
activitatea centrele de în
vățare a înotului, la care 
este așteptată o partici
pare masivă.

Pentru toate aceste im
portante evenimente ale în
ceputului de sezon trebuie 
luate din vreme măsuri, 
astfel ca activitatea să se 
desfășoare în condiții cît 
mai bune. Ne referim, în 
primul rînd, Ia punerea în 
stare de folosire a tuturor 
bazinelor, la utilizarea la 
maximum a tuturor ștran
durilor. Comisiile regiona
le, raionale și orășenești 
vor trebui să ia legătură 
cu sfaturile populare pen
tru ea ștrandurile orașelor 
să poată fi utilizate, după 
încheierea programului pen
tru public, și pentru an
trenamentele și concursuri
le înotătorilor. In această 
privință, un exemplu nega
tiv ne-a fost oferit ani de-a 
rindul de ștrandul Izvor i
Deși arc dimensiunile regulamentare (S0 
m lungime, 8 culoare), precum și tram
bulină și platformă de sărituri, ștrandul 
Izvor nu este folosit de către înotători.

Firește, problemele ce se ridică la în
ceputul sezonului sînt multiple. De re
zolvarea lor depinde însă succesul acti
vității, pe care o dorim cît mai rod
nică.

Firește, problemele ce se ridică la în
ceputul sezonului sînt multiple. De re
zolvarea lor depinde însă succesul acti
vității, pe care o dorim cît mai rodnică.

KCupa orașelor* . concurs prin corespondență, cuprinde 
și probe de verificare a pregătirii fizice generale.
pe brasisia l lorenlina Rambosec (CI. sp. școlar Bucu

rești) executîfid .fridicâri in brațe la bară fixă.
Foto: Aurelian Axento

STEAUA, MUREȘUL SI DINAMOi 
NEÎNVINSE IN CAMPIONATU£ 

DE POLO
meciurile desfășurare dumf*-  

clasamentul campionatului 
apă se

din Capitală.

După 
nică, 
publican de polo pe 
astfel :

L
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

10.

Steaua
Mureșul Tg. Mureș 
Dinamo Buc.
Șt. Cluj 
Rapid Buc.
Șt. București 
lud. Linei Tim. 
Crișana Oradea 
Progresul Buc. 
IC. Arad

4
4
3
4
4
4
5
4
5
5

4 
4
3
3
2
2
1
1 
I 
0

0
0 
0
1
2
2
4
3 
•1
5

fizice

des- 
des- 

toate

re
prezint*.

8- 
fl

4
4a
2’

2

A început campionatul raional 
de orientare turistică

In Capitală a început desfășurarea 
campionatului raional de orientare tu
ristică — seria I, pentru începători și 
sportivii de categoria a IlI-a.

In pădurile din jurul Bucureștiului 
— la Cerniea și Pustnicul — au avut 
loc concursurile organizate de cluburi
le Voința și Flacăra. Pe o vreme ne
favorabilă și un teren îmbibat de apă, 
oei peste 100 de participanți începă
tori au arătat o bună pregătire fizică. 
Concursul organizat de clubul Flacăra 
s-a desfășurat între kilometrul 15 de 
pe șoseaua București—Călărași și ca
bana Pustnicul, pe un traseu măsurând 
8.500 m. Pe primele locuri s-au clasat 
Dan Apostolescu -ț~ Dorin Liță, Rodica

Băncilă-J; .Victoria Jâkel. . "
Clubul Voința a organizat concunsut! 

de orientare turistică in pădurea Cer— 
nica, pe un traseu de peste 9 km., Iar 
în împrejurimile cabanei Brănești s-a 
desfășurat un alt concurs de orientarea 
turistică organizat de asociația spor
tivă I.U.T.—D.G.C.M. Cupa pusă în, 
joc a revenit echipei Ion Itu -|- Mihai 
Mustață, urmată de Gh. Bălănescu' 
I- Gh. Alexandrescu. Pe locul 3 : C^ 

Țene -|- C. Mihăiescu.

GEORGETA LIȚA-coresp. .
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Campionatul masculin de handbal in 7 
se apropie de sflrșit

disputait doar o sin- 
camplonatele republi- 
cuvinte această între-

în deplasare pe Dinamo Brașov, ceea 
ce Ii acordă șanse să joace la Sibiu 
și Ploiești, acolo unde se vor dis
puta partidele turneului final. Dar, ari
cite calcule 6-ar face, o situație e- 
xactă este foarte greu de prezentat. 
Așa că mai bine să așteptăm. Mai 
ales că acum nu mai e vorba decît 
de citeva zile...

Mîine se dispută următoarele jocuri 
restante : BUCUREȘTI, teren Giulești, 
ora 16: Ra-pid-Dinamo, ora 17.15 : 
Steaua-Știința ; TG. MUREȘ : Rapid- 
C.S.O. Craiova.

IN TURNEUL FINAL MASCULIN (1-8)

Vie activitate...
Iată-ne deci la jumătatea intrecerii 

finale a celor mai bune opt echipe 
masculine din țara noastră, după patru 
etape dominate de un fapt, conside
rat de cei mai mulți ca fiind im
posibil : înfringerea Rapidului. Dar, 
pornind de la premisa foarte justă 
că o apărare hotărită (și bine organi
zată, se-nțelege, dar înainte de orice 
hotărită), avîntată, acerbă și eliberată 
de teama renumelui adversarilor e în 
stare să scoată din mină și cel mai 
redutabil atac, Dinamo București a ară
tat că imposibilul... se poate. Ade
văruri devenite de mult axiome în

aritmetică

participarea la 
echipe au ma- 
precedentă o 

formă, ceea ce

|f Mai este de 
jgură etapă în 
cane. Cu alte 
cere, care a stimit interesul unui mare
număr de spectatori, se apropie de 
ultima sa fază : turneul final. Trebuie 
eă spunem însă că înainte de a se 
disputa etapa de duminică, în cursul 
acestei săptămîni mai sînt progra
mate trei jocuri restante, dintre care 
două la București și unul la Tg. Mu
reș. Se poate spune, deci că această 
săptămână este decisivă...

Partidele disputate duminica tre
cută au adus unele clarificări doar 
In oeria I, unde formațiile Dinamo și 
Steaua și-au asigurat 
turneul final. Ambele 
nifestat și în etapa 
accentuată revenire în
ne determină să apreciem că ele sînt 
principalele protagoniste ale turneu
lui final. Cit privește retrogradarea, 
Știința Galați a reușit un rezultat care 
îi mai dă speranțe : a învins dumi
nică pe Dinamo Bacău cu care este 
Sn întrecere directă pentru evitarea 
ultimului loc. Este foarte adevărat 
Insă că aceste speranțe sînt... minime, 
deoarece un singur punct avantaj 
înaintea ultimei etape în care Știința 
Galați joacă la București cu Dinamo, 
iar Dinamo Bacău joacă acasă cu Ști
ința București 
elent !

In cea de a 
tru caii ficarea 
ineft nedecisă.
realizat un rezultat nesperat învingind

— este totuși insufi-

doua serie lupta pen- 
în turneul final este
Știința Timișoara a

Fază din jocul Dinamo București — Știința București, disputat stmbătă după 
amiază pe terenul Giulești. George Covaci (Dinamo) aruncă la poartă, urmării 

fiind de hănescu (Dinumo), Chica și Mirea (Știința).
Foto: T. Chioreanu

Probleme ale primelor opt echipe masculine
î fi săplămina in care am urmărit in sala Floreasca evoluția celor mai 
j buni basciietbaliști ai țării, încadrați in echipele ce și-au disputat pri- 
1 mele opt looirri ale campionatului republican, am putut constata calită

țile și defectele fiecărei formații. Despre aceste elemente ne vom ocupa în 
rindurile de mai jos, cu scopul de a tarata măsurile ce trebuie luate pentru 
continua îmbunătățire calitativă a baschetului din țara noastră. Vom începe, 
cum se cuvine, cu campioana republicană, echipa...
STEAUA, învingătoare în toate cele

7 întilniri susținute în turneul final. 
Baschetbaliștii de la Steaua au de
monstrat că sînt cei mai buni din 
țară. Posesori ai unui bogat bagaj 
de cunoștințe tehnice și tactice, avînd 
viteză de execuție și de deplasare a- 
prcciabilă, experimentați! jucători de la 
Steaua au trecut cu succes peste toate 
momen-tcle grele ale meciurilor, men- 
ținindu-și supremația cucerită cu ani 
de zile în urmă. Echipei Steaua, re
prezentanta R. P. Romine în „Cupa 
Campionilor Europeni**  i se cere însă 
mai mult decît cucerirea titlului de 
campioană republicană. Alături de 
tehnicieni desavîrșiți ca Folbert, Ne- 
def, Fodor, Niculescu, Novacek, No- 
sievici, ani fi dorit să vedem și ele
mente noi, tinere, cadre de nădejde 
ale baschetului de performanța. De pe 
banca rezervelor însă, doar Gh. Va
ier iu și Radu Diaconescu sînt jucători 
de perspectivă. Prea puțini însă pen
tru a asigura „schimbul de mîine* 4 al 
multi-plei campioane, Steaua.

nătățire a performanțelor tinerilor 
basciietbaliști de la Dinamo.

ȘTIINȚA CLUJ are șase jucători 
valoroși care, cind 
nizat, obțin rezultate excelente. Pentru 
o echipă cu pretenții, lotul folosit este 
însă mult prea restrins, iar disciplina 
de joc lasă uneori de dorit Ridicarea 
valorii rezervelor la nivelul titularilor, 
concentrare de-a lungul tuturor me
ciurilor, o mai bună pregătire fizică, 
iată ce-i trebuie echipei Știința Cluj.

acționează orga-

STEAGUL ROȘU BRAȘOV s-a cla
sat pe locul opt in clasamentul cam
pionatului republican, fără a înregistra 
nici o victorie in turneul final. Totuși, 
brașovenii au lăsat o impresie fru
moasă. Tineri, talentați, dotați cu o 
apreciabilă viteză, baschetbaliștii de 
Ia Steagid roșu au realizat jocuri 
spectaculoase, mult apreciate de pu
blic. Cu un pivot înalt (păcat că Ze- 
reies nu mai joacă), Steagul roșu ar 
fi realizat rezultate mult mai bune. 
Și așa însă, Brașovul are o demnă 
reprezentantă, o echipă pentru care a- 
plicarea principiilor baschetului mo
dern constituie o preocupare.

D. STĂNCULESCU

volei au fost ilustrate viu în excep
ționala partidă de sîmbăta trecută: 
un atac, fie el cit de puternic (și 
oare poate exista atac mai puternic 
decît cel al Rapidului ?), dacă e nu
mai și numai în forță, tot timpul .te
lefonat" și construit aproape exclu
siv pe două pase, e cu neputință să 
nu fie pină la urmă ținut Ia respect 
de o defensivă promptă și valoroasă 
în linia de fund. După cum, totodată, 
pentru orientarea intervențiilor inițiale 
din linia a doua la un atac advers 
și pentru contraatacul ulterior, o im
portanță deosebită o are (iar dina- 
moviștii au arătat-o și in ce măsură 
anume) calitatea blocajelor. Intreru- 
pind aci deocamdată discuția asupra 
acestui meci, despre care se va mai 
vorbi încă, e necesar să notăm, în 
altă ordine de idei, că victoria echi
pei Dinamo București a sporit sim
țitor atenția acordată finalei. Și pe 
bună dreptate. ,

La sala Floreasca au intrat febril 
in funcție blocnotesurile, cu însemna
rea tuturor probabilităților, tablouri
le sinoptice și, cine știe, poate chiar... 
tabelele de logaritmi, iar 
pronosticurilor au împărțit 
ori pină acum locurile în 
și tricourile de campioni 
ferite formule. Așa stînd lucrurile și 
calculele fiind pe primul plan al in
teresului, iată elementele aritmetice 
de bază necesare în cazul de față: 
clasamentul trebuie apreciat cunos- 
cind că la egalitate de puncte locul 
îl decide setaverajul, apoi victoria di
rectă și abia după aceea — bineînțeles 
pină în ultima zi a turneului, cind 
toate echipele vor fi jucat intre ele 
— punctaverajul. Așadar, e aproape 
cert că setaverajul va hotărî pină la 
urmă campioana, de bună seamă, numai 
dacă nu cumva Progresul va izbuti 
să dispună vineri de Rapid. Pină 
una-alta însă, atît Progresul cit Și 
Dinamo București, principalele candi
date împreună cu Rapid la titlu, nu 
s-au prea arătat conștiente — alal
tăieri, spre exemplu — de importanța 
pe care o vor putea avea seturile 
la încheierea socotelilor, amindouă

făcînd pur și simplu cadou c 
unul adversarelor lor, printr-o ii 
gală distribuire a atenției și 
eforturilor pe parcursul întregii 
meci și o greșită manipulare a 1 
neficiului regulamentar al schim 
rilor de jucători. Greșeli care 
costa scump...

Cit privește organizarea, atragem 
tenția asupra notei de exagerare 
activitatea crainicului care, une 
aproape că... dictează la micro 
meciul, explicind și ceea ce nu 
de loc nevoie de explicație. Iar ai 
trajele — superioare în linii mari 
lor din turneul final feminin — ri< 
totuși unele probleme de orieni 
generală, pentru a căror discul 
vom rezerva un articol special.

CONSTANTIN FAUI

FINAL MASCULIN

1
în

va-
DINAMO BUCUREȘTI a făcut 

2—3 ani un impresionant salt de 
loare. In acest scurt răgaz, antrenorul 
Dan Niculescu a reușit ca dintr-un lot 
de jucători tineri, unii chiar începă
tori, să. alcătuiască o formație reduta
bilă, care a readus echipa Dinamo în 
lupta pentru primul loc. O performanță 
meritorie, care trebuie să constituie 
însă pentru baschetbaliștii de la Di
namo doar o etapă în calea către mă
iestrie. Bine pregătiți fizic, combativi, 
păstrînd o remarcabilă disciplină de 
joc, companenții echipei Dinamo vor 
trebui să muncească de acum înainte 
cu și mai multă rîvnă pentru a alcă
tui un lot de valoare internațională, 
îmbogățirea bagajului de procedee 
tehnice și tactice individuale, spori
rea vitezei de execuție, perfecționarea 
îndetnînării. iată obiective a căror în
deplinire va duce la continua îrnbu-

RAPID BUCUREȘTI, avînd un lot 
fără individualități, a obținut un me
ritoriu loc patru, după ce la un mo
ment dat era angrenată în întrecerea 
pentru titlul de campioană. Echipei 
Rapid i se cuvine un foarte bine pen
tru jocul colectiv, dar insuficient pen
tru perspectivele formației de bază, 
alcătuită din jucători cu talie mică 
pentru cerințele baschetului modern. 
Pe banca rezervelor am văzut însă 
cîțiva jucători noi, care, introduși pe 
teren, au dovedit reale perspective. 
Transformarea lor în titulari ar fi cît 
se poate de utilă.

C.S.O. CRAIOVA a incintat publicul 
prin dinanrsmul și spectaculozitatea 
acțiunilor. Păcat că lipsa unui pivot 
înalt handicapează evident această ta
lentată echipă care, prin jocul în vi
teză. simplu și eficace, a creat emoții 
tuturor formațiilor.
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DINAMO TG. MUREȘ ȘI DINAMO 
ORADEA au prezentat caracteristici 
comune. Echipe alcătuite din jucători 
rutinafi (unii chiar prea... rutinați), 
capabili de surprize, dar nu dc perfor
manțe de valoare în linie. Singurii 
Balint și Cedulo (Dinamo Tg. Mureș) 
și Ofmpeanu (Dinamo Oradea) au 
arătat că în aceste orașe există pre
ocupare și pentru elementele tinere. 
Ceea ce, trebuie să mărturisim, este 
mult prea puțki pentru centre care cu 
cîțiva ani în urmă erau adevărate pe
piniere ale baschetului de performanță 
din țara noastră.

pasionații 
de citeva 
clasament 
după di-

PIN IRII LOCUUILF 9-16
CONSTANȚA, 14 (prin telefon). 

Turneul final de volei masei 
pentru locurile 9—16 continuă 
aceeași atmosferă de mare inte 
Iată și ultimele rezultate consemi 
pe foile de arbitraj : C.S.M. Clii 
Petrolul Ploiești 3—2 (15—7, 1
5-15, 12-15, 15-11), Farul - Ști 
Petroșani 3—0 (11, 9, 6), Steam 
C.S.M.S. Iași 3—1 (14-16, 15-7, 15 
15—10). A fost cel mai disputat i 
de pînă acum și în care 
cat Mincev și Budenco. Ste^x. 
Olimpia Buc. 3-2 (8-15, 15-6, 10 
17—15, 15—10). în momentul tran*  
sieâ ee desfășoară partida dii 
C.S.O. Craiova și C.S.M. Cluj. Pr 
echipă conduce cu 2—1 (15-3, 1! 
13—15). Remarcăm și de data acei 
calitatea în general slabă a arbi 
jekxr.

CH. GOLDENBERG, cores]

DE LA ÎNTRECERILE CAMPIONATULUI DE MOTOCR
Probele rezervate categoriilor tineret 

ne-au adus satisfacția de a urmări o 
serie de tineri sportivi cu reale cali- 

Schuler (Steaua) are un 
al echilibrului, fapt care il 
stăpînească motocicleta în 
dificile situații. Antrenorul

tăți. Al. 
bun simț 
ajută să 
cele mai
lui va trebui insă să-i mai tempereze 
puțin avintul pe care-1 manifestă fără 
justificare, în anumite situații. Un 
tehnician bun 6-a dovedit și Al. Io- 
nescu (Voința București). Păcat însă 
că acest tînăr alergător manifestă une
ori atitudini vedetiste. Cu mai multă

modestie va reuși să se impună 
cum au făcut-o, la timpul lor, mae 
sportului Gh. Ioniță, L. Szabo, 
Iancovici și alții.

In cele trei faze de camnț'ad 
mai remarcat prin frumoasa lor ' 
portare pe Cicerone Coman și M. 
mentu (Poiana Cîmpina), Ion și E 
Sasz (Steagul roșu Brașov), Al. I 
(Voința Timișoara), I. Pasat (V, 
București), N, Tudor (Metalul), Șt 
log și I. Penciu (Dinamo)

Iată acum 
categorii de 
primelor trei 
de motocros.
clasa pină la 175 cmc : 1. Al. Sci
8 p., 2. I. Sasz 8 p., 3. M. Term
9 p. ; clasa pină la 350 cmc: 1 
Ioneseu Crisitea 4 p., 2. C. Coman 
3. I. Penciu 12 p. CATEGORIA 
CEPATORI : clasa pină la 175 . 
1. I. Pasat 6 p. 
N. Tudor 11 p. ;

Șt. Balog

Și 
clasamentele celor 
sportivi după dispui 
faze ale campiona 

CATEGORIA TINEB

CUM A ÎNVINS RAPID BUCUREȘTI PE ȘTIINȚA CLUJ
Sala Armatei din Cluj s-a umplut din 

nou duminică seara cînd s-au desfășurat 
ultimele jocuri din cadrul turneului final 
pentru locurile 1—8 printre care și me
ciul decisiv, care urma să desemneze 
echipa campioană : Rapid București — 
Știința Cluj.

Din capul locului trebuie spus că 
fruntașele turneului au oferit o dispută 
de toată frumusețea demnă de importanța 
unei astfel dc întreceri. Cele două for
mații au aruncat în luptă întregul poten
țial pentru cucerirea titlului de campioa
nă. Rapidul a avut un start excelent 
(10—0 în min. 4) și se părea că meciul 
va fi pentru bucureștcnce o simplă for
malitate. Dar după 6 minute antrenorul 
S. Ferencz a înlocuit-o pe E. Ivanovici 
cu I. Vasilescu, care nu a mai făcut 
față ritmului de joc și. în plus, nici nu 
a știut să anihileze pivotul clu jcncclor, 
Clara Bugar. Așa se face că după nu
mai alte 6 minute tabela dc marcaj indi
ca scor egal: 21—21. In tribune entu
ziasm. Toată lumea simțea că localnicele 
sînt puse pe fapte mari, mai ales că 
apărarea feroviară se lăsa adesea sur
prinsă, iar în atacul campioanelor numai 
Doina Lupan și Cornelia Gheorghe jucau 
la adevărata valoare. Știința a si 
dus de ah fel (27—23 în min. 15) 
tru ca la încheierea primei reprize 
rtil să fie din nou egal : 35—35.

Și după pauză partida a continuat să 
fie echilibrată, încercările fiecărei echipe 
de a se distanța rămînînd fără rezultat. 
Totul a durat pînă în min. 30 cînd echipa

con-
pen-
sco-

cluj< ană a rămas, pe rind, fără Rodica 
Pop și Clara Bugar. In această situa
ție. feroviarele acționează 
aduc echipei bucureștene 
decisiv : 55—45 în min. 35. 
jucată, căci ultimele pîlpîiri 
tclor nu reușesc să mai

puternic și 
un avantaj 
Partida era 
ale studen- 
reducă din 

handicap decît două puncte. Victoria cu 
scorul de 60—52 a echipei feroviare 
este pe deplin meritată. Rapidul, care 
cucerește pentru a 3-a oară consecutiv 
și a 5-a oară alternativ titlul de cam 
pioană s-a impus printr-un joc mai ma
tur și mai bine orientat din punct de 
vedere tactic. Știința Cluj a luptat cu 
un deosebit elan pentru un rezultat cît 
mai bun, ridieîndu-se adesea Ia nivelul 
echipei campioane. Au marcat: Lupan 
18, Fercncz 1, Racoviță 9, Ivanovîci 11, 
Si dea 2, Zăvădescu 4, C. Gheorghe 10, 
Vasilescu 2 pentru Rapid și R. Pop 4, 
Bugar 13, Jujescu 18, Godri 4, Dumi
trescu 9, Horvath 2, M. Popa 2 pentru 
Știința. Au condus foarte bine Dr. Dan 
Chiriac (Buc.) și Eugen Halva (Ora
dea). Iată clasamentul

1.
3.

2. Al. Datcu 9
clasa pină la 350

Penciu
P-

3 P-, 2. I.
V. Tarhon (Steaua) 16 

☆

am arătat,

definitiv :
1. Rapid Buc.
2. Ști'.nta Cluj
3. Știința Buc.
4. Mureșul Tg. Mureș 
“ ” * Buc.5. Unirea
6. I.C.F.
7. Voinia
8. Voința

Brașov
Tg. Mureș

77» 182:347 14
7 5 2 373:355 10 

2
3
4
5
C
6

7 5 
7 4
7 3
7 2
7 1
7 1

367:333 
364:349 
379:372 
355:404
347:421 
336:422

10
8
6
4
2
2

După cum 
obstacole desfășurat duminică pe 
dionul Dinamo s-a bucurat de su 
Alergătorii, în marea loir major 
6-au comportat bine. Ar fi de < 
ca, dat fiind apropiatele întilniri 
temaționale de motocros ca fede 
de specialitate să ia măsuri pentr 
lotul nostru reprezentativ să inc 
neîntîrziait un antrenament cont 
de către cei mal buni antrenori.

★
Duminică, pe stadionul Unirea 

Capitală vom putea urmări pri 
întreceri de dirt-track din actualu 
zon. Cu această ocazie se va inat 
pista de dirt-track amenajată 
toate cerințele genului de alerf 
pe marginea exterioară a ei a 
montată o mantinelă protectoar 
semănătoare acelora de la terer 
de hochei. Mantinela va permite i 
cicliștilor să se avînte în inti 
fără reținerile care le aveau 
acum. Sintem curioși să-i vede: 
concurenți în condițiile noi create 
tru buna desfășurare a acestor i

concurși

A. VASILIU G. ȘTEFANESi



SFETCU (Petrolul] — SZUCS (U.T.A.), I. LAZĂR (Dinamo Bacău), CA
ZAN (Jiul)—PETESCU (Șfiinfa Timișoara), PAȘCANU (Progresul) — PlR- 
CALAB (Dinamo București), R. LAZĂR (Știința Timișoara), I. IONESCU 
(Rapid), RAKSI (Steaua), DAVID (Steagul roșu).

OIUILIEITn^OJIL €^TE(&OIRHIEII IB
(Urmare din pag. 1)

Seria a ll-a
FARUL — TRACTORUL fiRAȘOV 

(2—1). Liderul seriei a dominat mult, 
însă a ratat la fel de mult. Golurile 
au fost înscrise de Moroianu și Cio- 
sescu, respectiv, Vatani. (Cornel Popa, 
coresp.).

DINAMO OBOR — ȘTII NT A 
BUCUREȘTI (4—0). Victorie pe de
plin meritată, totuși scorul este prea 
sever. Apărarea studenților a comis 
numeroase greșeli, mai ales în repriza 
a doua, care s-au soldat cu goluri. 
Au marcat: Btikosi (min. 32, 48 și 77) 
și Niculescu (min. 86). (N. Tokacek, 
coresp.).

C.S.M. MEDIAS - C.S.M. REȘIȚA 
(0-0). Joc de uzură, cu multe gre
șeli tehoice. Localnicii au insistat mai 
mult în finalul partidei, dar inefica
citatea înaintării i-a privat de un re
zultat favorabil. (Dan Vintilă și Gh. 
Briotă, coresp.).

C.SM SIBIU — CHIMIA GOVORA 
j&^0). Cei 10.000 de spectatori (din- 
^^bare 1.500 oaspeți) au asistat la 
un joc frumos. Oaspeții au pus ac
centul pe apărare, inițiind contra
atacuri periculoase. Au înscris: Văcaru 
(min. 48 și 65) și Onu (min. 83). 
(M. Lupuțiu. coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — C.S.O. CRA
IOVA (3—3). Jocul a plăcut datorită 
evoluției scorului. Golurile au fost 
marcate de: Bărbat (min. 6), Pantici 
(min. 21) și Antal (min. 85) pentru 
gazde, respectiv Anton (min. 5), Bota 
(min. 63) și Ganga (min. 67), (V. 
Lazăr — coresp).

C.F.R. ROȘIORI - PORTUL CON
STANȚA (1 — 1). Gazdele au ratat 
multe ocazii. Tn repriza a doua jocul 
a devenit dur. Au înscris Tăbîrcă 
(min. 82 din 11 m) pentru C.F.R., 
Moca nu (min. 78) pentru oaspeți. în 
min. 85 Sever (Portul) a fost elimi
nat pentru injurii aduse arbitrului. (T. 
Negulescu și Al. Popescu, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI (1—0). Metalurgiș- 
tii au ratat numeroase ocazii de a 
înscrie atit după ce au marcat în min. 
K prin Malschi, care a reluat o cen
trata a lui Coteț, cît și după aceea. 
Ei au jucat cu multă însuflețire, în 
comparație cu jucătorii de la Olimpia, 
a căror comportare a lăsat de'dorit.

Seria a lll-a
CRIȘANA ORADEA — VAGONUL 

ARAD (2—0). Meci viu disputat, în 
care localnicii au ratat numeroase o

cazii. în general s-a jucat crispat, cu 
multe greșeli. Au înscris Kosegy 
(min. 70 din II m) și Harsani (min. 
76). (I. Ghișa și Al. Jilău, coresp.).

C.S.O. BAIA MARE - RECOLTA 
CĂREI (2—3). Fotbaliștii din Cărei 
au produs o mare surpriză, cîștigînd 
meritat, în deplasare. Ei au jucat fru
mos, cu mingi în adîncime, au șutat 
deseori de la distanță. Gazdele s-au 
comportat slab. Au înscris Petz (min. 
40), Szikszai (min. 47) și Hauler II 
(min. 68) pentru Recolta, respectiv 
Trifu (min. 55) și Gergely III (min. 
72). De remarcat că Gergely a ratat 
un 11 m (min. 26), iar Tritu a șutat 
în bară (min. 58). (V. Săsăranu și 
C. Pop, coresp.).

C.S.M. CLUJ — GORVINUL HU
NEDOARA (1—1). Intilnirea a fost 
foarte echilibrată, ambele linii de atac 
manifestind însă multă ineficacitate... 
Au înscris Feodot (min. 60 din II m) 
pentru Corvinul și Kunkuti (min. 84 
și tot din 11 m) pentru C.S.M. (V. 
Godja, coresp.).

C.S.O. TIMIȘOARA — ARIEȘUL 
TURDA (3—2). Meciul s-a ridicat la 
o bună valoare tehnică. Timișorenii 
au cîștigat pentru că au jucat cu mai 
multă hotărîre în fața porții. Au mar
cat: Fodor (min. 10 și 70) și lonescu 
(min. 13) pentru gazde și Pirvu (min. 
18 și 85) pentru Arieșul. (P. Velțao, 
coresp.).

C.F.R. ARAD — R\PID TG. MU
REȘ (2-1). I -ocalnicii au realizat o 
victorie meritată. Au înscris Boroș 
(min. 36) și loanovici (min. 52). în 
min. 48, loanovici a ratat un 11 m, 
respectiv Anderson (min. 33). (Șt. 
lacob, coresp.).

A.S.M.D. SATU MARE - CRIȘUL 
ORADEA (2—1). Echipa gazdă a fost 
superioar-ă, mai ales în repriza a doua. 
Portarul Ola (Crișul) a salvat mult 
echipa sa din situații foarte grele, la 
fel ca și fundașul Zaharia care a 
„scos" de două ori balonul (min. 3 
și 63) de pe linia porții... Au marcat 
Rusu (min. 43 din II m) și Horvai 
(min. 78). respectiv Baghi (min. 48). 
(M. Dumitrașcu, coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — IND. 
SÎRMEI C. TURZ1I (0—0). Joc de 
slabă factură tehnică. Echipa gazdă 
a jucat prea individual, crispat, fără 
o concepție clară, făcînd numeroase 
greșeli în jocul de apărare. Oaspeții 
au jucat mai calm, dar nu au reușit 
să marcheze datorită ineficacității. De 
menționat două atitudini nesportive: 
după terminarea primei reprize, Nagy 
l-a lovit pe Raab (lud. Sîrmei), iar 
după meci, Copil (Ind. Sîrmei) l-a lo
vit pe Ttizson (Mureșul). (I. O.).

• După opt etape, clasamentul re
turului categoriei A se prezintă astfel:
1. Dinamo Buc. (3) 8 4 3 1 17: 9 11 (12)
2. Rapid (5) 8 3 4 1 10: 8 10 ( 8)
3. St. roșu (2) 8 4 1 3 16:11 9 (12)
4. Dinamo Pitești (14) 8 4 1 3 17:12 9 ( 3)
5. Știința Tim. (9) 8 3 3 2 13:12 9 ( 7)
6. Dinamo Bacău (13) 8 3 3 2 10:10 9 ( 6)
7. Progresul (4) 8 2 4 2 13:12 8 (11)
8. Steaua (8) 8 3 1 4 16:13 7 ( 7)
9. Petrolul (1) 8 2 3 3 13:12 7 (13)

10. U.T.A. (10) 8 1 5 2 12:13 7 ( S)
11. Minerul (6) 8 3 1 4 5:12 7 ( «)
12. Metalul (11) 7 2 2 3 8:13 6 ( «)
13. Știința Cluj (7) 7 2 2 3 9:15 6 ( 7)
14. Jiul (12) 8 1 3 4 5:12 5 ( 6)

In paranteze: în prima coloană locu-
rile, iar în a doua coloană punctele 
cîștigate de echipe în toamnă, după 
același număr de etape.

• De remarcat că în toamnă, după 
opt etape se marcaseră 174 de goluri, 
iar acum în retur 164 (cu un meci maz

Pregătirile loturilor
In cadrul pregătirilor periodice ale 

loturilor, miercuri și joi vor avea loc 
două întilniri de antrenament.

Lotul B va -juca la Bacău cu Di
namo și va folosi următorii jucători : 
Manolache, Mițaru, R. Lazăr, Petescu 
și Lereter (Știința Timișoara), Sasu 
(U.T.A.), Nagy (St. roșu), Mocanu 
(Prahova Ploiești), Fronea (Petrolul), 
Buze a (Farul), Cucu (Minerul), Dat cu, 
Popa, V. Alexandru (Dinamo Bucu
rești), Crăciun (Steaua) și I. lonescu 
(Rapid).

Celălalt lot, de tineret, va juca joi 
la Constanța cu Farul. Au fost con- 
vocați jucătorii : Ghiță (Dinamo Ba
cău), Andrei (Metalul Tîrgoviște), Je
nei, Igna (Știința Timișoara), Zaharia 
(Crișul Oradea), Năftănăilă (St. roșu), 
Adam (Ind. Sîrmei), Hălmăgeanu, 
Dumbravă, Creiniceanu (Steaua), Ște
fan, Frățilă (Dinamo București) și 
Anton Nicolaie (Metalul București).

Portarul dinamovist Manei u are o nouă intervenție oportună, blocind balonul 
în picioarele unui adversar. Fază din partida Dinamo Obor — Știința București 
4—0. Foto: P. Romoșan

CLASAMENTE, CLASAMENTE...
puțin, Metalul — Știința Cluj). In to. 
tal, pînă acum au fost înscrise 452 de 
goluri.

• Duminică a fost acordat un sin
gur 11 m, transformat de Georgescu 
(Știința Timișoara) în partida cu Pe
trolul.

• Golgeterii etapei: I. lonescu (Ra
pid), Raksi (Steaua) și Gram (Dina
mo Bacău) au marcat cîte două goluri.

• Clasamentul întrecerii echipelor 
de tineret a luat următoarea înfățișare 
după jocurile disputate duminică:

1X2X1X21
• După concursul din 13 mai a.c., 

care s-a soldat cu 7 rezultate „X“, pa
tru rezultate „1" și un singur „2“ (rea
lizat de Dinamo Bacău ia Brașov în 
fața echipei Steagul roșu), urmează 
un concurs în care sînt programate 5 
meciuri din cadrul Cupei R.P.R. și 7 
meciuri din campionatul categoriei „B“.

Meciurile prevăzute în programul 
concursului nr. 20 din 20 mai 1962 sînt 
următoarele (în paranteză, localită
țile unde se desfășoară meciurile de 
cupă) :
1. Petrolul — Dinamo București — Cupa 

R.P.R. (nefixat)
2. Progresul — Știința Timișoara — 

Cupa R.P.R. (Sibiu)
3. U.T.A. — Dinamo Bacău — Cupa 

R.P.R. (Brașov)
4. Metalul — Farul — Cupa R.P.R. 

(București)
5. Jiul — C.S.O. Baia Mare — Cupa 

R.P.R. (Cluj)
6. Recolta Cărei — Crișana Oradea — B.
7. Corvinul Hunedoara — C.S.O. Ti

mișoara — 3
8. C.S.O. Craiova — Metalul București 

— B
9. Vagonul Arad — Mureșul Tg. Mureș 

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

Colțul statistic

1. Progresul 21 15 3 3 60:27 33
2. Dinamo Pitești 21 14 4 3 39:12 32
3. Steaua 21 14 4 3 53:19 32
4. Rapid 21 11 5 5 38:15 27
5. St. roșu 20 10 5 5 43:26 25
6. Jiul 21 10 3 8 26:44 23
7. știința Tim. 21 7 6 « 56:43 20
8. Dinamo Bacău 21 5 8 8 38:39 18
9. Petrolul 21 6 5 10 45:45 17

10. Dinamo Buc. 20 6 3 11 31:40 15
11. U.T.A. 21 5 4 12 34:44 14
12. Știința Cluj 20 5 4 11 30:47 14
13. Minerul 21 5 4 12 18:37 14
14. Metalul 20 2 2 16 11:74 C

Jocurile Dinamo Buc. — St. roșu și
Metalul — Știința 
putat.

Cluj nu s-au dis-

• La concursul suplimentar Prono
sport — CAMPIONATUL MONDIAL1 
DE FOTBAL — se atribuie în afara 
premiilor obișnuite în bani pentru 12, 
II, 10 și 9 rezultate exacte, cîștiguri 
excepționale în obiecte în valoare de 
100.000 lei.

Buletinele pentru acest concurs su
plimentar pot fi depuse pînă la 29 mai 
1962.

AUTOTURISMUL „Moskvici" de ta 
concursul suplimentar UEFA, a lost 
obținut de participantul Tănăsescu Ni- , 
colae din Pitești. Și dv. puteți fi cîști-. î 
gătorul AUTOTURISMULUI „Mosk- j 
viei" și a altor cîștiguri în obiecte ce 
se atribuie la acest concurs, depunînd 
cît mai multe buletine pînă la 29 mai 
1962.

Reamintim programul acestui con
curs suplimentar:
1. U.R.S.S. — Uruguay
2. R.P. Ungară — Anglia
3. R.F. Germană — Italia
4. R.S. Cehoslovacă — Brazilia
5. Uruguay —• Iugoslavia
6. Argentina — Anglia
7. R.P. Bulgaria — R.P. Ungară
8. U.R.S.S. — Columbia
9. R.P. Bulgaria — Argentina

10. R.P. Ungară — Argentina
11. Chile — Elveția
12. Elveția — Italia

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES NR. 19 DIN 9 MAI 1962

PREMIILE OBIȘNUITE IN BANI

Categoria I : 5 variante a 26.900 lei (cu 
6 din 8); Categoria a Il-a : 22 variante a 
6.623 lei ; Categoria a ITI-a : 191 variante 
a 821 lei ; Categoria a IV-a : 791 varian
te a 255 lei ; Categoria a V-a : 2953 va
riante a 68 lei; Categoria a Vl-a : 11088 
variante a 25 lei. In total 15.050 premii.

Fond de premii : 1.120.774.

PREMII SUPLIMENTARE ÎN OBIECTE

Categoria I : 3 variante (1 cu 6 din 6 
și 2 cu 6 din 8); Categoria a Il-a : 19 
variante ; Categoria a IlI-a : 124 varian
te ; Categoria a IV-a : 866 variante ; Ca
tegoria a V-a : 2.009 variante.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 16 mai 1962, în București, str. 
Saligny nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Retrăind filmul victoriei 
juniorilor noștri 

in turneul U.E.F.A...
Dr. ROMULUS BALABAN
medicul lotului de juniori al R.P.R.

Cortina s-a lăsat peste cea mai pasionantă ediție a Turneului 
U.E.F.A., care s-a încheiat cu succesul juniorilor noștri.

Victoria noastră nu e rezultatul activității unor jucători ex
cepționali, al căror talent „orbitor” a umbrit tot ce Europa are 
mai bun Ia ora actuală în domeniul „speranțelor”. Izbînda 
voastră, băieți, e a celor care au muncit mai mult (deși toți 
au muncit), a celor care au dus o viață sportivă (lipsită de 
ceea ce cred unii că se cuvine tinereții), a celor mai îndîrjiți 
pentru victorie (deși toți au vrut să învingă). In sport talentul 
este doar sămînța, iar sămînța trebuie fertilizată de muncă, 
odihnă și alimentație rațională, într-un cuvînt de o viață 
corectă. Acesta este „secretul” succesului vostru !

Dacă am developa mintal filmul acestei pasionante încleștări 
care a rulat 10 zile pe stadioanele noastre, și-n care au evoluat 
sute de actori, zeci de regizori primi sau secunzi și multe alte 
categorii de specialiști, am constata că spectatorii au trăit 
paralel cu evoluția acțiunii, sentimentele cele mai variate, 
într-o succesiune fulgerătoare. De la speranța dinaintea înce
perii turneului la amărăciunea provocată de primele 2 jocuri; 
de la nesiguranța dinaintea ultimelor 40 de minute din jocul 
cu R.F.G., la bucuria descătușată din finalul acestei partide; 
de la îngrijorarea care domnea în jurul întîlnirii cu Turcia, 
Ia fiorul pe care l-am simțit cînd Radoslav a înscris în minu
tul 7 și, în sfîrșit, la explozia de entuziasm cînd arbitrul J. 
Malka a fluierat pentru ultima oară în acest turneu, iată un 
itincrariu care tot urcă și coboară, tot coboară și urcă.

Toate acestea micul nostru colectiv Ie-a resimțit din plin, 
fără nici un fel de amortizare. V-am văzut în cabină după 
jocul cu Belgia. Fețele voastre, îndeobște mobile și luminoase, 
erau încremenite. Păreați niște statui săpate într-un granit

RETRĂIND FILMUL VICTORIEI RETRĂIND FILMUL VICTORIEI

Și iată-ne, în semifinale — cu juniorii turci, La sfîrșitul celor 
80 de minute de joc pe stadionul „23 August" se mutase parcă 
tabela de marcaj, de Ia meciul amical disputat cu două săp- 
tămîni înainte la „Republicii": 4—0 *.

cenușiu, ce stau la sfat la ora cînd umbrele se alungesc gonind 
lumina zilei. Domnea o liniște încordată.

Am alunecat cu privirea de la unul la altul, căutînd să 
înțeleg ceva din acest alfabet cifrat al fizionomiilor voastre. 
La capătul acestei cercetări, încrederea mea căpătase un temei 
proaspăt. Nicăieri descurajare, peste tot amărăciune diluată 
în îndîrjire și voință.

A doua zi blondul de la Baia Mare, Gergely, declara cu sim
plitate și modestie poetului Dan Deșliu: „Noi am greșit, noi 
vom repara".

In treacăt fie spus, dacă brazilienii au avut în Suedia un 
psihiatru, noi am avut ca inginer al sufletelor un poet tînăr 
și înflăcărat.

La jocul următor, cu Portugalia, ați risipit din nou cu 
generozitate energia inepuizabilă a mușchilor voștri, dar 
furioși pe un adversar pus pe o defenisvă strictă, ați uitat că 
ochiul minții trebuia să vă rămină mereu deschis. V-am 
regăsit în drum spre vestiare. Lacrimile curgeau nestăpinite 
din ochii lui Suciu. Iar la ceilalți torentul lor era oprit cu 
greu de barajul bărbăției. Și iarăși în cabină tristețe și liniște, 
fiecare preocupat cu siguranță de monologul lui interior.

Mai aveam 44 de ore pînă la jocul decisiv cu R.F.G. Fiecare 
din ele trebuia folosită din plin : să eliminăm oboseala, să 
vindecăm accidentați! (care nu ne-au lipsit după fiecare joc), 
să ne încărcăm cu energie și, mai ales, cu încredere. Fiecare 
dintre cei care s-au ocupat sub diverse aspecte de pregătirea 
acestui lot, aproape n-a cunoscut odihna în acest interval.

După primul joc, Voinea n-a mai apărut în formație, fiindcă 
se accidentase. Toate eforturile noastre nu l-au putut restabili 
pînă la jocul cu Portugalia. Dar la cel cu R.F.G. era necesar 
să conducă din nou atacul, o jumătate de oră înainte de în
cepere a fost supus tuturor categoriilor de mișcări care afec
tau segmentul lezat. Concomitent, unul din jucătorii de rezervă 
s-a pregătit pentru orice eventualitate. Noi ne făcusem o im
presie, dar i-am cerut și opinia lui. Ne-a răspuns cu o hotărîre 
greu de descris în cuvinte : „îmi asum răspunderea pentru 
jocul de azi”.

Știam că mai are dureri, dar utemistul Voinea, entuziast și 
curajos, a fost gata să apere culorile patriei. De altfel, ca si 
toți ceilalți.

Restul se cunoaște. Ați alergat pe teren parcă erați cata
pultați de o forță neprevăzută, dar în același timp gîndeați, 
băieți, anticipați fiecare mișcare individuală sau colectivă. 
Aceasta v-a ajutat să înscrieți 3 goluri de o rară frumusețe, 
care au îneîntat înflăcăratul nostru public, pînă atunci cam 
supărat pe voi.

Eram și mai aproape de vîrful muntelui, dar greutățile se 
înmulțeau necontenit. La mulți dintre voi, începură să apară 
tulburări de somn ; Pal a avut o teribilă nevralgie în noaptea 
în care a urmat jocului cu Turcia ; Gergely șchiopăta în timpul 
mersului într-o măsură care te obliga să te gîndești la alt
cineva capabil să îmbrace tricoul cu nr. 10. Aveam însă jucă
tori de rezervă la fel de valoroși și bine pregătiți și dacă era 
nevoie, antrenorii ar fi introdus cu încredere pe oricare 
dintre ei.

Ultima seară.
Luminile s-au stins una cîte una Ia ferestrele voastre, cu 

mult înainte de ora hotărită.
A doua zi, Iugoslavia a prezentat pe teren o echipă valo

roasă, care a meritat să joace în finală și pe care doar pres- 
tînd un joc excelent ați reușit să o întreceți la o diferență 
ce face inutil orice comentariu. în fața unor tribune decorate 
cu pitorescul costumelor noastre naționale din toate regiunile 
țării, în fața unui public entuziast printre care se numărau 
cei 11.000 de delegați la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, în fața întregii țări aș putea spune, ați cîștigat și 
ultima partidă la un scor și de o manieră care a revărsat 
în sufletele iubitorilor de fotbal bucurie în prezent și speranță 
pentru viitor.

Pe primul Ioc în Europa v-a adus munca voastră, dar men
ținerea pe acest loc vă cere eforturi și mai mari. Ați dovedit 
că între tînărul care înalță blocuri zvelte sau smulge cursul 
unei ape, revărsînd-o în torente de lumină, și cel ce așază 
pe fruntea patriei socialiste cununa de lauri cîștigată într-o 
mare întrecere sportivă, între toți acești oameni, există o co
muniune afectivă încheiată sub pecetea dragostei de Patrie.

Și acum, băieți, să vorbim puțin și despre viitor.
Partidul și pGporul au dat o înaltă apreciere muncii ce ați de

pus-o. Decorațiile ce vă strălucesc pe piepturi cinstesc prezentul, 
dar reprezintă, mai ales, îndemn spre rezultate viitoare. Nu în
dreptați pașii voștri spre drumuri care se înfundă, cum au făcut 
destui juniori de valoare pe care timpul nu i-a consacrat. Măies
tria voastră să nu rămină o promisiune goală, pe care s-o înghețe 
ceața îngîmfării sau blazarea de prost gust. Să nu vă înecați 
în primele picături de cerneală din care s-a scris despre 
talentul vostru. Nu vă tîrîți la poalele muntelui consacrării. 
Puneți piciorul pe piscul lui cel mai înalt !



învățămin !
■

Aspecte din cursa dotată

însemnări pe marginea comportării lotului nostru Ia Criteriul mondial de scrimă cu trofeul „Cupa Sportul popular“
al tineretului de la Cairo

Reprezentativa noastră la Criteriul 
mondial de scrimă al tineretului s-a 
înapoiat de la Cairo, fără a fi cores
puns așteptărilor. Angajamentul luat 
la plecare — de a aduce în țară un 
titlu de campion— n-a fost îndeplinit. 
Și nu era un angajament dificil; finind 
seama de valoarea reală a scrimerilor 
care au făcut deplasarea, la București 
trebuiau să se întoarcă nu unul, ci trei 
campioni. Că acest lucru ar fi fost po
sibil. rezultă și din cele cîteva amă
nunte pe care le prezentăm în acest 
articol...

Speranța noastră nr. 1 la Cairo, flo- 
retistul I. Drimbă, a debutat excelent: 
6 victorii în calificări, toate de o ma
nieră categorică. Mai semnificativă de- 
cît cifra este însă valoarea ridicată a 
scrimei practicate de Drimbă și care 
l-a impus numaidecît atenției specialiș
tilor. Mulți dintre aceștia au și pro
nosticat victoria lui Drimbă în finală. 
Lucru firesc. Drimbă trăsese cu multă 
atenție, in stilul său impetuos. Era de 
așteptat ca, în continuare, Drimbă să 
manifeste aceleași calități. Totuși, spre 
surprinderea generală în semifinale el 
nu realizează nici măcar numărul mi
nim de victorii care s; 1 asigure drep
tul de a participa în turneul final. Mo
mentul psihologic: în asaltul cu egip
teanul Rahman, un trăgător modest, 
reprezentantul nostru — neașteptat — 
pierde I? O ultimă șansă, în baraj, 
alături de polonezul Andrjewski, ma
ghiarul Kismartoni și italianul La Re- 
gione. Pe toți aceștia Drimbă îi de
pășise în asalturile inițiaie, din semi
finale. In baraj însă, Drimbă nu mai 
repetă performanța, pierzînd la Andr
jewski (pentru calificare îi trebuiau 
victorii în toate întilnirile). Și astfel, 
rămîne...

A doua zi pe planșă urcă fetele. 
Practic, principala noastră reprezen
tantă, Ana Ene, n-avea decît o singură 
adversară mai de temut: Masciotta, 
titulară în echipa de senioare a Italiei. 
Și totuși, în turneul final, nu Mas
ciotta a oprit-o pe Ene din cursa pen
tru titlu, ci o scrimeră mai puțin cu
noscută, austriaca Weisse, la care a 
pierdut fără drept de apel: 4—1. O în- 
frîngere care a adus-o pe Ene de pe
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poziție fruntașă — un eventual ba-o poziție truntașa — un eventual oa- 
raj pentru locul 1 cu Mirsoeva, Cîști- 
gătoarea criteriului, dar pe care o în- 
trecuse in semifinale — tocmai pe lo
cul 4...

Experimentatul nostru spadasin Ște
fan Haukler întrece în finală o serie 
de trăgători care s-au impus. Printre 
aceștia, pe francezul Brodin, cîștigăto- 
rul probei (5—3); pierde, în schimb, 
la alți adversari inferiori lui; italienii 
Chiarre (5—6) și Valesse_(4—5) și 
polonezul Andrjewski (2—5), clasați 
in urma sa, scăpind astfel prilejul de 
a concura, cu șanse regulate, la lo
cul 1...

Așadar, in trei probe ale Criteriului, 
reprezentanții noștri au trecut pe lingă 
titlurile de campioni. Trei „accidente" 
justificabile, poale. în cazul unor scri
meri aflați Ia prima lor ieșire în arena 
internațională. Ionel Drimbă are insă 
la activ atitea și atîtea concursuri de 
mare amploare, printre care J.O. de la 
Roma și Universiada de la Solia. Drim
bă și nu altul l-a Întrecut, cu mai pu
țin de un an în urmă, pe însuși cam
pionul mondial Jdanovici! Ana Ene 
a fost și ea prezentă în multe con
cursuri de talie europeană și a obținut 
victorii la trăgătoare consacrate chiar 
pe plan mondial: italiencele Colom- 
betti și Camber, maghiara Domolki. 
St Haukler s-a impus și el încă din 
1959 ca un spadasin cu multe posibi
lități. Mărturie : victoriile sale asupra 
unor scrimeri de mare ciasă, ca so
vieticul Habarov și italianul Saccaro, 
cu prilejul Criteriului mondial de la 
Paris.

In ședința de analiză cu Biroul fe
deral, Drimbă, Ene și Haukler încear
că să se justifice: „Ne-am pierdut Am 
manifestat o teamă inexplicabilă". Ei 
„uită" să pună punctul pe „i“ : n-au 
acordat toată atenția îndrumărilor date 
de antrenori. Tendința de îngimfare 
care s-a manifestat și în alte ocazii 
s-a făcut simțită și la întrecerea de la 
Cairo. Drimbă... uită de asemenea că

j. I d IH
In prima edific a „Cupei campionilor"

a‘a dat dovadă de neseriozitate, că 
fost lipsit de simțul răspunderii, că și-a 
subestimat adversarii. Ene uită și ea 
că în asalturile hotărîtoare a renunțat 
la stilul ei specil'ic-ofensiv, adoptînd 
tactica cea mai inoportună, a retrage
rii la metru. In același timp, Haukler 
s-a urcat deseori pe planșă cu un aer 
de blazare, de indiferență. In totali
tatea lor, tinerii noștri scrimeri n-au 
evoluat, asalt de asalt, cu toată con
vingerea; ei au manifestat serioase lip
suri la capitolul voință, dîrzenie. Nu 
s-a văzut la ei dorința înflăcărată de 
a lupta pînă la ultimă picătură de e- 
nergie, de a face totul pentru a repre
zenta cu cinste culorile patriei. La 
Cairo, reprezentanții noștri n-au fost a- 
nimați de acel patriotism fierbinte care 
este caracteristic sportivilor noștri. Ei 
n-au înțeles că prezența lor la cea mai 
importantă competiție internațională a 
anului rezervată tineretului nu are un 
caracter... onorific; de la ei așteptam 
rezultate care să fie la înălțimea con
dițiilor minunate de pregătire și la ni
velul cerințelor mereu sporite ale miș
cării noastre sportive.

In acest sens, dacă actuala ediție 
a Criteriului mondial de scrimă al 
neretului de la Cairo este săracă 
rezultate, cel puțin să fie bogată 
învățăminte.

• Cursa de două etape „Cupa Spor
tul popular", organizată sîmbătă și 
duminică pentru fondiștii din cluburile 
și asociațiile sportive bucureștene, a 
cunoscut un deplin succes : număr 
mare de pârtiei panți, medii orare re
marcabile și, fapt demn de eviden
țiat, afirmarea tineretului, schimbul 
de miine al ciclismului nostru. Acest 
aspect este elocvent subliniat de cla
samentul general individual în care

de tineret : I. Ardeleanu, S. Mihăl- 
țeanu, Gh. Vasllescu, M. Voi nea. E. 
semnificativ, de asemenea, că trei 
dintre aceștia (Mihălțeanu, Ardeleanu, 
Voinea) se află și în fruntea clasa
mentului general individual.

Și acum citeva „clișee" negative, i
• Startul în etapa de sîmbătă 

dat cu aproape o oră întirziere, 
cauză că mașina Salvării, absolut 
cesară pentru a asigura in caz de

s-a 
din 
ne- 
ne-

Grupul „evadaților" din prima etapă In frunte Marcel Voinea, urinat de Simian 
Mihălțeanu, care avea să devină după cele două etape ctștigătorul cursei. 

Foto : Gh. Amuzacoocooooooc

Voința Tg. Mureș și-a confirmat valoarea
Numeroși iubitori i

pice au asistat timp de trei zile la în
trecerile primei ediții a „Cupei cam
pionilor”. Și-au disputat întîietatea e- 
chipele care au cucerit titlurile de 
campioane ale țării, începînd din 1949. 
La primele întreceri, formațiile parti
cipante au jucat tur-retur. Actualii 
campioni, compooenții echipei Voința 
Tg. Mureș, au reușit să-și apere pres
tigiul. Ei au ocupat, la oapătul unor 
confruntări aprig disputate, primul loc 
in clasamentul final cu 9.856 (5.606+ 
4.850) întrecînd cu numai 2 puncte 
pe popicarii reșițeni, urmați de C.S.O.

JOOOOOOOOOCX?

ezultatele > 
se face > 

Aceasta n-a C 
_______ suficientă atenție fe- > 

x Iul în care seiecționabilii își desfă- > 
x șoară pregătirea în cadrul cluburilor > 
« și asociațiilor sportive respective, in s 
‘ lot. Față de componenții lotului de >
< juniori și tineret s-a manifestat, in > 
■ general, o atitudine de mulțumire, >
< de supraestimare a posibilităților lor S
< in detrimentul exigenței față de >
< munca de pregătire și ai spiritului de > 
| disciplină. In același timp, antrenorii >

I
care au răspuns de pregătirea lotului > 
s-au limitat adesea la rolul lor de > 
tehnicieni, preocupîndu-se sporadic > 
de latura educativă a procesului de > 
pregătire. Ei n-au insuflat în mod r 
< convingător tinerilor noștri scrimeri > 

< un suficient simț de răspundere în- ? 
‘ tr-o competiție de o asemenea am- ? 

ploare. ;
Iată de ce, pe viitor federația de > 

specialitate va trebui să ia o serie s 
de măsuri eficiente menite să asi- s 
gure tinerilor noștri trăgători o pre
gătire cit mai temeinică — fizică, 
tehnică, tactică dar și educativă tot
odată — astfel ea ei să poată face 
față cu succes tuturor confruntărilor 
internaționale la care vor fi che
mați să participe.

Printr-o comportare cît mai fru
moasă, prin rezultate care să oglin
dească avintul necontenit al sportu
lui de la noi, tinerii scrimeri care 
au avut cinstea să reprezinte culorile 
țării vor trebui să depună toate stră
daniile pen*ru  a șterge cît mai cu
rind impresia proastă lăsată la Cri
teriul mondial de la Cairo.

NOTA REDACȚIEI. De rezultatele 
slabe înregistrate la Cairo 
vinovată și federația, 
urmărit cu -= •

20, iar 
poziția 
la în-
60) el

km 
brio 
deși 
(km 
a reușit ca

STAȚIUNILE BALNEO- iȘ 
;CLIMATFRICt DiNHLG CEUJp

ai jocului de po- Crișana Oradea cu 9,761 p.d. și Uni- 
j. ■ •!_ . - fea Roman 9.321 p.d.'

In clasamentul individual primul 
loc a revenit maestrului sportului I. 
Micoroiu (Olimpia), care, a totalizat 
o medie de 859 p.d. urmat în ordine 
de I. Koszegi (Voința) 849,5; 3. I. 
Varga (Crișana) 849 pld.; 4. T. Sze- 
manyi (Voința) 844; . 5. G. Mălan 

> (Crișana) 842; 6. C. Rădulescu (O- 
limpia) 834; 7. H. Hinterleiter (Vo
ința) 829; 8. I. Pataki' (Crișana) 828; 
9. D. Kridon (Olimpia) 817; 10. dr. 
R. Rusu (Unirea) 813.

Păcat că de la această competiție 
au absentat Petrolul Ploiești și mai 
ales C.F.R. Timișoara care se află la 
„doi pași" de Reșița.

La Cabanele:

primul loc a revenit unui membru 
al lotului republican de tineret, ci
clistul Simion Mihălțeanu, de la clubul 
Olimpia.

• învingătorul, deși n-a cîștigat nici 
o etapă, a fost mereu pe primul plan 
al cursei. In etapa I a participat la 
evadarea decisivă de Ia 
duminică și-a apărat cu 
fruntașă din clasament : 
toarcerea spre București 
a avut o pană de baieu,
numai după cîțiva kilometri de fugă 
de imul singur să reintre în pluton 
și să sosească la finiș pe locul 8, la 12 
sec. de învingător !

• Neîndoios. rezultatul final al 
cursei putea avea și o altă înfățișare 
dacă în etapa a doua, Ia intrarea în 
Chitila, o barieră n-ar fi reținut a- 
proape un minut un grup de „fugari" 
(S. Ariton. C. Moiceanu, Gh. 
N. Grigore), care aveau un 
preciabil asupra plutonului, 
e vorba de „dacă"...

• Ne refeream la buna 
tare a 
darea 
fost în 
tineri,
avans de peste 
patru alergători din lotul republican

Calcișcă, 
avans a- 
Dar aici

compor- 
tinerilor noștri fondiști. Eva- 
decisivă din prima etapă a 
exclusivitate „opera" cicliștilor 
în primul pluton, sosit cu un 

un minut, figurind

voie asistența medicală a sportivilor, 
a sosit la locul de plecare la 17.20 în 
loc de 16.00 cum se solicitase prin a- 
dresă specială cu mai multe zile ina^ 
inte și telefonic în cursul zileiA^® 
sîmbătă.

• Arbitrii cursei au avut neplăcuta 
misiune de a descalifica doi concu- 
renți pentru că pe traseu aceștia au 
folosit „plasa" unor mijloace de trans
port. Este cazul cicliștilor Radu Du
mitrescu (C.S.S.) și Ion Tudorache 
(P.T.T.). Un asemenea med de a 
privi întrecerea este străin spor
tivilor de tip nou și el este con
damnat de toți sportivii noștri. An
trenorii cicliștilor respectivi nu tre
buie să se mulțumească doar cu sanc
țiuni administrative, ci trebuie să 
desfășoare în permanență o muncă 
educativă cu toți elevii lor, pentru ca 
pe viitor să preintimpine comiterea 
unor abateri de felul celor mențio
nate.

• Și un ultim aspect : atît în pri
ma, cît și în cea de a doua etapă, în 
caravana ciclistă au figurat și alergă
tori care nu... concurau. Ei s-au an
trenat, pur și simplu, sub ochii și cu 
încuviințarea arbitrilor, în cadrul 
cursei, deși regulamentul interzice a- 
cest lucru.

CONST. MACOVEI

Cînd te culci pe - o
Institutele de învățămînt.superior își 

aduc o importantă contribuție la în
tărirea și îmbogățirea vieții sportive .. 
din orașele în care își desfășoară ac
tivitatea. Este suficient să amintim de 
centrele universitare Cluj, Iași, Timi
șoara, fără să mai vorbim de cel din 
Capitală, — centre în .care echipele 
studențești aduc un aport substanțial 
la buna desfășurare a competițiilor 
sportive.

De cc nul inlilnim printre
sportivii fruntași pe studenții

de ia I. n. r. Tg nurc$ ?

excepții. Am vizitai 
Tg. Mureș, din care 
spre satele și orașele

BUNA ÎNTRtliNBTtA MAii A Ei

f/OPTCl WPfiWII Ot MOTOC/UCTE SIBICIUCTC 
IN CONDIȚII OPTIME VA AMGUPA.

ureche...
care să facă in același timp și sport 
de performanță" — este de părere șe
ful catedrei de... educație fizică, prof. 
Andrei Kakucs!

De unde această părere ? Gîți me
dici bine pregătiți profesional n-au 
fost în același timp și sportivi de va
loare care ne-au reprezentat cu cinste 
țara chiar și în întîlniri internaționale? 
Medicii M. Luca, I. Georgescu (fot
bal), A. Demeter. L. Taus (atletism), 
I. Ponova, D. Media nu, M. Cristea 
(volei), iată doar cîțiva, dintr-o listă 
lungă.

Adevărul este altul. Și anume că la 
I.M.F. Tg. Mureș, catedra de speciali
tate nu se preocupă 
de creșterea valorică 
dențești. In afară de 
care este specialitatea 
unde de bine de rău 
ceva, celelalte discipline se mențin la 
nivelul competițiilor raionale sau oră
șenești. Și asta, deși la I.M.F. Tg. Mu
reș există o bază materială bogată.

Se știe că. răspunzind sarcinilor 
Conferinței pe țară a UCFS, Institutul 
Politehnic din Timișoara a lansat o 
chemare către toate institutele de în- 
vățămint superior privind pregătirea 
sportivă a studenților, pentru ca la ab
solvire aceștia să devină și instructori 
sportivi voluntari. La Tg. Mureș, deo
camdată, chemarea studenților timi
șoreni nu a avut ecou...

Considerăm că este timpul ca și consi
liul regional UCFS Mure.ș-Autono- 
mă Maghiară să-si îndrepte mai mult 
atenția și către I.M.F. pentru că și de 
acolo pot ieși sportivi de valoare. 
Să fie criticați cu asprime cei care con
sideră sportul de performanță, o frînă 
în calea bunei pregătiri profesionale, 
iar pe de altă parte să fie stimulați stu
denții care vor să devină sportivi va
loroși.

Există însă și 
de curind orașul 
an de an pleacă 
patriei noastre sute de medici. Intr-ade
văr, Institutul Medico-Parmaceutic și-a 
creat de acum un bun renume în ceea 
ce privește pregătirea profesională a 
viitorilor medici. Dar în viața și acti
vitatea sudenților mcdiciniști din acest 
oraș, sportul nu ocupă din 
ctil pe care l-ar merita.

De ce oare ? Studenților 
Mureș nu le place să iasă 
de sport? Ei n-ar vrea să urce treptele 
măiestriei sportive ? 
ceva este greu 
din rîndurile lor 
rie de elemente 
Francisc Boga, 
Ernest Husar, 
Ghinda, baschetbaliștîi 
dulo, Magda Toth, Bela Szoke ș.a.

Căufînd mai amănunțit cauzele care 
fac ca la I.M.F. Tg. Mureș sportul de 
performanță să se mențină la un ni- 

•vel mediocru, vom vedea că acestea 
converg spre... catedra de educație fi
zică ! Aci, unde ar trebui să existe 
inițiative și entuziasm pentru depista- 

■ rea și creșterea cit mai multor elemen
te de perspectivă și-a făcut loc. o se
rioasă apatie, tendința de. a munci „în : 
liniște", cu cit mai puțină răspundere. 
Așa se explică de ce studenții de la 
I.M.F. Tg. Mureș practică sportul la 1 
un nivel cu totul sub posibilitățile lor. 
„Noi nu putem să scoatem medici buni

păcate lo-

așa cum trebuie 
a echipelor stu- 
scrimă — sport 
prof. Kakucs — 
se mai face cite

din Tîrgti 
pe terenulÎehno-Melalica

MUNTELE BAISOARA 
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LA AC'ES TE CEN TRE SE 
NON TEAZA LA CEREPE 
OGLINZI RETROVIZOA^ MOTO 
5/ PORT BAGAJE PENTRU 

TOATE TIPURILE

Firește că așa 
de crezut. De altfel, 
s-au ridicat deja o se- 
talentate, ca scrimerii 

Laslo Szentmartoni, 
handbalistul Vasile

Robert Ce-

C. RAICU



Vom lupta pentru a păstra 
„Cupa orașelor balcanice"

Capitala Bulgariei va fi gazda celei 
ne a treia ediții a Turneului balcanic 
ne box. (Cu începere de la 23 mai), 
pe știe că prima ediție, disputată în 
pprilie 1960 la Istanbul, a fost domi
nată autoritar de boxerii romini care au 
ocupat locul I. Anul trecut, la Bucu
rești, reprezentanții noștri au confirmat 
rezultatele excelente realizate Ia Istan
bul, cîștigînd și de data aceasta m 
mod strălucit.

latg-ne acum în fața unei noi con
fruntări balcanice. Ce vor face băieții 
noștri la Sofia? — se întreabă iubitorii 
boxului din țara noastră. Vor reedita 
succesele obținute în primele două ediții 
ale Balcaniadei ?

Am vizitat zilele 
antrenament de la 
gust". Lotul nostru alcătuit din 15 pu
giliști — cei mai buni la ora actuală 
— împreună cu antrenorii Chiriac și 
Doda munceau de zor. Pregătiri febrile, 
entuziasm, ambijie pentru a se prezent» 
în maximum de formă, iată prima im
presie pe care ne-au produs-o cei ce vor 
apăra culorile țării noastre în dificila 
confruntare de la Sofia. De data a- 
eeasla, participarea la turneu este și mai 
largă și mai valoroasă. La Sofia vor fi

trecute centrul de 
stadionul „23 Au-

S. P. C. — Vulturii
Duminică dimineața, în grădina 

Progresul, a avut loc întîlnirea de box 
dintre echipa asociației sportive 

și formația timișoareană Vul- 
iWî.' Mai bine pregătiți, in special 
la categoriile mici, bucureștenii au 
cîștigat întrecerea cu 15—7. Mențio
năm insă erorile de arbitraj la me-

Din poșta zilei

ciurile C. Ștefănescu (Timișoara) — 
C. Sorescu (S.P.C.) și Z. Pazmani 
(Timișoara) — Gh. Stăncuț (S.P.C.), 
unde, deși pugiliștii timișoreni cîști- 
gaseră, după părerea noastră, s-au dat 
decizii de egalitate.

In general, spectatorii prezenți la 
această reuniune au asistat la meciuri 
frumoase, presărate cu muite faze 
spectaculoase. Cel mai disputat meci 
al galei a fost cei dintre C. Crudu 
(S.P.C.) și E. Gale (Timișoara). La 

(i:iceput, inițiativa este de partea lui 
Gale care atacă hotărit, urmărind să 

. ^cîștige cit mai repede partida. Actiu-„CURSA POȘTAȘULUI LA BACAU f nj]e sa]e ofensive sint spulberate însă 
Jde contrele precise și eficace ale lui 

In pauza meciului de fotbal VictoriaS Crudu. In urma acestor lovituri de în- 
Bacău—Textila Bubuși, atenția special» ytimpinare, pugilistul timișorean este 
rilor de pe stadionul „23 August" din’ 
Bacău a fost atrasă de apariția pe pis 
ta de alergări a lucrătorilor P.T.T.1L ,__
care se pregăteau să ia startul în tra /sopul aruncat în ring de către antre- 
diționala lor întrecere ciclist.! — „Cursal norul său. Paul Mentzel. Cti deosebit 
Poștașului". Zmteres a fost așteptat meciul dintre

întrecerea a plăcut celor prezențiX pavej Mentzel, fiul antrenorului timi- 
care au răsplătit cu aplauze pe poștașii s;
pentru dîrzenia cu care au luptat deal*  ? ’ *
lungul celor 5 ture de pistă. Cupa aC * atentatul 
revenit lui C. Cavaleru. El l-a întrecut Sconfirmat 
la sosire cu o jumătate <le roată pc£ adversarul 
Ml ILIE IANCU, coresp. reg. ( două reprize.

' Celelalte rezultate: C. Stanef 
b.p. C. Pop (Timișoara), I. 
(SPC) b.p. P. Gale (Timișoara), I. 
Manea (SPC) b.p. Șt Molnar (Ti- 

bune\rnișoara), I- Crăciun (SPC) b.p. G 
Ciuta (Timișoara), T. Tîrfăioagă (Ti- 

tivității secțiilor sale pe ramură ileVnișoara) b.p. M. Soare (SPC), Gh 
sport. Numai în perioada ianuarie—fpjcior (Țimișoara)
aprilie au fost procurate echipamente > . '
și materiale sportive pentru echipa del ° ruR,u 
fotbal, a fost reamenajată și redeschisă J (SPC) b. K.O. II 
popicăria asociației și au fost con fee S șoara).
ționate din resurse locale două garni 5 
turi de popice. Ar fi bine ca să sek 
acorde aceeași atenție și completării e-/_________________
chipamentului necesar și secțiilor de vo-1 
lei și tenis de masă. X

M. MUTAȘCU ț
N. PîRVU-corespondenți x

COMPLETAREA BAZEI MATERIALE

Consiliul de conducere al asociației 
sportive C.F.R. Caransebeș are în 
trul atenției crearea unei cit mai 
baze ..materiale, pentru desfășurarea ac-l

P. HENȚ

La interval de cîteva zile agențiile
- , ț de presă au transmis știrea doborîrii

_.p- onaF ' . Sa două recorduri la săritura cu prăjina.

GALA DE BOX LA SALONTA Al cui e meritul? Al 
sau al prăjinii din fibră

atletului 
de sticlă?De curînd s-a disputat la Salonta în- 

tîlnirea de box dintre echipele Recolta 
Salonta și C.S.O. Timișoara. Iată re
zultatele tehnice: cat. hîrtie: Zoltan
Vass (S) b.p. F. Zazar (T); cat. muscă:) 
Mihai Vass (S) 
cat. cocoș: Carol Vass (S) cișttgă prmZ^ jg aprilie? la Va]nut, americanul
neprezentarca lui 
pană: A. Nemet

E. Galea (T); cat.
(T) b.ab. I pe Șt.| 

Olah (S); cat. pană: I. Ilajdu (S) ter
mină la egalitate cu M. Bucși (T);< 
cat. semîușoară: T. Terfelagă (T) b. ab. 
III pc L. Vădi (S); cat. ușoară: L.l 
Nagy (S) termină la egalitate cu 1. 
Marozan (T); cat. semimijlocie: V. Mir
cea (T) b.p. Șt. Balint (S); cat. mij-^ 
locie: Fr. Miclăuș (S) cîștigă prin ne- 
prczentarca boxerului Fr. Pazmany (T).

David Tork (28 ani) a reușit — în aer 
liber — un nou record mondial cu 
4,92 m. La 6 mai, la Lahti, finlande
zul Pentti Nikula (23 ani) stabilește 

•— tot în aer liber — un nou record 
european cu 4.72 m. Ambele au 
realizate cu prăjini supraelastice 
fibre de sticlă !

Prăjina „catapult" nu mai este
.tăzi o noutate și marile performanțe, 
la care contribuie foarte mult, au a- 
juns să nu mai mire pe nimeni. Ceea 
ce produce însă mirare este faptul că 

1 pînă acum forul atletic intemațio- 

On interesant simpozion) •poziția. Ziarele au reprodus diferite 
\ păreri de-ale tehnicienilor cei mai cu- 

Miercuri, 16 mai la ora 19, în sala / noscuti dar t a A F tace ' Nu este de festivități a Institutului de Cui-f Șar x.n.n.r. ... race, nu esie
tură Fizică, consiliul orășenesc \ nici pentru folosirea unui asemenea 
UCFS București organizează sim-/„catapult", dar nu se pronunță nici 
dirijarea metodică a anlrenamentu- V împotriva lui. Și timpul trece... 
lui sportiv". Sînt invitați să participe^ Recent, Harold Abrahams, președin- 
antrenorii din cluburi și asociații și j tele comisiei tehnice din I.A.A.F. a 
?ero0mrrSpoXee«evifiZdm ^(declarat că: „dat fiind prețul excesiv 
tată. de ridicat al unei asemenea prăjini

AL. JILAU-corcsp.

In preajma Turneului balcanic

tre- 
: a-

i-am 
insa 
ne-a

prezenți — spre deosebire de anii I 
cu ți —• și boxerii iugoslavi care se 
nunță adversari redutabili. In ultimul 
timp, în boxul bulgar s-a produs o vi. 
zibilă cotitură, dovadă rezultatele re
marcabile realizate pe tărîm interna
țional. Alături de aceștia, cei mai buni 
pugiliști din Grecia și Turcia vor asalta 
titlurile de campioni balcanici. Este lim
pede deci că cei 10 boxeri romini care 
vor fi prezenți la startul Balcaniadei au 
în acest an o sarcină mai grea, pentru 
a păstra „Cupa orașelor balcanice".

Reprezentanții noștri, pe care 
văzut pregătindu-se de zor, sînt 
încrezători în forțele lor. lată ce 
declarat „mijlociul" nostru Ion Monea 
participant la prima ediție a turneului : 
„Evident, anul acesta, finind seama de 
faptul că, în afară de adversarii noștri 
obișnuiți cu care neam mai întîlnit la 
Istanbul și București, vor fi prezenți și 
boxeri din Iugoslavia, misiunea noastră 
va fi mult mai grea. Noi am cîștigat 
primele două ediții ale Turneului bal
canic și, firește, vrem să facem „o fi
gură “ frumoasă și în cea de a treia. 
Pentru aceasta ne pregătim intens. Vom 
lupta pentru a păstra „Cupa orașelor 
balcanice !“

Timișoara 15-7

timpinare, pugilistul timișorean 
numărat atît in prima cit și în ulti
ma repriză. In netă inferioritate, Gale 
este salvat în ultimă instanță de pro-

bucureșteanul Ion Dobre 
mijlociu din Timișoara a 
așteptările, învîngîndu-și 
prin abandon în numai

(SPQ
Stoian

FI.meci nul cu
Gh. Constantin
I. Bruher (Timi-

lost 
din

as-

Criiița Roșie
întreruperea 
A de rugbi,

atunci 
de ve-

La o săptămînă de la 
campionatului categoriei 
amatorii sportului cu balonul oval au 
avut ocazia să urmărească din nou 
evoluția echipelor bucureștene, în ca
drul unei competiții organizate de
F.R.R.  Din cele patru partide pro
gramate sîmbătă și duminică s-au 
disputat numai trei, deoarece echipa 
Progresul (care trebuia să joace cu 
Dinamo) a întîlnit lotul național care 
se pregătește în vederea turneului din 
R. P. Polonă.

• Disputată sîmbătă pe terenul 
Gloria, partida dintre formațiile Me
talul și Olimpia a revenit, ca și in 
campionat, Metalului, de data aceasta 
însă cu scorul de 16-0 (8-0). Cele 80 
de minute de joc nu au satisfăcut 
deciț în parte pe suporterii metalur- 
giști, deoarece echipa lor favorită nu 
a insistat în suficientă măsură 
cînd Olimpia cedase din punct 
dere fizic.

• „Deschiderea" cuplajului 
terenul Unirea a opus echipei 
formația studenților bucureșteni. Nici 
această partidă nu s-a ridicat la un 
nivel corespunzător valorii celor două 
formații. Intrată pe teren cu mulți 
debutanți și in... 14 jucători, Știința 
nu putea reedita victoria de acum o 
lună. A învins Unirea cu scorul de 
6-5 (0-0), datorită unui joc mai clar 
pe treisferturi și a unei superiori
tăți evidente pe înaintare. De remar
cat faptul că in repriza a doua, stu
denții au rămas în 12 jucători prin 
eliminarea jucătorilor Gudov și Ciu- 
liani.
• Meciul vedetă al primei etape, 

C.F.R. Grivița Roșie-Steaua, a plăcut

de pe 
gazdă

V. HOSSU, coresp.

deslă- 
dintre 
Victo- 
p. Cî-

i

CONCURSURI..
• Participind în afară de concurs la 

întrecerile studenților bucureșteni, cîțiva 
atleți ai lotului republican au obținut 
următoarele rezultate: BARBAȚI : 100 m: 
V. Georgescu 11.2; 110 mg: I. Mesaros 
15,0; 400 mg: C. Tontsch 55,0; prăjină : 
D. Gîrleanu 4,00; Gh. Fodoreanu 3,80 — 
rec. personal; lungime: M. Calnicov 7,23; 
FEMEI: 100 m: I. Petrescu 12,4.
• Pe un timp nefavorabil s-a

șurat la Cluj tradiționala întîlnire 
Știința Cluj și Știința Timișoara, 
ria a revenit gazdelor cu 139—112 .
teva rezultate: BARBAȚI: 100 m: C. Ne- 
delea (T) 11,0; Gh. Tavle (T) 11,2; Al. Ma
tei (C) 11,2; 200 m: Nedelea 22,8; Matei 
22,8 (acesta este un tînăr sportiv, jucă
tor de fotbal în camp, regional, care 
dovedește un remarcabil talent pentru 
atletism); 800 m: Fr. Baban (C) 2:00,6; 
lungime: M Axente (C) 7,05 — rec. per
sonal; W. Keller (T) 7,00 — rec. personal; 
triplu: O. Viscopoleanu (C) 14.10; C. Mun- 
teanu (C) 14.02; W. Keller 14,00 — rec. 
pers.; prăjină: M. Dumitrescu (C) 3,80; 
înălțime: C. Porumb (C) 1,85 (a renun
țat să încerce mai sus din cauza unui 
meci de fotbal); C. Popovid (T) 1,80; 
greutate: I. Moisescu (C) 14,40 
pers.; disc: K. Sokol (C) 45.40; M. Plev 
(T) 40.92; suliță: K. Sokol 54.99: V. Ene 
(C) 53.31: FEMEI : 100 m: A. Beșuan (C) 
12,5; “ ~ —---- — ~
26,3; 
gler 
12,1; 
1.45;
5,33; __  _ . . . . _
El. Soos (C) 39.83: suliță: U. Resch—Le- 
reter (T) 35,64. (GODJA și A. PALADE- 
URSU — coresp.).
• Asociația sportivă Vulcan a organi

zat un interesant concurs pe 16 km re
zervat alergătorilor care n-au participat 
la nici un maraton. Rezultate: 1. Al. 
Amăutu (Met.) 55:25.0; J. Nicolici (Vul
can) 1.01:31,0; M. Gheorghiu (Olimpia) 
1.03:04,0; Gh. Antohi (Vulcan) 1.03:27,0. 
In afară de concurs: V. Puiuleț (Praho-

■ ■

rec.

E. Kineses (C) 12,9; 200 m: Beșuan 
800 m: A Negru (C) 2:24,2; G. Zi- 
(T) 2:27,8; 80 m.g. : A. Zgăvirdea (T)
L. Neța (C) 12,6; înălțime: Neța 
Ev. Madar (C) 1.43; lungime: Neța 
greutate: M. Szabo (T) 11,46; disc:

(circa 150 de dolari) însemnează că ea 
poate fi cumpărată și folosită numai 
de cei bogați și nu și de către cei 
mai... buni."

Acesta este desigur un argument 
foarte important, dar pentru ca
I.A.A.F.-U1  să interzică prăjina-cata- 
pult, are și alte motive, la fel de pu
ternice, printre care și acela că foto- 
sindu-se un asemenea material ne de
părtăm serios de insăși ideea de bază 
a acestei sărituri și chiar a atletismu
lui.

Ne amintim că in urmă cu cîțiva 
ani un „inventator" spaniol a imaginat 
un stil caracteristic pentru aruncarea 
suliței. Deși folosirea acestui stil du
cea la un impresionant progres al re
zultatelor (cu mult peste 100 m), fo
rul atletic internațional și-a spus cu 
hotărîre cuvîntul și stilul... spaniol 
a fost dat uitării. O mare vilvă a pro
vocat și „sulița-planor" a lui Held, 
a cărei utilizare a stîmit sumedenii 
de discuții. De fiecare dată I.A.A.F. 
a luptat categoric pentru respectarea 
principiilor de etică ale întrecerii 
Bportive.

în competiția organizata de f. R, Rugftl

a întrecut Steaua cu 16-0

l ază din meciul de rugbi Grivița Roșie — Steaua: Cișmaș (Steaua) caută 
să „dea drumul" la balon urmărit de Rădulescu (Grivița Roșie).

numai 
mația 
reușit 
„XV" 
chipa 
fiind 
mente. Scor final : 16-0 ! Trebuie să 
subliniem că 
gurii care au 
tatea această

o repriză, prima, în care for- 
mult întinerită a militarilor a 
6ă țină piept experimentatului 
ceferist. In partea a doua, e- 
campioană a „căzut" complet 

întrecută pe ambele comparti-

ceferiștii au fost sin- 
privit cu toată seriozj- 
competiție.

REZULTATE
va PI.) 57:21,0. Pe echipe competiția. _____ ___ _ ___  . - a
fost cîștigată de formația asociației Vul
can. (N. D. NICOLAE — coresp.).
• Biroul F.R.A. a hotărit ca în cadrul 

campionatelor republicane de juniori 
(categ. a n-a) să se folosească ciocanul 
de 5 kg.

^/SPORTURI NflUTICE]

CUPA VOINȚA** IN CALIFICATIVE
Devenită tradițională pentru cano

torii juniori din Capitală „Cupa Vo
ința" nu s-a bucurat, la această nouă 
ediție, de prea mult succes, în ciuda 
eforturilor depuse de organizatori. 
Competiția desfășurată duminică pe 
lacul Herăstrău și care trebuia să 
reprezinte adevărate examene din... 
primul trimestru al celor mai tineri, 
schifiști, caiaciști și canoiști, nu poate 
fi răsplătită decit parțial cu note de 
trecere. Remarcăm pregătirea serioasă 
și progresul dovedit de o. serie de 
participanți in frunte cu reprezentan
ții clubului Voința, Albu și Pălăn- 
geanu, la caiac dublu, întrecerile e- 
chilibrate ale echipajelor de schif 
4-f-l, 84-1, caiac simplu, dublu și 
K 4, prezența la start cu efectivul 
aproape complet al secțiilor de spor
turi nautice de la cluburile Olimpia,

4,92 m-nou record mondial

Să vedem acum cine 6înt noii re
cordmani ? David Tork este un atlet 
despre care s-au auzit prea puține 
lucruri pînă in acest an. In 1961, cu 
cel mai bun rezultat al său (4,572 m) 
era clasificat al 25-lea in lume, iar în 
1960 nu ee „vede" între primii 100 de 
săritori mondiali. Pentti Nikula obți
nuse in 1960 — 4,42 m, iar în 1961 — 
4,51 m. La campionatele noastre inter
naționale a fost clasificat pe locul 
3—4 cu 4,30 m. Dar iată că și un alt 
atlet finlandez, Risto Ankio (25 ani) 
a obținut in acest an, în sală, un re
zultat senzațional: 4.76 m (4.58 in 
1951). El se anunță astfel principalul 
urmăritor al compatriotului său și 
amindoi — in aceste condiții — marii 
favoriți ai campionatelor europene din 
septembrie de la Belgrad.

Este clar deci că, la asemenea pro
grese atît de însemnate de 35—21 și 
respectiv 18 cm, prăjina catapult și-a 
adus partea de contribuție. Și încă o 
contribuție foarte mare, care a fă
cut, aproape peste noapte, din niște 
săritori de o valoare medie... perfor
meri mondiali.

ROMEO ViLARA

LOTURILE Bf SENIORI Șl TINEREI
ÎȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE

un interesant meci de veri fi-

• Loturile de seniori și tineret 
care se pregătesc pentru „Cupa Pă
cii" și respectiv turneul în R. P. 
Polonă vor susține miine după a- 
miază
care la două buturi. Loc de desfă
șurare : stadionul Tineretului. Ora de 
începere : 16.30.

• Tot miine, pe stadionul din str. 
dr. Staicovici (ora 
greșul va întîlni 
intr-un meci care 
bit de spectaculos.

Intilnirea se desfășoară în cadrul 
etapei I a competiției rezervată echi
pelor bucureștene care activează în 
campionatul republican.

17.30), echipa Pro-
XV-le di name vist 
se anunță deose-

S.S.E. II, Voința, Rapid și Metalul. 
Și totuși concursul n-a cunoscut suc
cesul așteptat. Cauza principală o 
constituie Clubul sportiv școlar care, 
„strălucind" prin absență, a sărăcit 
îndeosebi probele de canotaj academic 
la băieți, iar la fete a făcut pur și 
simplu imposibilă desfășurarea între
cerilor. Vina este clară, dar în viitor 
— și aceasta n-am dori să folosească 
drept justificare — ar fi indicat ca pro
gramarea unor asemenea concursuri, 
să nu se facă in perioadele de virf 
școlar.

Dar iată și pe cei ce s-au eviden
țiat: JUNIORI: canotaj academic S 1:
1. Gh. Engelmeyer (Olimpia) 3:33,0,
2. C. Isăcescu (Rapid) 3:54,8; S 2t 
1. Olimpia (Tudor, Ciocoi) 3:41,0; 
S. 4-j-l : 1. Metalul (Sandu, Gheor-

~ ’ Mirea + Bunceanu)
3:16.0, 3. Voința
1. Olimpia 2:49.0, 

3. Rapid 3:06 Oj 
cat. 1 : 1 A. Zio- 
2:20,0. 2. M. Doară

D. Mitrea (Olkn-

ghiu, Corezi, 
3:11,4, 2. Olimpia 
3:18,0; S 84-1:
2. Metalul 2:52,7, 
Caiac-canoe K 1 
tescu (Progresul) ! 
(C.S.S.) 2:23,4, 3.
oia) 2:23,8; cat. a Il-a : 1. V. Dun
can (C.SS.) 2:27.0, 2. C. Tănăsescn 
(S.S.E. II) 2:36.5, 3. R. Joachim
(Progr.) 2:39,0; K 2 cat. I : 1. Voin
ța (Albu, Pălăngeanu) 2:04,0, 2.
Olimpia (Cocorăscu, Galan). 2:06,5,
3. Olimpia (luga, Stroe) 2:08,1; cat.
a II-a : 1. Olimpia (Marinescu-Galau)' 
2:22,9, 2. Voința 2:41.1, 3. S.S.E. 11 
2:58,0; klinker: 1. S.S.E. II (Costiri, 
Băiteanu) 2:35,0; K 4: I. Olimpia 
(Neleapcă, Cioc, Georgescu. Pislaru) 
3:16,0, 2. S.S.E. II 3:21,9, 3. Progre
sul 3:24,1 ; C 1 : 1. P. Geambașu
(C.S.S.) 4:43.2, 2. I. Anastasescu
(Olimpia) 4:57,2. JUNIOAKE • K 1 : 
1. Mihaela Seceleanu (Olimpia) 
2:44 5. 2. Mioara Coroitt (Voința) 
2:55,0; K 2: 1. C.S.S. (Anca Olivier, 
Carmen Popescu) 2:25,5. „Cupa Voin
ța" a revenit tinerilor canotori de la 
clubul Olimpia care s-au situat pe 
primul loc atît în clasamentul de ca
notaj academic cit și în cel de caiac- 
canoe. Pe locurile următoare: Meta
lul, Rapid, Voința. C.S.S.
62 puncte!) șt respectiv 
Voința, Rapid, C.S.S. (de 
ta cu o cifră pozitivă).

(cu minus 
s.s.e. n, 

data aceas-

M. NEAGOE
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„Ctmta Păcii41

a cîștigat etapa
contra-cronometru

form.:] hi noastră pe locul V in clasamcuM general

APLAUZE PENTRU CĂLĂREȚII ROMINI

( WROCLAV 14 (prin telefon de la 
-trimisul nostro special).

Nici astăzi (n.r. ieri) cicliștii par- 
.ticipanți la „Cursa Păcii" nu au fost 
scutiți de capriciile vremii. Disputin- 
du-și etapa a Xl-a, Opole—Wroclav, 
ei au.avut de înfruntat o ploaie to
rențială ți rece, cu puternice rafale 
de vint din față. După cum se știe a- 

‘ceastă etapă s-a disputat pe echipe, 
contra-cronometru. întrecerea a început 
■pentru noi cu o știre neplăcută : Ion 
Cosma a abandonat înainte de a se 
da startul. Toată noaptea ciclistul ro- 
mîn a suferit din cauza unei măsele 

•care i-a fost extrasă înaintea star
tului și din acest motiv el nu a mai 
•putut continua cursa.

Cu un om mai puțin, echipa noas
tră a făcut pe prima parte eforturi deo
sebite pentru a recupera din diferența 
care o separa de formațiile R. P. Un- 

’gare și Belgiei. Insă, alergătorii ma
ghiari au mers foarte bine și au reu- 
:șit nu numai să-și apere avansul, dar 
să-l și mărească, deoarece echipa 

Inoastră a încetinit ritmul pe ultima 
..parte, o serie de alergători fiind de
pășiți de alura cursei. Am reușit to- 

■tuși să trecem de echipa Belgiei, ast- 
Ifel că in clasamentul general pe echi- 
;pe am urcat cu un loc. Dar, iată re
zultatele :

Clasamentul etapei Opole — Wro- 
Iclav, 100 km contra-cronometru pe e- 
Ichipe: 1. UR.S.S. 2h 59:50 ; 2. R. P. 
Polonă 3h 04:09 ; 3. R. D. Germană 
3h 06 46; 4 K. P. Ungară 3h 10:30; 
5. R. P. Romină 3h 13:55: 6. Olanda 

,'3h 18:59: 7. R S. Cehoslovacă 3h 
19:15; 8. Anglia 3h 19:25; 9. Franța 
3h 22:00: tO. R.P.F.I. 3h 22:35; 11. 

.Danemarca 3h 23:17; 12. Norvegia 
3h 23:25; 13. Belgia 3h 25:54; 14. 

• Finlanda 3h 26:32; 15. Austria 3h 
1.32:40. După această etapă modificări 
I___________________________________

serioase s-au făcut numai în clasa
mentul general pe echipe. deoarece 
rezultatele nu au contat în clasamen
tul general individual, lată acum cum 
arată clasamentul generat pe echipe 
după această etapă: 1. U.R.S.S.
137li 06:31; î. R. P. Polonă 137h 
25:50; 3. R. D Germană 13711 31:26; 
4. R. P.
Romină 
04:17.

Miine
Wroclav

Ungari 137h 54:35; 5. 
13711 58:41; 6 Belgia

(n.r. azi) se dispută 
— Poznan (178 km).

R. P.
13811

etapa

HRISTACHE. NAUM

Cu întrecerile desfășurate, ieri pe 
baza' hipică „Giardini del Lago“ a 
luat sfirșit concursul internațional -de 
la Neapole, care a prilejuit călăreți
lor noștri o serie de noi succese. In 
întrecere cu cei mai vestiți călăreți 
italieni, în frunte cu campionul olim
pic Raimondo d'Inzeo, reprezentanții 
noștri au realizat victorii de mare 
prestigiu.

Dintre probele de la Neapole, cu 
cel mai mult interes a fost așteptat 
„Premiul Azienda Autonoma di Sog- 
giorno Cura e Turismo" organizată 
după formula premiului de națiuni. 
După cum am anunțat și în numă
rul nostru de luni, echipa noastră s-a 
întrecut cu 8 formații italiene, dintre 
care trei conduse de Raimondo 
d’Ittaeo.

După ce executaseră parcursul, trei 
dintre călăreții noștri (Langa cu Ru
bin 0 p, Coste a cu Diavolo 0 p și 
Pinciu cu Bîrsan 8 p) formația R.P. 
Romine se afla pe locul doi (8 p) după

ECHIPA OE FflTBAE A U.R.S.S. ȘI-A ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE
ÎN VEDEREA CAMPIONAT ULUI MONDIAL DIN CHILE

MOSCOVA 14 (Agarpres). Echipa După cum anunță agenția TASS, 
de fotbal a U.R.S.S. șina încheiat pre- r,I'ura spre Chile, echipa U.R.S.S.

în 
_ ___ __ _ va

S1>i" “ °tor- 

campionatului mondtaL După ultime!» 
meciuri de verificare, susținute de lo
tul sovietic cu echipa braziliană Gre- 
mio, federația unională de fotbal a 
stabilit lista celor 22 de jucători care 
vor face deplasarea m Chile. Aceștia 
sînt: portari: fâșia. Mastacenko, Ko- 
trikadze; fundați; DtAinski, Maslen- 
kin. Șesternev, Gobeti, Ostrovski; 
mijlocași: Voronin, Netko, Manoșin, 
Szabo; înaintași: Metreveli, Cislenko, 
Ivanov. Kanevschi, Pooedelnik, Hu
sainov, Mamîkin, Gusarov, Meshi, 
rebreanikov. Aotrenorid principal 
echipei este Gavril Kacialîa. iar 
cundul său Nicolai Guleaev.

echipa Italia I (43/, p). In concurs a 
intrat și ultimul membru al echipei 
noastre, Bărbuceanu cu Nela, care a 
executat parcursul fără greșeală. In 
felul acesta formația noastră a înre
gistrat cel mai mic punctaj posibil 
(clasamentul a fost întocmit prin adi
ționarea punctelor primilor trei cla
sați din fiecare echipă) și a fost de
clarată ciștigătoare, primind aplauzele 
miilor de spectatori.

Pentru stabilirea clasamentului in
dividual al acestei probe a fost necesar 
un baraj la care au participat 4 din
tre cei 8 călăreți cu 0 p. Barajul s a 
făcut pe întregul traseu (înălțimea ob
stacolelor 1,50 m). El a dat loc la o 
luptă foarte palpitantă și s-a încheiat 
cu victoria la limită a lui R. d’Inzeo. 
O comportare excelentă a avut tînă- 
rul nostru reprezentant Costea, clasat 
pe locul II cu 0 p, cu un timp cu 3 
secunde mai slab decit al învingăto
rului.

In celelalte probe desfășurate: „PE- 
PINO“ (forță cu baraje). Pinciu și 
Langa și-au împărțit locurile 5-6 (4 p), 
iar Bărbuceanu a fost al 9-lea (8 p); 
„ORILIA“ (obstacole de 1,60 m). Pin
ciu și Bărbuceanu au ocupat locurile 
5-6 (4 p) după un baraj la care au 
participat mai mulți concurenți; în 
„Premiul învingătorilor", Langa a fost 
al II-lea (8 p) și ai III-lea (11 p).

• In semifinalele turneului interna] 
țional de tenis de -la Roma, australia] 
nul Rod Laver a dispus cu 7—5| 
9—7; 6—1 de iugoslavul Jovanovic] 
In finală Laver va întîini pe compa] 
triotul său Emersen. Finala probei dq 
simplu feminin va fi disputată intra 
Maria Esther Bueno și Margaret 
Smith.

• Peste 50.000 de spectatori au uni 
mărit duminică la Budapesta compel 
tiția internațională de motocicli-sm 
desfășurată pe circuit. Cele mai multd 
victorii au fost obținute de alergătorii 
maghiari : Knrucz la clasa 350 cmq 
și 500 cmc, L. 
ataș. Proba 
cu' victoria 
mană).

de 
lui

Szabo — Villany la 
125 cmc s-a încheiat) 
Bischeff (R. D. Ger4

mai ’ 
box

va avea loc la Vienă 
dintre danezul O.

• La 16 
meciul de 
Christiensen și maghiarul L. Papp, în 
joc fiind titlul de campion european 
la cat. mijlocie deținut de pugilistul 
danez.

• Competiția internațională mascu
lină de floretă de la Como a fost cîș-| 
tigată de echipa Franței, tn ‘

; cuscrimerii francezi au învins 
de 14—11 echipa Italiei.

• Continuîndu-și turneul 
Ungară, echipa selecționată 
a Cubei a jucat la Czeglbd 
zentativa locală. Oaspeții 
victoria cu scorul de 3—0

finală, 
Scorul

R. P.

Se
al

IF <0» ir IBS AIL FIE
A DOUA ETAPĂ

!N CAMPIONATUL U.R.S.S.
Dinamo Kiev, campioana unională, 

și Zenit Leningrad sint singurele e- 
ctiipe din campionatul Uniuni: Sovie
tice care după două etape au realizat 
punctajul maxim, 
namoviștii din Kiev au întrecut 
1—0 în 
în timp 
eu 2—0 
rezultate 
Ț.S.K.A.
1 -0. In 
toria clară — cu scorul de 3—0 — a 
echipei Spartak Moscova in fața no.; 
promovate, Torpedo Kutaisi, formație 
care in prima etapă a întrecut cu 4—2 
pe Torpedo Moscova. Alte rezultate: 
Dinamo Moscova — Pahtakor I — I. 
Neftianik — Torpedo Moscova 0—0, 
Dinamo Tbilisi — Aripile Sovietelor 
Kuibișev I—0, Avangard — Belarus 
1-0.

In etapa a doua di- 
cu 

deplasare pe Daugava Rig3. 
ce Zenit Leningrad a dispus 
de feroviarii moscoviți. Alte 

din șefia I: Kairat — 
0—0. Șahtior — Moldova 
seria a Il-a se remarcă vic-

POLONEZ
fotbal al R P 
pină in prezent 
I pe primul loc 
campioana țării.

CAMPIONATUL
Tn campionatul de 

Polone s-au disputat 
țese etape. In seria 
continuă să se afle 
Gornik Zabrze, care in cea de a șasea 
etapă a dispus cu 4—1 de Legia Var- 

Zagieb’e 
Gwardia — Cracovia 
a doua pe primele 

la egalitate de punc'e. 
și Odra Opole. In ul- 
această serie s-au in-

Wisla

.șovia. In celelalte meciuri:
— Ruch 3—I. 
0—4. fn seria 
locuri se află. 
Polonia Bytom 
tima etapă, in 
registrat următoarele rezultate:
— Odra 0—0, Stal Mielec — Arkoma 
1—1, Lech — Lechia 0—1. Iată cla-

Btzicrs și Agen in finala 
campionâtului francez de rugbi

Duminică s-au disputat in Franța 
semifinalele campionatului de rugbi. 
La Bordeaux, s-au întîlnit formațiile 
Dax și Agen. Partida s-a terminat la 
egalitate : 8—8, după prelungiri. Pen
tru finală s-a calificat insă Agen, 
care a înscris două încercări, față de 
una a adversarului. Cea de a doua 
finalistă este A. S. Beziers, care a 
întrecut la Lyon pe F. C. Lourdes cu 
6—3.

Finală dintre Beziers și Agen este 
programată pentru 27 mai la Tou
louse. Cele mai mari șanse le are de
sigur Beziers, campioana Franței pe 
1961, și viitoarea adversară, din luna 
iunie, a Griviței Roșii, din finala Cu- 

4>ei campionilor europeni.

9
6
9.
a

MAG*  ESTE AMK9AREDUKLA
DE TITLUL DE CAMPIOANĂ

Avind un avans de 5 puncte, cu trei 
etape inainte de sfirșitid campiona ha
ini cehoslovac, echipa Dakla Praga se 
poate considera destul de aproape de 
titlul de campioană a țării In idtima 
etapă disputată, a 23-a. OJda a în
trecut cu 5—2 pe Bank Ostrava. Tn 
celelalte partide aa fost consemnate 
următoarele rezultate: Tatran Preșov 
— Spartak Sofcoiovo 2—0. Ruda 
Hvezda Bratislava — Slovan Nitra 
4—0. SONP Kladoo — Spartak 
Trnava 2—I, Spartak Bmo — Sfovan 
Bratislava 1—5, Daumo Ziiina — 
Spartak Pisen 0—I. Iu clasament: 
Dtikla 32 p„ Spartak Praga 27 p„ 
Ruda Hvezda Bratislava și Slovan 
Nitra — cite 26 p.

A luat sfirșit turneul internațional de tenis de la Tbilisi
— Gh. Boaghe pe locul 3 la simplu

— Gh. Boaghe—S. Dron, pe locul 3 la dublu masculin
TBILISI 14 (Agerpres). — Turneul 

internațional de tenis de la Tbilisi, la 
care au luat parte cei mai buni ju
niori și junioare din R. S. Ceho
slovacă. R. P. Polonă. R. P. Romină 
și U.R.S.S., a luat sfirșit Proba de 
simplu masculin a fost ciștigată de 
tenismanul sovietic Alexandr Metre
veli, care l-a întrecut în finală cu 
6—0; 6—3; 1—6; 6—0 pe cehoslova-

G IL <D) IUI
CONTINUĂ „DUELUL"
AUSTRIA — LA-S.K.

Djpă 20 de etape. în campionatul 
austriac situația in fruntea clasamen
tului camptonarjlir continuă să rămînă 
oecăară. primul ioc fiind în prezent 
împărțit de echipele Austria și 
LÂSJK aflate la egalitate de puncte
— 32 Iată cîteva dintre rezultatele 
din etapa a 20-a: Rapid — Kapfen
berg 5—0, Admira — W.A.C. 1—0, 
Simmering — Gratz 1—1, Schwechat
— SAK 4—0

• Intr-un meci internațional de fot
bal desfășurat ia Bruxelles echipa Ita
liei a învins cu scorul de 3-1 (1-0) e- 
cfaipa Belgie.

• In cadrul .Cupei Europei centra
le*  la fotbal, echipa italiană F.C. Bo
logna a învins cu scorul de 2-1 (1-1) 
pe Steaua roșie Belgrad.

• La Kiev, Selecționata R.S. Ucrai
nene — Spartak Plovdiv (R. P. Bul
garia) I—0 (1—0).

cui Stefan Koudeîka. Reprezentantul 
nostru Gh. Boaghe s-a clasat pe locul 
trei al probei, invkigîndu-1 cu 3—6; 
6—3: 6—3 pe V. Petrov (U.R.S.S.). 
C. Popovici a ocupat locul 6. Proba 
de simplu feminin a fost dominată de 
sportiva sovietică Galina Bakșeeva. 
Ea a cucerit primul loc, invingind în 
finală pe compatrioata sa Maria Kull 
cu 6—4; 6—2. Galina Bakșeeva îm
preună cu Maria Kull au cîștigat și 
proba de dublu fete. La dublu băieți 
a cîștigat perechea Metreveli—Lunin. 
Dublul romin Boaghe—Dron a ocupat 
locul 
noștri 
5—4 
berg.
mixt 
Bakșeeva—Metrevel i.

trei. In ultimul meci, jucătorii 
au învins cu 6—2; 2—6; 6—2; 

perechea poloneză Kubat, Mintz- 
Invîngătorii probei de dublu 

au fost tot sportivii sovietici:

• In orașul Kracovia 
meciul internațional de 
iarbă dintre selecționatele 
lone și R. S. Cehoslovace, 
terminat învingătoare cu 
2—0 (1-0).

în
de volei 

cu repre- 
au obținut 

(16. 15, 6). 

a avut loc 
hochei pe 

R. P. Po- 
Gazdele au 

scorul de 

____ Li ii». T-• In ziua a doua a conctirstiî'j» . 
tletic de la Moscova, Iuri Bakarinov a 
obținut la aruncarea ciocanului un re
zultat remarcabil: 65,98 m. Tuiakov 
s-a clasat primul la 200 m in 21,6 
sec.

• La sfirșitul săptămînii trecute a 
avut loc la Sofia dubla întîlnire din
tre reprezentativele feminine de bas
chet ale R. P. Bulgaria și R. S. Ce
hoslovace. In primul joc sportivele 
cehoslovace au învins cu scorul de 
52—47 (26—25) pentru ca în a doua 
partidă echipa bulgară să se revan
șeze. clștigind cu 54—50 (26—28). Cele 
două meciuri au fost arbitrate de I. 
Petruțiu (R.P.R.) și M. Ștefanovici 
(R.P.F.I.).

Activitatea sahistâ internațională
S-a încheiat primul sfert din marea 

întrecere a pretendenților la titlul de 
campion mondial de șah. Deocamdată, 
însă, cîteva partide întrerupte din run
da a Vll-a fac incertă situația pri
mului loc. Sîmbătă spre duminică (se 
joacă între 1 noaptea — 6 dimineața 
după ora Bucureștiului) Korcinoi, cu 
negrele, l-a învins pe Tal iar Filip a 
remizat cu Petrosian. Fischer a în
trerupt cu avantaj la Keres în timp 
ce partida Benko—Gheller a rămas ne
încheiată, intr-o poziție foarte compli
cată. In runda a VlII-a. (prima din 
turul II) Tal a suferit un nou eșec, 
pierzind la Petrosian. Fișcher l-a În
trecut pe Benko, luîndu-și astfel re-

vanșa. iar Keres a cîștigat la Filip. 
Partida Gheller—Korcinoi a fost re
miză. Iată clasamentul: Keres 
Petrosian 5 p., Korcinoi (I) 4'/2<?|pi 
Gheller (1) 4 p., Fischer (I), Benko 
(1) 3 p„ FMip (I) 2'/2 p., Tal 2 p..

CIOCÎLTEA L-A ÎNVINS
PE PIETSCH

. * î
runda a Xl-a a turneului inter- 

de la Havana campionul

Răsfoind presa de peste hotare

In 
național 
nostru V. Ciocî'ltea a obținut un fru
mos succes învingîndu-1 pe fostul li
der al clasa men tul ui. maestrul inter
național W. Pietsch. In clasament con
duc Smislov și Spasski cu 8‘/2 P. ur
mați de Polugaevski (l), Najdorf, 
Haag 8 p., Gligorici (1), Pietsch, Iv- 
kov 7 p., Pachman, Cobo, Guimard 
6*/ 2 p., CIOCÎLTEA 6 p., Matanovici 
(1) 5 p. etc.

„UN PRIM AVEinSMENT*

Ca urmare a neputinței federației 
de haltere din S.UÂ. ie a asigura 
participarea sportivilor din toate țările 
la campionatele mondiale de haltere 
programate in această țară. Federația 
internațională de haltere a luat hotă
rî rea de a transfera această competi
ție in R. P. Ungară, fn legătură cu 
această hotărire ziarul elvețian „LA 
TRIBUNE DE GENEVE" a publicat 
următorul comentariu:

„Discretă și modestă, știrea cu pri
vire la transferarea campionatelor 
mondiale de haltere din S.UA. în 
R. P. Ungară a trecut aproape igno
rată în cîteva ziare din tara noastră. 
In ciuda laconismului ei. această ști
re are, poate, o importanță mult mai 
mare decît mulțimea de știri și de 
cronici publicate sub titluri pe mai 
multe coloane.

La numai cîteva zile după ce tn 
ziarul nostru a apărut un articol care 
lăsa să se întrevadă o posibilitate de 
acest gen, iată deci cum vine primul 
avertisment la adresa acelora care 
vor să organizeze mari competiții in
ternaționale dar care, din motive poli
tice, refuză accesul sportivilor anumi
tor țări. De altfel, dl. State nu a as
cuns motivele hotărîrii luate. Intr-un 
interviu el a precizat că schimbarea

locului de desfășurare a campionatelor 
mondiale se dalorește faptului că exis
tă riscul ca nu toți participanții să 
primească vize de intrare in Statele 
Unite. Halterofilii consideră, pe bună 
dreptate, că organizarea campionate
lor lumii fără mulți dintre cei mai 
buni sportivi ai lumii ar fi pur și sim
plu o farsă".

* 
„SPECULANȚII PE TERENURILE

DE FOTBAL"

Cluburile engleze de fotbal sînt pin- 
dite de o nouă primejdie: speculanții 
de terenuri cumpără stadioane întregi 
pentru a le da o altă destinație, mai 
.bănoasă". Despre aceasta iată ce a 
scris de curind ziarul vest-german 
.FRANKFURTER RUNDSCHAU" :

.Clubul englez din liga a 111-a 
Burnsley a primit zilele acestea o o- 
fertă din partea unei societăți comer
ciale pentru a-și vinde terenul de 
sport in schimbul unei sume impor
tante. Societatea interesată în această 
tranzacție intenționa să ridice pe te- 
renut .Oakwell" diferite construcții, 
printre care un mare restaurant.

Speculanții — scrie ziarul in con
tinuare— au nimerit însă Ia o adre
să greșită în ce privește clubul Burns-

ley întrucît președintele clubului, Joe 
Richard, care deține în același timp 
și funcția de președinte al Ligii de 
fotbal, este un om foarte legat de a- 
cest sport. „Vom respinge această o- 
fertă“ — a declarat Joe Richard.

In legătură cu această declarație 
ziarul iși exprimă insă îndoiala că Ri
chard se va putea ține de 
„Burnsley F. C. — subliniază 
are, ca și multe alte cluburi 
mari datorii la bănci și și-a 
terenul de joc. Băncile dau 
cluburilor profesioniste deoarece aces
tea sînt proprietarele unor terenuri 
care prezintă o asigurare- prețioasă 
pentru sumele avansate. Aceasta în
trucît, o dată cu dezvoltarea orașelor, 
terenurile de sport și-au sporit valoa
rea lor ca terenuri pe care pot fi con
struite diferite obiective, locuințe, res
taurante, garaje etc*.

S-ar putea ca in ce privește clubul 
Burnsley speculanții de terenuri să fi 
greșit pentru moment adresa. Dar 
criza financiară in care se zbat dife
ritele cluburi engleze de fotbal este 
atît de serioasă incit alte echipe se 
văd acum fără propriile lor terenuri 
de sport.

NONA GAPRINDASVILI 4 PUNCTE 
DIN 4 PARTIDE!

cuvînt. 
ziarul — 
engleze, 
ipotecat
credite

In turneul internațional feminin de 
la Tbilisi continuă să conducă Nona 
Gaprmdașvili, viitoarea adversară a 
campioanei lumii în meciul pentru 
titlu cu. 4 puncte din 4 posibile. Pe 
locul 2 se află reprezentanta noastră 
ALEXANDRA N1COLAU cu 3>/2 p. In 
runda a IV-a Gaprindașvili a în
vins-o pe Polihroniade iar Nicolau pe 
Finta.

„CUPA DAVIS"

Reprezentativa R. P. Romine 
pleacă azi la Hanovra

Astăzi dimineață urmează să pără
sească Bucureștiiil cu avionul reprezen
tativa de tenis a IL 1’. Romine care va 
susține în zilele de 18, 49 și 20 mai, 
la Uanovra, întîlnirca din cadrul turu
lui al 11 lea al „Cupei Davis" cu echi
pa II. I1'. Germane. Vor face deplasarea 
jucătorii Ion Tiriac, Constantin Năsta- 
se, Petre Mărnwreanu .și căpitanul for
mației noastre, Marin Viziru.

S.UA

