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Spartachiada de vară PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚIVÂ!

a tineretului

In orașul Brașov.
Populara competiție de mase Sparta

chiada de vară a tineretului se desfă
șoară din ce în ce mai intens și în 
orașul Brașov. Recent, la sediul comite
tului orășenesc U.T.M. a avut loc o 
consfătuire comună a activului U.T.M. 
și cel al cluburilor și asociațiilor sportive, 
in. care, s-au dezbătut aspeete legate de 
desfășurarea fazei pe asociații din ca-< 
drul actualelor întreceri. Au fost evi
dențiate succesele obținute de 
asociații din localitate în această di-|AINOlw ▼ 111 ——• iNf# 4v52r 
rccție.

în fruntea evidenția {ilor se află clu
bul sportiv școlar Luceafărul, unde din 
rîndul celor 14 asociații pînă în prima 
decadă a lunii mai au fost prezenți 
la start pește 7.200 de elevi și eleve.

Rezultate frumoase au obținut -și o 
parte din asociațiile încadrate în clubul 
Steagul roșu, unde au început concur
surile la mai multe discipline. Concu
rează pentru titlurile de campioni 
echipe feminine și 77 masculine la volei,( 
800 de atlc|i și atlete, 72 formații de 
fotbal etc. Lucruri bune pot fi semna
late- și de la uncie asociații din cadrul/^ 
clubului Tractorul ca de exemplu, Kul 
meniul. Sculăric, Constructorul ș.a.

Activitatea desfășurată pînă acum înxTimisoara i-am 
domeniul angrenării tineretului în între
cerile primei etape din cadrul Spartachia- 
dei trebuie să se ridice la nivelul posî-( 
bilităților orașului Brașov care cuprinde ^așteptărilor, a pregătirilor extrem de 

pînă acum. In 
Ș»

Știința Cluj învingătoare 
în R. P. Polonă

Marți, pe 
care urmau_ _______
Wroclav—Poznan din „(___________ _

Știința Cluj a susținut
in R.P. Polonă. Formația clujeană a în- 

'2_'_ " ‘„..i
victoria cu !-• (1-0)'. Astăzi, 'Știința ’joa-

stadionul din Poznan, pe 
să sosească cicliștii in etapa 

ila „Cursa Păcii", e- 
" , , i -___...__ i

primul său mecf din cadrul "turneului 
in R.P. Polonă. Formația clujeană a in- 
tiloit echipa Lech (cat. A) și- a obținut 
victoria cu 1-e (1-01. Astăzi, Știința joa
că la Varșovia cu Legia.
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Sîmbăfă și duminică la Timișoara

Concursul republican de primăvară al atleților seniori
___ . \ Spectatorii timișoreni vor putea ur- 

,j jg/mări, sîmbătă și duminică, întrecerile 
nunei competiții atletice foarte impor

tante : concursul republican de primă- 
ivară al seniorilor. Concursul mar
chează, de fapt, inaugurarea oficială 
a ativității competiționale, din acest 
an, a celor mai mulți dintre fruntașii 
'atletismului nostru.
, In legătură cu întrecerile de la 
—— -—i cerut părerea tov.

GH. RUGINA, unul din antrenorii 
lotului fondiștilor noștri : „Concursul 
(se anunță foarte interesant și va 
prilejui, desigur, rezultate pe măsura

cinci cluburi sportive cc încadrează 160^serioase desfășurate 

asociații. Pentru asigurarea mobilizării 
celor 70.000 de participanți — cifră 
produsă de comisia de organizare oră .
IȘRteaseă 
măsuri menite să impulsioneze 
muncă. Activul cluburilor își 
teasifica activitatea de control 
drumare a asociațiilor sportive, 
rile sportive vor organiza in i 
scurt timp ședințe de analiză 
eia(iile de ca" răspund, iar 
de organizare orășenească și-a

ceea ce privește pe semifondiști 
fond iști, vreau să arăt că după un 
bogat sezon de cros, cei mai mulți 
iși vor face acum „debutul" pe pistă 

au fost stabilite o serie de ^Ultimele controale efectuate ne-au ară
tat perspective frumoase pentru acest 
concurs și mai ales pentru sezonul 
anului 1962. După părerea mea o 
'cursă tare se anunță la 5.000 m.
Barabaș, Grecescu. Lupu. Pricop, Ve- 

IlicHt, Birdău și ceilalți concurenți vor 
fi in măsură să realizeze rezultate 
remarcabile. Tot așa, Vamoș la 800

Citeva mii de spectatori au umplut tribunele stadionului C.F.R. 
mișoara la întâlnirile -------- -------- ’ ■ ■ — - -
grafie: sosirea la IM m. 
primele locuri. Aceștia 
la Timișoara.

------------ ---------------- -------- din Ti-
internaționale de atletism din octombrie 1H1. In foto- 

E. Kineses și Al. Tudorașcu (pe extreme) au ocupat 
se numără acum printre protagoniștii întrecerilor de

Ion Tiriac 
și Constantin Năstase 

la Roland Garros
După terminarea 

„Cupa Davis", R. 
R. F. Germană de la Hanovra, 
sportivii noștri Ion Țiriac și Con
stantin Năstase vor pleca Ia Paris, 
pentru a participa la campionatele 
internaționale ale Franței de la 
Roland Garros, care incep luni

intilnirii din
P. Romină —

(Continuare în pag. a 2-a)

întreaga
i va in

și în-
Clubu-'

cel mai
cu aso-
coinîsiakm, WbaH la 1.500 m și Dă rid ă rău la 
propusț 3.000 m obstacole. Ultimul va par

ticipa pentru prima oară la această 
probă, și cred că în puțin timp va

Echipa de polo
a R. P. Romîne 
participă 
la turneul 
de la Magdeburg

Reprezentativa de polo a țării noas
tre a părăsit ieri Capitala, plecînd 
in R. D. Germană pentru a participa 
la un important turneu internațional, 
întrecerile se vor desfășura între 
18—21 mai Ia Magdeburg, între echi
pele R. P. Ungare, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane și R. P. Romîne.

Lotul romîn este alcătuit din 
Ștetănescu, Chețan, Zahan, Culineac, 
riroiu, Szabo, Chirvăsuță, Marinescu, 
Mărculescu, Kroner și Grințescu.

nădejde. Deșideveni un alergător de
Florica Grecescu va concura la 400 
m, cursa de 800 m nu va fi lipsită 
de interes, mai ales că Geta Dumi
trescu și Elisabeta Teodorof sint pregă
tite pentru rezultate bune, in jurul 
foi 2:10,0. Așteptăm cu emoție și ne
răbdare întrecerile de la Timișoara".

Cine va fi campioană masculină de volei a R.P.R

Progresul, Dinamo sau, din nou, Rapid?
Răspunsul — mîine în sala Floreasca

pionilor cu Progresul București. Iată 
rezultatele jocurilor de ieri : Dinamo 
Buc.—Tractorul Brașov 3-0 (14, 4, 4); 
Știința Galați — Dinamo Orașul Dr. 
Petru Groza 3-2 (9-15, 12-15, 15-11, 
15-10, 15-4): Progresul Buc. — Știința 
Cluj 3-1 (15-10, 15-8, 8-15, 15-8); Ra
pid București—Știința Timișoara 3-0 
(6, 7, 4). Clasamentul la zi :

Turneul final pentru locurile 1—8 în 
campionatul masculin de volei se a- 
propie de încheierea sa. Etapa d- ;eri, 
deosebit de animată și de calitate in ii 
ridicată decît cele precedente, a lost 
W®cată puternic de revenirea Rapi
dului, fapt care întărește promisiunea 
că întrecerile vor avea un finiș palpi
tant și mărește considerabil interesul 
pentru întîlnirea-cheie de mîine a cam-

Turneul final al campionatului
handbal in 7masculin de

1. Progresul Buc.
2. Rapid București
3. Dinamo București
4. Știința Timișoara
5. Știința Galați
6. Știința Cluj
7. Dinamo Or. Dr. Petru

Groza
8. Tractorul Brașov

Programul ultimelor două zile ale tur
neului : SALA FLOREASCA. Astăzi de 
la ora 15 : știința Galați—Progresul Buc., 
Dinamo Orașul Dr. Petru Groza—Tractorul 
Brasov, Dinam a Buc.—știința Timișoara, 
Rapid Buc.—Știința Cluj. Mîine, vineri 
18 mai. de la ora 14.30 : Știința Cluj— 
Dinamo Buc., Tractorul Brașov—Știința 
Galați, Știința Timișoara—Dinamo Ora
șul Dr. Petru Groza, Rapid—Progresul.

etapa care va avea loc du
pe handbaliștii noștri îi 

ultimul examen care va de- 
țării.

După 
minică, 
teaptă 
cide echipa campioană a

Turneul final se va disputa sistem 
tur-retur. Primul act se va desfășura 
la Sibiu in zilele de 27, 28 și 29 mai, 
iar cel de al doilea la Ploiești în 
zilele de 1, 2 și 3 iunie.

Participă echipele clasate pe locu
rile 1 și 2 din ambele serii ale cam-

aș-
cu-pionatului. Pînă în prezent 

noscute trei participante: 
București și Steaua București 
I și Tehnometal Timișoara — seria 
a II-a. Pe cea de a patra formație 
o vom cunoaște după disputarea jocu
rilor de duminică.

Programul turneului, care va cu
prinde cite două partide în fiecare 
zi, va fi definitivat după etapa de 
duminică.

sint
Dinamo 
— seria

i

CĂLĂREȚII ROMÎNI AU ÎNCHEIAT CU SUCCES 
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE PRIMĂVARĂ

văzute de NEAGU RADULESCU
Sosesc călăreții

Petrolul—Dinamo București și Metalul Tirgoviște—Farul
duminică în cuplaj pe „23 August*

este programata 
Cupa R.P.R. la 
de finală, plus 

etapa precedentă.

DINAMO BUCUREȘTI CONTINUA SERIA VICTORIILOR...
In partidele restante din seria 1. a 

campionatului masculin de handbal in 
7. disputate ieri ditpă-amiază în Capi
tală pe terenul Ciulești, s-au înregis
trat Următoarele rezultate :

DINAMO—RAPID 23-10 (13-1). Au 
marcat: Hnat (6), Ivftnescu (6), Po
pescu (3). Moser. (2), Bădulescu, Co
ma n, Costache I, Ionescu, Costache II 
și Ristoiu pentru Dinamo, respectiv 
Constanfinescu (4), Bușe (3), Barbu, 
Rușcă și Mengoni.

ȘTIINȚA—STEAUA 19-17 (9-10).
După o repriză echilibrată, studenții 
au cîștigat datorită apărării lor 
bune. Punctele au fost realizate 
Mureșanu (5), Mirea (4), Jiariu 
Banciu (3), Apostu (2) și Chica 
tru Știința și Bulgaro (4), Gruia 
Nodea (3), A\arc.u (3), Oțelea (2) și 
Muller pentru Steaua.

Așa-dar, duminică 
o nouă etapă în 
fotbal : „optimile" 
două restanțe din

Iată cufti.se vor desfășura jocurile:

0 felea (Steaua) înscrie un nou punct
__________ loto : Ț, Cliioreaau

București: Metalul Tirgoviște — 
Farul Cortsta«ța (art>. Gh. Olteanu — 
Buc.)

București: Petrolul Ploiești — Di
namo București (C. Nițescu — Sibiu)

Cîmpina : Praliova Ploiești — St. 
roșu Brașov (A. Bentu — Buc.)

Sibiu : Progresul București — Știin
ța Timișoara (Ad. Macovei — Ba
cău)

Brașov: U.T.A. — Dinamo Bacău 
(Em. Martin — București)

Cluj: Jiul Petrila — C. S. O 
B. Mare (I. Gheorghiță — București)

Celelalte două „optimi" se vor dis
puta la 24 mai, după ce vor fi cu
noscute cîștigătoarele întîlmrilor res
tante, programate 
ceasta :

Mediaș: C.S.M. <..cu.a? — 
București (arb. I. Soos — Tg. Mu
reș) și

Turda : Arieșul — Steaua București 
(arb, P. Badea -— Brașov).

Jocurile de la București vor forma 
un cuplaj de mare interes, pe stadio
nul „23 August" : Metalul Tirgoviște 
— Farul la ora 15 și Petrolul — 
Dinamo București la ora 16.45. i

tot duminica a-

Mediaș — Rapid

în ultima zi a concursului hipic inter* 
național de la Neapole care s-a încheiat 
cu „Marele premiu al învingătorilor*, 
călăreții romîni s-au prezentat la stări 
cu 6 din cei 8 cai care au participai la 
probele anterioare. Lupta pentru cucerire* 
primului loc s-a dat și de data aceasta 
între Raimondo d’lnzeo cu 3 cai. Gh. 
Iranga cu 2 cai, Dl ai ni cu 3 cai și Va sila 
Rinciu cu 2 cai. După o luptă dîrză, 
disputată în două manșe, victoria a re
venit lui R. d’lnzeo cu 4 p., urmat da 
Gh. Langa care cu Rapsod și Rubin a 
ocupat locurile 2 și 3 eu 8 și ret* 
pectiv 11 puncte.

Excelenta comportare a călăreților ro- 
mini în concursurile internaționale de la 
Roma și Neapole a fost pe larg comen» 
tată de ziarele italiene. Ziarul „Roma* 
Spori*6, de pildă, a publicat în numărul 
său de 
în care 
torie a 
echipe, 
echipei 
această 
care campionul mondial și olimpic Rai
mondo d’lnzeo le-a adresat călăreților 
romîni. In despărțire el a declarat: 
„Vasile Pinciu și Ghcorghe Langa au 
confirmat în Italia că sînt călăreți de 
talie mondială și cei mai de temut ad
versari pe plan internațional. Cît pri
vește tînărul Andrei Costea, acesta este 
o mare descoperire care, în curînd, va 
avea un cuvînt greu de spus în echitația 
europeană*.

Lotul romîn va sosi în țară astăzi după 
amiază pe calea aerului*

luni un articol in prima pagină 
te relata despre prețioasa vie- 
sportivilor romîni in proba pe 

apreciind calitatea superioară a 
R.P. Romfne. Semnificative, tn 
privință, sini și felicitările pe

cufti.se


CE KE-AU ARATAT FRUNTAȘELE BASCHETULUI FEMININ
IN TURNEUL DE LA CLUJ

Finalul campionatului republican 
feminin de baschet a sfat în per
manență în atenția amatorilor de 
sport clujeni, oferind o întrecere spor
tivă pasionantă. In plus, jocurile tur
neului final pentru locurile 1—8 au 
prilejuit antrenorilor,, tehnicienilor și 
selecționerilor lotului reprezentativ e 
serie’ de constatări privind pregătirea 
echipelor noastre fruntașe și sistemele 
de joc folosite, iar nouă ne-a înlesnit 
tragerea unor concluzii privind’ actua
lul nivel atins de baschetul nostru - 
feminin. Astfel, din- acest punct de 
vedere, noul sistem de desfășurare 
a campionatului republican , s-a do
vedit extrem de util. Timp de 8 zile 
(din care una de pauză) echipele 
participante au fost supuse unor efor
turi destul de mari asemănătoare 
celor la care trebuie să facă față 
echipa reprezentativă in marile com
petiții internaționale. Fiecare formație 
a avut ocazia să dovedească din 
plin toate posibilitățile de care dis
pune și, in același timp, să-și _ dea 
seama în ce direcție trebuie să-și în
drepte atenția in munca viitoare.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor Si
gismund Ferencz) a fost de departe 
cea mai bună și cea mai constantă 
formație, noul ei succes fiind pe de
plin meritat. Fără a fi în forma lor 
cea mai bună, feroviarele au dominat 
lotul fruntașelor baschetului feminin 
din țara noastră, printr-un joc în vi
teză, continuu orientat tactic spre 
cerințele noii concepții moderne de 
joc. Cu o apărare agresivă, cu aglo
merare in fața pivoților adverși (cind 
era cazul), cu acțiuni simple bazate 
pe o continuă circulație (a mingii și 
jucătoarelor), Rapidul a demonstrat o 
superioritate evidentă. Și dacă cam
pioanele au fost nevoite totuși să 
treacă în acest turneu și prin unele 
momente mai grele (meciurile cu 
Știința București și Știința Cluj) a- 
ceasta se datorește unor momente de 
neatenție în apărare ca și unui pro
centaj mai scăzut, ca de obicei, ob
ținut de jucătoare în aruncările la 
cos.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor Vasile 
Geleriu) a ocupat, la mare luptă, 
un meritat (mai ales după jocul cu 
Rapid) loc doi. Este drept însă că 
studentele au trecut prin mari emoții 
pentru a ajunge Ia această perfor
manță, căci cu excepția Voinței Tg. 
Mureș, celelalte adversare le-au 
o dirză rezistență, ob’.iglndu-ie 
facă apel — de fiecare dată - 
ultimele resurse. Firește, un e 
hotăritor a avut și publicul localnic 
care le-a încurajat pe studente în 
mod remarcabil, dar meritele acestei 
echipe pline de elan și de dorir.tă 
de a învinge skit incocfetabiie: apă
rare dîrză, contraatacuri rapide și 
eficace Echipa are însă nes.« ce un 
pivot mai bun.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI (antrenc- 
Costel Dineseu) cu mai mu'tă atc - 
ție putea ocupa chiar kxul secund, 
la care — valoarea echipei — :i dă
dea tot dreptul. Să mu uităm că Ști
ința București a pierdut la limită 
meciul cu Știința CTuj ți a condus 
mult timp pe Rapid B’jcurești. Echi
pa a fost însă ir.ega.ă. c știgind e: Tiuite 
emoții meciurile cu Voința Tg. Mureș; 
Mureșul și Unirea. Jucătoarele Științei 
s-au bazat prea mult pe Viorica Ni- 
culescu — care a fost de departe 
cea mai bună jucătoare a formației 
— iar cind aceasta a fost sever mar
cată, echipa nu a mai dat randamen
tul așteptat

MUREȘUL TG. MUREȘ (antrenor 
Bela Koos) a fost revelația competi-

CAMPIONATELE 
REGIUNII BUCUREȘTI

Recent s-au desfășurat in Capitală 
campionatele individuale de haltere 
ale regiunii București Primii clasați 
și-au cîștigat dreptul de a participa 
în finala campionatului republican 
care se va desfășura la începutul 
lunii. iunie la Cluj.

lală rezultatele: cat 56 kg: Năs- 
tase Nicolae 200 kg; Filip Weber 
200 kg ; cat. 60 kg : Petre Roșea (Di
namo) 227,5 kg; Gheorghe Oprcscu 
(Steaua) 210 kg; cat. 67 kg: Zoltan 

Mihali (Steaua) 272,5 kg; Ion Lugo- 
janu (Olimpia) 262,5 kg; Nicolae 
Gruia (Rapid) 262,5 kg; cat. 75 kg: 
Virgil Ionescu (Rapid) 305 kg; Ște
fan Gușe (Dinamo) 297,5 kg; Horst 
Hlrt (l.C.F.) 297,5 kg; cat. 82 kg: 
Vasile Olteanu (Sirena) 315 kg; Dan 
Zahirric (Steaua) 292,5 kg; Mircea 
Pascu (Rapid) 287,5 kg; cat. grea: 
• - re Tofan (Rapid) 330 kg; An-

M Anghe) (Steaua) 325 kg; 
- - Vija (Olimpia) 297,5 kg.

țieL O echipă bine pregătită, atit fi
zic cit și tehnic, care a impresionat 
prin acțiunile sale rapide și spectacu
loase, prin apărarea mobilă și corec
tă. Gnd formația mureșeană- va avea 
un pivot de valoare ea va juca, cu 
siguranță, un rol mai important in 
baschetul nostru feminin.

UNIREA BUCUREȘTI (antrenor 
Maria Voicu) — echipa cea mai in
constantă. Locul ocupat este sub po
sibilități și aceasta datorită faptului 
că... îndrăgește prea mult jocul po
zițional cu doi pivoți. O altă pro
blemă pe care formația Unirea trebuie 
să o rezolve este cea a antrenorului, 
pentru că în orice caz Maria Voicu 
nu mai poate susține, în cadru] echi
pei, un dublu roL

I.CLF. (antrenor prcf. Leoa Teodo
rescu) — o formație cu fmmease cu
noștințe tactice, dar cu prea puține 
elemente capabile șă le valorifice la 
un nivel superior.

VOINȚA BRAȘOV (atrre»or Gh. 
Roșu) si VOINȚA TG. MUREȘ (an
trenor Elemer Szep) posedă jucătoare 
tinere cu calități, dar fără prea mare 
eroeriență. CU C3FC tfdwic IBUDClt 
series.

A. VASJUU

Un reușit concurs la Ploiești

bn!

Simbătă și duminică a avut loc la 
Ploiești un reușit concurs hipic or
ganizat ce secția de călărie a Clu- 
bului sportiv Petrolul. La întreceri 
au luat parte sportivi din cluburile 
D; S2H30 B ; curești. Steaua și Petrolul 
Ploiești. Lată rezultatele: Obstacole 
.semi-ușoarâ": 1. Oscar Recer (Dina
mo) pe Ha.'- Op — 1:13/?; 2. Cris
tian ȚooestJ (Steaua) pe Simplon 
Op — 1:15/2: 3. Iolanda Lazăr
(Steaua) pe Furiș Op — 1:29,0. 
Obstacole „ușoară": 1. Aurel Stoica 
(Petrclul) r. '. 
2. E. Olteanu 
0 P

) pe Inel Op — 43,7 sec.; 
------1 (Steaua) pe Furiozo

46.9 sec.; 3. Cr. Țopescu pe 
4 p — 38,2 sec. Obstacole 
(manșa I) : I. O. Recer pe 
- ■ 2. O. Recer pe Melchior 

, ~ -■ Î3 p.
Il-a : 1. O. Recer pe Hala 

Iolanda Lazăr pe'-Lux 32 p;

„durată*
Agata 34 p; 2. O. Recer pe Melcii
33 p; 3. E. Olteanu pe Gerilă 33 
Manșa a ~ ~
33 p; 2.
3. D. Hering (Steaua) pe Machedon 
29 p. Qbstacole-echipe: 1. Dinamo
București (AL Longo pe Gloria, V. 
Dobeanu pe Văpaia și E. Boiangiu 
pe Nașu) p; 2. Steaua (A. Do- 
nescu, D. Hering și E. Olteanu)

I - —-—■——

SPORTURI NAUTICE

ÎNCEPE sezonul marilor concursuri
Competiție studențeaică pe lacul Tei • Duminică, la Snagov, 

.Cupa Steaua**

idtrma vreme, activitatea de 
nautice a luat o amploare

• Tn 
sporturi 
deosebită în rindurile tineretului uni
versitar din Capitală.

Un reușit concurs studențesc s-a 
desfășurat duminică 13 mai. La între
cerile „Politehniadei" au participat 120 
de concurenți din toate facultățile In
stitutului Politehnic. fată citeva din 
rezultate:

Schit 4-j-1 : 1. Fac. de Mecanică 
1:45,0; 2. Electrotehnică 1:50,0; 3. 
Electrotehnica II 1:56,0; 4. T.C.M, ; 
5. Energetica (5 echipe participante).

Caiac dublu: 1. Electrotehnica
(Barbu, Petcuj ; 2. Transporturi (Tău- 
ne, Kutnik)-: 3. Electrotehnica II 
(SaodtrRomeo, Dotehievici) (8 echipe 
participante).

r»
Rapid 
după 

dreap- 
Ivano-

BascAetboiîste’e de la 
București zimbesc fericite 
victorie. Jos, de la stingă la 
la: Anca Racoviță, Elena 
viei, Doina Lupan, Ecaterina Flo- 
rescu; sus ; Zoe Postoie, Cornelia 
Gheorghe, Irina Vasilescu, Eva Fe- 
renez, Violeta Zăvădescu, Antoa- 
neta Sidea ți antrenorul lor Sigis
mund Ferencz.

PREGĂTIRILE LOTULUI REPUBLICAN PENTRU „CUPA PĂCII"
Cu cit ne apropiem de întîlnirile inter- 

națioaale pe care refcipa țării noastre 
uwzil să Ie susțină în R. P. Polonă, 
ta cadrul tradiționalei competiții „Cupa 
Păcii*, pregătirile rugbiștilor noștri 
frsatați se intensifică. Astfel, ieri pe 
rt.di—1 Tiuezetului, »dre|iomkilii «n

Stoi-12'/z p; 3. Petrolul Ploiești (A.
ca, Gr. Lupancu, A. Radar) 413/4 p. 
Obstacole „forță progresivă" (după 
al 4-lea baraj) : 1—2. O. Recer pe 
Hala și D. Hering pe Machedon cîte 
15 p; 2—3. O. Recer pe Agata și 
Al. Longo pe Gloria cite 10 p.

Concursuri... rezultate...
• La Ploiești a avut loc recent etapa 

orășenească din cadrul unui concurs de 
atletism pentru copii. Cîteva rezultate : 
FETE : 60 m : M. Nicolae 9.0 ; 300 m : 
R. popescu 51,9 ; înălțime : N. Ionescu 
1,20 ; lungime : O. Teodorescu 4,00 ; min
gea de oină : A. Popa 37.20 ;BAIEȚI : 
60 m : C. Mihăilă »,1 ; 500 m : N. Po
pescu 1:22,0 ; înălțime : I. Nicolescu 1,40; 
lungime : C. Mihăilă 4,70 ; mingea de 
oină : I. Rădulescu 62,00 m. Majoritatea 
copiilor au fost născuți în anul 1948. 
(AL. MIȚU — antrenor).

Canoe 10-J-l : 1. Metalurgie 2:43,0; 
2. Electronica 1 2:52,0; 3. Electro
nica II 2:53,4 (7 echipe participante), 
întrecerile s-au desfășurat pe 500 m.

Această primă competiție inter-facul- 
tăți s-a bucurat de mult succes. Cre
dem că ar fi deosebit de util, pentru 
propagarea continuă a acestui sport 
in rindurile studențimii, dacă aceste 
întreceri ar fi extinse. Un campionat 
universitar al Capitalei, de exemplu, 
ar stîmi — sintem siguri — interesul 
sutelor și sutelor de studenți cano
tori din institutele bucureștene.

■® Duminică dimineața, pe lacul 
Snagov, se desfășoară un important 
concurs de sporturi nautice, dotat cu 
„Cupa Steaua". Participă și compo- 
nenții loturilor republicane.

Rapid poate juca mai bine
După a patra etapă, clasamentul 

final se pare că a început să se con
tureze, în sensul că cele trei echipe 
bucureștene, care marchează o mare 
diferență de pregătire față de forma
țiile provinciale, au și ocupat primele 
trei locuri. Desigur, schimbări vor mai 
surveni, dar titlul de campioană pe 
1961—1962 și-1 vor disputa Progresul, 
Rapid și Dinamo București, celelalte 
participante luptind pentru o poziție Șt 
mai bună, in clasament.

Ce elemente ați reținut atgnția spec
tatorilor prezenți luni după-amiază în 
sala Floreasca ? In primul rînd, com- 

' norlarea — în continuare — fără ori
zont a echipei campioane, Rapid Bucu
rești. Judecind meciul cu Tractorul nu
mai după rezultat (3—0 pentru Rapid), 
s-ar părea că aprecierea noastră nu 

{ e fondată. Realitatea e.însă pă.giulește- 
nii au obținut o victorie... chinuită, 

1 după un meci în care componenții 
echipei conduse de Horațiu Nicolau — 

i cu excepția lui Corbeanu — nu s-au 
comportat la valoarea demonstrată de 
atitea ori atit in țară, cit și, mai 

1 ales, peste hotare;
Tractorul a opus o rezistență dîr

ză. Tinerii Chinzeriuc și Vasiliu — la 
fileu, împreună cu Dumitru — posesorul 
unor servicii foarte dificile, bine con
duși din teren de experimentatul 
Schmidt au dovedit încă o dată că vo
leiul brașovean este un nesecat izvor 
de talente.

In schimb, voleibaliștii de Ia Ra
pid, n-au jucat ca niște campioni. Din 
nou, ca și in meciul cu Dinamo, gre
șeli la primire. In plus, foarte multe 
servicii greșite; atacul, bazat prea 
mult pe forță in detrimentul jocului

susținut o noul partidă de antrenament 
In compania a doi adversari: lotul de 
tinerel ți formația divizionară Metalul 
(cu fiecare s-a jucat cile o repriză a 40 
de minute). Echipa reprezentativă a fost 
de data aceasta mai serios solicitată, a- 
rătînd 
ci leva 
Scorul 
tineret

de-a lungul celor 80 de minute 
acțiuni clare, frumos coacrpule. 
pe reprise: 16—3 n iettrl de 
si 8—3 cu Metalul.

★

ieri, ta meci restanță (etapa ITot
rezervată echipelor bucureștene care ac
tivează în campionatul republican), Pro
gresul în mare vervă a reușit să în
treacă XV-le dinamovist cu scorul de 
14—0 ! Realizatori: Vicol (încercare
transformată de Niculescu), Prisăchescu 
(două încercări) și Iulian Ionescu (lo
vitură de picior căzută).

• Pe o vreme nefavorabilă a avut loc 
la Timișoara faza orășenească a cam
pionatului republican de juniori și a 
campionatului școlar. Cele mai bune re
zultate : JUNIORI I : 100 m : A. Curta 
11,5; 400 m: C Perju 53,9; 800 m: C. Perju 
2:01,3; 1.500 m: C. Perju 4:12,6; 3.000 m: 
N. Ungureanu 9:57,8; 110 mg: E. Jerger 
și Ad. Schneider 16,1; 200 m: Ad. Schnei
der 26,2; 400 mg: Ad. Schneider 59,7; lun
gime: D. Bădini 6,51; triplu: Bădini 13,27; 
ciocan (7,257 kg) : N. Ezechil 43,65; JU
NIOARE I: 100 m: V. Sechereș 12,8; 200 
m: L. Veselinovici și V. Sechereș 26,5; 
80 mg: El. Vasi 12,7; lungime: L. Vese
linovici 5,00; JUNIORI II: 80 m: C. Ni- 
chifor 9,9; 300 m: D. Săvescu 39,7; 500 m: 
D. Săvescu 1:12,2; 1000 m: D. Săvescu 
2:45,8; 90 mg: Gh. Enache 14,5; greutate: 
G. Schubert 13,51; JUNIOARE II: 60 m: 
C. Rancov și El. Lazăr 8,3; 300 m: F. 
Negru (1948) 44,7; 500 m: R. Tira 1:28,6; 
60 mg: El. Vasi 9,4; lungime: El. Vasi 
4,88; înălțime: El. Vasi 1,41; greutate (3 
kg): L. Moțiu 10,84. (EM. GROZESCU și 
L. MICȘAN — coresp.).
• La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

desfășurat la Constanța întrecerile fazei 
orășenești a campionatelor republicane 
școlare. Au participat peste 150 de con
curenți. Cu acest prilej au fost înregis
trate 3 noi recorduri regionale de ju
niori : Ion Buiachi 1:59,8 pe 800 m, L. 
Levonian 40,0 sec. pe 300 m (jun. cat. a 
II-a) și Gh. Luchian 14,59 m la greutate 
(jun. cat. a H-a). Alte rezultate: JUNI
OARE I: 100 m: L. Dumitru 13,1; lungi
me: P. Mărgărităreseu 4,82; 80 mg: Ec. 
Mantă 13.2; JUNIOARE II : înălțime: St. 
Dima 1.42; JUNIORI I: disc: Gh. David 
46.57; 100 m: Tr. Nacov 11,5; lungime: 
Necov 6,15; JUNIORI II : 80 m: N. Humis 
9,7. (E. PETRE — coresp.).
• în incinta parcului sportiv „23 Au

gust" a avut loc duminică competiția de 
marș dotată cu „Cupa Metalul". Trofeul 
a revenit clubului Metalul (antrenor C. 
Nourescu). Iată cîteva rezultate: juniori 
n—2 km: I. Vlădăreanu (Met.) 10:24,0;
I. Pătrașcu (M) 11:08,0; juniori 1—5 km: 
L. Caraiosifoglu (Dinamo) 25:17,0; Gh. 
Constantin (D) 25:35,0; seniori — 15 km:
1. Olimpia (I. Barbu, N. Toader, V. Suh);
2. P.T.T. (D. Chiose, V. Mitrea, M. Per- 
șinaru); 3. Surdomuți. (FR. TEMPLER— 
coresp.).

variat și gîndit, n-a dat din nou sa'J 
tisfacție. I

Spectatorii bucureșteni ar dori să-îl 
vadă pe campioni jucînd acasă cell 
puțin la fel de bine cum au făcut-ol 
la Budapesta, în grupa semifinală al 
C.C.E. Campionii noștri au această po-l 
sibilitate, au dovedit de atîtea ori căi 
pot realiza jocuri de reală valoare teh-l 
nică și- spectaculară. Rapidiștii și-and 
trenorii lor nu trebuie să uite • căi 
pînă la finala cu Ț.S.R.A. (10- iunie lai 
București și 17 iunie la Moscova]) dini 
cadrul „Cupei campionilor europeni“J 
nu mai e prea mult timp...

Revenind la etapa a patra a turneu-] 
lui final masculin, se cuvine să subJ 
liniem frumoasa comportare a echipei 
Dinamo Orașul Dr. Petru Groza (în 
setul al doilea al meciului cu Dinamd 
București, pierdut cu 16—14, ei ad 
condus cu 10—6, 12—8, 14—12 1), jo] 
cui avîntat al Științei Timișoara îd 
partida cu Progresul, ca și —■ pentru 
prima dată — forma bună demonstrata 
de atacul Științei Galați.

MIRCEA TUDORAN

Turneul de la Constanța
CONSTANȚA 16 (prin telefon). Turl 

neul masculin de volei pentru locurilq 
9—16 a continuat în localitate, înregis] 
trîndu-se următoarele rezultate: C.S.Q 
Craîova-C.S.M. Cluj 3—1 (15—3, 15—
13— 15, 18—16), Petrolul Ploiești] 
Știința Petroșeni 3—1 (15—7, 15—12l
14— 16, 16—14), Farul-C.S.M.S. Jad 
3—2 (6—15, 16—14, 5—15, 75—51
15— 9). Joc modest ca valoare ta car]
rictoria Farului s-a conturat de-abia îJ 
ultimul set. C.S.M. Cluj-Știiula Fielro.;cn 
3—0 (10, 4, 3). In urma acesȘjMB 
frîngeri, retrogradarea Științei apare cS 
tă. Steaua-C.S.O. Craiova 3—2 (6—Px 
15—11. 15—2, 9—15, 15—5). Crai
iovenii au pierdut pentru că ta loc si 
fie atenți la joc, își imputau unul al 
tuia greșelile survenite ta meci.

După patru etape clasamentul arați 
astfel: 1. Steaua 8 p., 2. Farul 8 p. 
3.
5.
7.

C.S.M.S. 6 p., 4. C.S.M. Cluj 6 p.
C.S.O. Craiova 6 p., 6. Petrolul 5 p.
Olimpia 5 p., 8. Șliinfa 4 p.

CH GOLDENBERG — coresp.

Studenții bucureșteni

învingători asupra colegilor lor

din Timișoara

O interesantă întrecere șahistă stil 
dențească, desfășurată recent, a opt] 
echipele studențești Știința Bucuroși 
și Știința Timișoara. Intîlnirea a avJ 
loc la 8 mese (6 băieți și 2 fete) tu 
și retur.

Primul contact la mesele de joc I 
fost găzduit de Timișoara, una 
oaspeții — beneficiind de aportul foști 
lui campion Fl. Gheorghiu, N. Dănd 
S. Stănciulescu, 1. Szabo, C. Gheoi 
ghescu, A. Ionescu, Eleonora Gogîla 
și Victoria Vidrașcu — au cules 
victorie la scor : 6—2.

Returul în’tîlnirii s-a desfășurat | 
București, la 6 mai, în sala Casei d 
cultură a studenților „Grîgore Preote 
sa". De data aceasta, timișorenii a 
opus o dîrză rezistență, cedînd la lin] 
tă : 4‘/2—3'/2- Scor general: 10’/2—51 
pentru Știința București.

Din echipa timișoreană au lăsat 
bună impresie tinerii Cardiș și Cabari 
Gertrude Baumstarck (care a învins 
în retur pe Gogîlea) și talentata P 
Brînzeu, în vîrstă de numai 13 ani.

IN ORAȘUL BRAȘOV.•••
(Urmare dim pag. 1)

să analizeze pînă la sfîrșitul primei etapl 
încă de două ori felul în care s-a mul 
cit. In același timp s-a luat măsura I 
prin intermediul cluburilor, asociații 
să primească sprijin în ce privește baza 
sportive, organizîndu-se „Ziua Spartl 
chiadei", în mod planificat, o dată I 
săptămînă, la fiecare bază sportivă ] 
care o are clubul, ‘problemă de alin 
rezolvată de cluburile Steagul roșu 
Luceafărul.

Consfătuirea a fost de un real fold 
Ea va contribui la succesul întrecerii 
Spartachiadei de vară a tineretului 
Brașov, oraș cu o tradițională aetjvita 
sportivă de mase.

C. GRUIA, coresp. regional



i obișnuită „de lucru";
e stadionul Tineretului..; RAPID SI U.T.A. CONDUC IN 11 CUPA SPORTUL POPULAR", Lotul B a jucat ieri

DINAMO BUCUREȘTI IN CUPA LOTO-PRONOSPORT" la Datau
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4
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9
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clasament se

A trecut mai bine de o lună de 
cînd echipele de categoria A iau 
parte, in afară de campionat, la alte 
două întreceri care suscită un deose- 
ibit interes in rîndurile lor. Este vorba 
de cele două trofee care vor fi atri
buite la sfîrșitul actualului sezon 
competițional oficial: „Cupa Sportul 
popular* — care va reveni echipei 
cu jocul cel mai corect — și „Cupa 
'Lot--Pronosport” — care va fi acor
dată echipei cu cea mai mare dife
rență (prin scădere] între numărul 
.golurilor date și numărul golurilor 
primite.

i Discutind cu fostul internațional 
Francisc Zavoda (1), în prezent antre
nor secund al lotului de tineret acesta 
ne-a spus :

i „Oamenii care stau in tribune și văd 
un joc frumos sînt atrași in așa mă- 
Isură incit la un moment dat ei înșiși 
ar dori să fie printre cei care joacă. 
Dar dacă meciul este urit ? Atunci, 
cum s-a intîmplat uneori, pleacă ne
mulțumiți, supărați pe echipe și ju
cători.

1 După mine este limpede că echi- 
i pele, fie că luptă pentru locul I, 
fie pentru a scăpa de neplăcuta zonă 

,a retrogradării, ajung la rezultate mai 
bune folosind mijloace sportive, corec- 

|te, decit recurgind la durități sau 
neregularități. Duminică, de pildă. Di- 

'namo Pitești a avut în partida cu Ra
pid o comportare nesportivă și din 

'cauza aceasta spectacolul fotbalistic 
a fost ratat, iar publicul a plecat 

(dezamăgit.
Consider că inițiative ca aceea 

de a se acorda o cupă echipei cu 
(Cel mai corect joc sint binevenite și 
nu pot duce decit la rezultate pozitive 

.in ceea ce privește sportivitatea și ca- 
litatea jocului echipelor fruntașe".

I ★
Fără îndoială că iubitorii fotbalului 

Idoresc să știe care este situația în 
jCfasamentele ' celor, două Cupe după 
■cinci etape de jocuri oficiale. Iat-o:oficiale. Iat-o:

POPULAR"
0 puncte 
0 puncte
1 punct
1 punct
2 puncte
2 puncte

' „CUPA SPORTUL
1-2. Rapid București 

U.T. Arad 
>3-4. St. roșu Brașov 

Progresul București
5-6. Jiul Petrila

I Dinamo Bacău

7-8-9. Steaua
Dinamo _____
Știința Timișoara 

10. Petrolul Ploiești 
Minerul ’—'—* 
Metalul _ 
Știința Cluj 
Dinamo Pitești .

Reamintim că acest 
alcătuiește prin acordarea de puncte 
de penalizare pentru sancțiuni primite 
de jucători, antrenori și echipe, în 
baza rapoartelor de arbitraj și a mă
surilor luate de comisia de disciplină 
a federației. Dat fiind faptul că mă
surile disciplinare se răsfring asupra 
tuturor meciurilor oficiale, in clasa
ment au fost luate in considerare și 
jocurile din Cupa R.P.R.

„CUPA LOTO-PRONOSPORT”

București 
București

11.
12.
13.
14.

Lupeni 
Tirgoviște

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

1. Dinamo București + 18 goluri
2. St. roșu Brașov + 17 goluri
3. Petrolul Ploiești + 14 goluri
4. Progresul Buc. + 12 goluri
5. Steaua București + 4 goluri

6-7. Rapid Buc. + 2 goluri
Dinamo Bacău + 2 goluri

8-9. Știința Timișoara 2 goluri
Știința Cluj — 2 goluri

10. Dinamo Pitești 3 goluri
11. U.T. Arad — 6 goluri

12-13. Jiul Petrila — 17 goluri
Metalul Tirgoviște — 17 goluri

14. Minerul Lupeni’ — 22 goluri

BACĂU 16 (prin telefon). — Astăzi, 
lotul B a susținut aici un meci de 
antrenament, avînd ca partener forma-, 
ția locală Dinamo. In cîmp, lotul a 
jucat legat, dovedind un bun control 
al balonului și coeziune între compar
timente. In acțiunile ofensive însă, a 
manifestat lipsă de vigoare în fazele 
de finalizare. Din acest punct de ve
dere. diriamoviștii au fost mai comba
tivi, dar au ratat unele ocazii. Scorul 
de egalitate (0—0) cu care s-a în
cheiat partida se datorește în primul 
r:nd celor două apărări, care au jucat 
bine. Jocul a avut un nivel tehnic bun. 
Arbitru : Ad. Macovei.

LOTUL; Datcu (Mocanu) — Popa, 
Fronea, N'agy (Buzan) — V. Alexan
dru. Crăciun (Petescu din min 32) — 
Cucii (R. Lazăr), R. Lazăr (Manela- 
che), Manolache (I. lonescu). Lereter, 
Sasu.

DINAMO: Bucur—Giosanu, Gross,
Cincu—Radulescu, Vătaf u—Sorin 
vram, 
meș din

A"
Jarrtaischi, Gram, Stoica (Ne- 

i mto. 61), Ciripoi.

llie lancu și Gh. Dălban 
coresp.

FOTBAL PESTE HOTARE
de fotbal• Federația cehoslovacă

întocmit lotul celor 18 jucători pen
tru campionatul mondial din Chile. 
Din lot fac parte: Schroiff, 
(portari), Lala, Popluhar, 
Tichi (fundași), Pluskal, 
Buber, Kos (mijlocași), 
Scherer, Kadraba, Molnar,
Masek, Pospichal, Adamek (înaintași).

Echipa cehoslovacă a plecat spre 
Italia înde va susține două meciuri 
de verificare cu echipele 
nale Milano și Lanerossi

a

Couba
Novak, 

Masopust, 
Stibranyi, 
Jenlinek.

cală „Fortuna". Scorul a fost de 3—1 
în favoarea fotbaliștilor bulgari. Au 
marcat Kolev, Iliev și Iakimov.

• Selecționata R. P. Ungare, care 
se pregătește pentru turneul final al 
campionatului mondial, a jucat la To
rino cu echipa Juventus. Fotbaliștii 
maghiari au terminat învingători cu 
scorul de 2—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Albert și Solymossi.

Internazio- 
Vicenza.

• In drum spre Chile, 
R. P. Bulgaria s-a oprit 
olandez Geelen unde a susținut 
meci de antrenament cu formația lo-

selecționata 
în orașul 

un

Circuitul regiunii Ploiești

• In cadrul competiției „Cupa Eu
ropei Centrale" au fost înregistrate 
alte rezultate. La Budapesta. Honved 
a dispus cu 2—1 de Slovan Bratisla
va, iar Hradek Kralove a întrecut cu 
2—1 pe Ferencvaros. Alte rezultate : 
Atalanta Bergamo—M.T.K. Budapesta 
0—0 j Partizan Belgrad—Banik Ostra
va 2—2 ; Vojvodina Novi Sad—Spar
tak Trnava 0—1; 
0—0.

Fiorenti na—Vasas

I Vineri începe a Vl-a ediție a circu- Iși vor disputa întiietatea numeroși 
itului ciclist al regiunii Ploiești. Tra- cicliști fruntași jlin. țară alături de cei 
■seul acestei competiții va fi împărțit ™i_ buni alergători din regiunea Plo- 
|în trei etape după cum urmează : etapa
I (18 mai): PIoiești-Buzău-Ploiești; 
letapa a Il-a (19 mai) : Ploiești-Văleni- 
iSinaia ; etapa a IlI-a (20 mai): Sinaia- 
Predeal—Cioplea—Ploiești.

iești.

MIRCEA POPESCU coresp.

turneul în Europa, 
Fîamengo Rio de

• Continuîndu-și 
echipa braziliană 
Janeiro a jucat la Stockholm cu o 
combinată a cluburilor suedeze. Brazi
lienii au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (2—1).

CONSEĂTUIDE cu posesorii! 
DE MOTOCICLETE j

g Serviciul de circulație din Di-j 
8 recția Miliției Capitalei invită pe 
j toți deținătorii de motociclete și
< motorete să participe la consfătui-i 
Ș rea organizată pe data de 18 mail

1962, orele 17, la patinoarul arti- 
i ficial „23 August", intrarea prin 
j bd. Muncii. s
! Urmează să se facă comunicări
< importante. j

Sdooooooooxoxx^oooooooooooooooooooooooockxjoooo
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Meciuri de Cupă și campionat 

în programul concursului nr. 20

In orice zi veți trece prin dreptul 
adionului Tineretului din Capitală, 
enția vă va fi atrasă de freamătul 
re domnește acolo. Și, poate că veți 
mți dorința de a intra pentru citeva 
inute pe stadion. Mai ales în a- 
ste zile însorite de primăvară...
De cum veți intra in incinta sta- 
onului veți simți atmosfera întrece- 
lor sportive. Căci pretutindeni pe 
renurile de volei și baschet, pe 
sta de alergări, pe gazonul odihni- 
r, zeci și zeci de tineri, elevi și 
udenți, gustă, din plin bucuriile o- 
rite de practicarea sportului pre
tat, petrec ore minunate de destin
are, de recreare.

★
... Din eînd în cînd se aud pocnete 
■armă. Pe poligon foarte mulți e- 
vi învață abecedarul tirului. Orice 
ceput este timid., desigur, dar poate

peste cîțiva ani, din rîndul începăto- ciplină sportivă, care cere agilitate, 
rilor de astăzi vom întâlni mulți re- reflexe și stăpînire de sine.
cordmani și campioni... ... La unul din terenurile de volei,

... Pe terenul de handbal, antrena- interesante exerciții de învățare a teh- 
mentele sânt în toi. Intr-o clipă de nicii apărării. Lecția poate părea sta- 
răgaz, antrenorul Valeriu Gogiltan 
ține să ne spună :

— Vedeți fetița asta cu codițe care 
trage la poartă ? Abia a împlinit 12 
ani. Cu cită stângăcie a luat mingea 
în mină cu citeva luni in urmă. Pri
viți cu ce ușurință se mișcă și ce 
frumos trage la poartă din săritură 
cu plonjon !...

Intr-adevăr, mica handbalistă - Vir
ginia Falcuța din clasa a Vl-a a șco
lii de 7 ani nr. 67 — posedă un stil 
destul de corect, ținînd seama de 
timpul scurt de cînd a intrat în „tai
nele" acestui sport...

... La sala de scrimă, patru perechi 
de trăgători „se studiază" cu atenție. 
Floretiști, spadasini, sabreri. Multe e- 
lemente cu perspectivă în această dis-

tică (urmăriți secvența fotografica), 
dar utilitatea ei este incontestabilă...

...Și în sfirșit, tot o lecție de teh
nică. Tema : cum se ia un start co
rect... Peste 30 de studenți de la I.S.E. 
s-au strîns la blocstarturi... imaginare 
ascultând cu atenție indicațiile antre
norului Marin Balosache...

★
Privim cu drag pe tinerii care fac 

sport aici. Sint fiii oamenilor mun
cii. Ei n-aveau altădată posibilitatea 
de a învăța, de a face sport. Astăzi, | 
insă, prin grija partidului, tinerelor j 
vlăstare le sint create condiții minu- ! 
nate să învețe, să practice sportul 
preferat, să-ți poată împlini șt cele 
mai înaripate visuri.

Fotografii și text de ION MIHA1CA

• Pentru concursul de duminică 20 
mai a.c. în care sint înscrise 5 meciuri 
din cadrul Cupei R.P.R. la fotbal și 7 
meciuri din campionatul categoriei se
cunde, „Programul Loto-Pronosport“ in
dică următoarele pronosticuri :

1. — Petrolul — Dinamo Buc. (Cupă) 
1. 2.

2. — Progresul — Știința Tim. (Cupă) 
1, 2.

3. — U.T.A. — Dinamo Bacău (Cupă) 
2, X.

4. — Metalul Tirgoviște — Farul (Cu
pă) 1.

5. — Jiul — C.S.O. Baia Mare (Cupă) 
1. 2.

6. — Recolta Cărei — Crișana Oradea 
(cat. B) 1. 2.

7. — Corvinul Hunedoara — C.S.O. Tim. 
(cat. B) X, 2.

8. — C.S.O. Craiova — Metalul Buc. 
(cat. B) 1.

9. — Vagonul Arad — Mureș Tg. Mu
reș (cat. B) 1, 2.

10. — Rapid Focșani — C.S.M.S. Iași 
(cat. B) X, 2.

11. — C.S.O. Brăila — Dinamo Galați 
(cat. B) 1, 2.

12. — Rapid Tg. Mureș — C.S.M. Cluj 
(cat. B) 1.

Cele 5 meciuri de cupă se dispută pe 
terenuri neutre în următoarele locali
tăți : 1. București, 2. Sibiu, 3. Brașov, 4. 
București, 5. Cluj.

• La concursurile și tragerile speciale 
Pronosport, Pronoexpres și Loto Central 
din ultima perioadă, Loto-Pronosport a 
atribuit gratuit partîcipanților, în afara 
premiilor obișnuite în bani, numeroase 
ciștiguri suplimentare in obiecte, din 
fond special, printre care și un număr 
de 6 AUTOTURISME „Moskvici". Ciști- 
gătoiâl acestor autoturisme sint : ștefa-

nache Ignat din Liești-Galați; petre Band) 
din Tirnăveni; Medorof Gheorehe din 
Mărâșești: Tănăsescu Nicolae din Pitești. 
Ceilalți doi eiștlgători sint Bădici Con
stantin din București și Avram Ilie' din 
comuna Biled-Banat. care au Obținut 
cele două autoturisme ..Moskvici” În
scrise pe lista de premii suplimentare 
ale concursului special Pronoexpres din 
9 mai a. c.

Și dv. puteți obține un AUTOTURISM 
„Moskvici” sau alte premii de valoare : 
motocicletă M.Z. 250 cmc., motoretă, te
levizor, frigider, aragazuri cu butelie, a- 
parate de radio etc., participind cu cit 
mai multe variante la CONCURSUL SU
PLIMENTAR PRONOSPORT organizat cu 
prilejul turneului final al Campionatului 
Mondial de fotbal. Buletinele continuă 
să fie depuse pină la 29 mai a.c.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres Nr. 28 din 1. 
mai 1962, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere: 28 3 45 49 36 34. Nu
mere de rezervă : 15 26. Fond de premii: 
475.776.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 23 mai 1962, la Onești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

De la I. E. 3. S.
Biletele pentru cuplaiul de fotbal Fa

rul Constanța — Metalul Tirgoviște șl 
Dfnamo Buc. — Petrolul, contind pen
tru Cupa R.P.R., se pun în vînzare în- 
cepind de azi la casele de bilete obiș
nuite.



w

Echipa n.P.R. $i Gabriel Moiceanu pc locul 6 in clasamentele generale

POZNAN 15 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Marți diminea
ța ploaia a stat, dar timpul s-a men
ținut rece. Locuitorii Wroclavuliui i-au 
petrecut pe cicliști pe străzile orașu
lui, urindu-le succes. întreaga loca
litate era pavoazată sărbătorește. Cu- 
vintul PACE e înscris pe mari pancar
te in aproape toate limbile pămintu- 
kui.

Se dă startul! Cei mai mulți dintre 
alergători resimt eforturile extraordi
nare pe care le-au depus cu o zi îna
inte, in etapa contra-cronometru pe 
echipe. Cu toate acestea cursa nu e 
monotonă. Cicliștii sovietici, fără în
doială, cei mai tari in această cursă, 
imprimă întrecerii un ritm viu. Datorită 
acestui ritm plutonul se împarte in patru 
grupuri. In față rămin numai 20 de 
alergători, care de altfel vor ajunge, 
în această formație, pe stadionul din 
Pozna-n. In acest grup se află cinci 
cicliști sovietici (Petrov, Saidhujin, 
Melihov. Kapitonov, Cerepovici). trei 
cicliști polonezi (Fornalczyk, Kudra. 
Gazda), trei maghiari (Megyerdi, Iiis- 
ko, Horvath), doi alergători din R.D.G. 
(Ampler, Scheibner), doi belgieni 
(Hellemans, De Breuker), doi olandezi 
(Nijdam. De Waard), un bulgar (Bo- 
bekov), un cehoslovac (Hassman) și 
Gabriel Moiceanu. Pentru echipa noa
stră situația e nefavorabilă deoarece 
în acest grup se află trei sportivi ma
ghiari ou care formația noastră e in 
întrecere directă pentru locul 4. și 
doi belgieni, a căror echipă ne secun- 
dează în clasamentul pe țări. Așadar, 
de la această evadare nu putem aș
tepta o îmbunătățire a situației noas-

13 BUdupcMd

Turneul internațional 
de handbal în 7 feminin

tre. ci... dimpotrivă. In al doilea grup, 
pe cane la km. 47 l-am înregistrat 
la 2 minute de plutonul fruntaș, se 
află Dumitrescu. Rădulescu și Zie
gler, iar în plutonul 4 situat la 7 
minute de primul, rulează A. Șelaru. 
Este evident că alergătorii noștri nu 
sint destul de combativi și că nu au 
folosit prilejul de a se alătura lui G. 
Moiceanu. singurul care corespunde 
integral exigențelor acestei impor
tante întreceri. Din această cauză noi 
vom pierde un loc pe echipe și vom 
permite cicliștilor maghiari să se dis
tanțeze.

La km. S9. in localitatea Rowicz, 
are loc primul sprint cu premii ciș- 
tigat de Petrov, iar in orașul Leszno 
se dispută al doilea sprint cîștigat tot 
de Petrov. La km. 105 primul grup 
are un avans de 7 minute față de al 
doilea. 12 minute — de al treilea și 
56 minute față de 
se merge in acest 
sea cel puțin la 
fruntaș. Insă cu 45 
sire C. Dumitrescu 
sează cîteva atacuri. Momentul cind 
alergătorii noștri și-au revenit e tir- 
ziu și nu ne poate feri decit de pe
ricolul de a ne întrece și echipa O- 
landei in clasamentul general.

Pe stadionul din Poznan sprintul 
final e cîștigat de rutierul sovietic 
Petrov, marcat cu 4h38:38 urmat in 
același timp de Saidhujin, Fornalc- 
zyk (R.P.P.). Nijdam (Olanda) Gazda 
(R.P.P.)... 15. Moiceanu. Ceilalți ci
cliști romini au sosit pe următoarele 
locuri : 22. Dumitrescu 4h48:24 ; 37.
Ziegler 4h48:30 : 48. Rădulescu 4h49:12; 
80. Șelaru 5h37:45. Etapa Wroclav-Poz- 
nan (178 km) a fost ciștigată pe e- 
chipe de U.R.S.S. cu 13h55:54 urmată 
de R.P.P. și R.P.U. (același timp). E- 

_ chipa noastră s-a clasat 
| 14hl5:32.

al patrulea. Dacă 
ritm grupul 2 so- 
20 minute de cel 
km înainte de so- 
și W. Ziegler lan-

pe locul 7 cu

etapa Poznan 
nu a mai luat 
e bolnav. E- 
să-și dispute

BUDAPESTA 16 (Agerpres).
Ymeri. simbăt* și duminică 

Oesfașura la Budapesta turneul 
(ionul feminin de handbal in 7 la care 
particip* echipele selecționate ale R. D. 
Germane. R. P. Polone și R. 1*. Ungare 
(cu două formații). Acest turneu 
atituie un prilej de verificare 
trei formații reprezentative în 
campionatului mondial din R.
mină.

se va
interna-

con- 
a celor 
vederea 
P. Ro-

se produce o busculadă, în care sînt 
angrenați mai mulți cicliști, printre 
care și olandezul Nijdam. Din cauza 
căzăturii el nu va mai relua cursa, 
în orașul Zrrin are loc al doilea sprint 
cu premii, dțtigat tot de Petrov. A- 
lergătorii romini se mențin in primul 
pluton. Cu 4 km înainte de sosire e- 
vadează Petrov. Moiceanu a comis 
greșeala de a-l scăpa de sub supra
veghere pe alergătorul sovietic Petrov 
și astfel cu mmutul de bonificație a- 
oordat pentru primul loc și cu cele 18 
sec. cîștigafe față de pluton, acesta îl 
întrece pe Moiceanu ki clasamentul 
general cu o secundă. Ordinea sosirii 
in etapă: I. Petrov 3h21:23; 2. Said
hujin 3h2l:4t ; 3. Fornalczyk; 4.
Moskvin ; 5. Gazda. 6. Primoxrt, 7. De 
Breuker, 8. Hellemans, 9. Kapitonov.
10. Ampler... 21 Rădulescu... 24. Zie
gler... 32. Moiceanu... 34. Dumitrescu, 
toți același timp cu Saidhujin. Etapa 
a fost ciștigată de echipa U.R.S.S. cu 
101104:45, iar echipa noastră s-a cla
sat pe locul 7 cu 10h05:03.

CLASAMENTE GENERALE. Indivi
dual: I. Saidhujin (U.R.S.S.) 5211
37:58: 2. MeJihov (U.R.S.S.) 52h40:56; 
3. Gazda (R.P.P.) 52h44:47; 4. De 
Breuker (Belgia) 52h49:44; 5. Petrov 
(U.R.SS.) 52h51:23; 6. Moiceanu 5211 
51:24._ 28. Rădulescu 53h 14:11; 29.
Ziegler 53hl4:14... 57. Dumitrescu 54h 
22:07. Echipe: 1. U.R.S.S. 161h07:10; 
2. R.P.P. 16lh26:47; 3. R.D.G. 16lh 
42:15; 4. R.P.U. 16lh55:25 ; 5. Belgia 
I62hl5:25; 6. R. P. Romină 162hl9:16. 
In clasament figurează 18 echipe. For
mația Olandei a abandonat. Joi ultima 
etapă: Bydgoszcz—Varșovia (250 km).

HRISTACHE NAUM

Ci VA fl LA HEISIMKIBYDGOSZCZ 16. In 
— Bydgoszcz (140 km) 
startul A. Șelaru. care 
chipa R.P.R. a rămas 
șansele doar cu patru oameni.

Startul s-a dat la ora 13,15. îrt ge
neral etapa nu a avut un istoric prea 
bogat. Pină la km 25 plutonul ru
lează compact. De aici cicliștii sovie
tici au forțat ritmul și din pluton au 
început să rămină o serie de alergă
tori. în localitatea Gniezno se desfă
șoară primul sprint cu premii. învin
gător : Petrov. După cițiva kilometri

Scrisoare din R. P. Polonă

In preajma „Cupei Păcii* la rugbi I

Iubitorii sportului din R. P. Polo
nă se află în preajma unui eveniment 
inedit: organizarea unei importante 
competiții de rugbi — „Cupa Păcii", 
cu participarea reprezentativelor R. P. 
Romine, cîștigătoarea primelor trei 
ediții ale acestei întreceri, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane și, firește, 
R. P. Polone

Rugbiul este o disciplină sportivă 
foarte tinără în Polonia. Abia în anul 
4954 a luat ființă federația poloneză 
pentru acest sport și în același an au 
lost organizate primele meciuri de
monstrative, între studenții Institutu
lui de cultură fizică din Varșovia. 
Primul campionat 
fost organizat doi 
participarea a șase 
mațte de rugbi din 
a cucerit titlul de 
nată a fost AZSAWF, secondată de 
formațiile Lechia, Gdansk și Gornik 
Kohiowice. An de an, rugbiul a cîș
tigat mereu noi simpatii, bucurîndu-se 
în prezent de un larg interes.

în acest an federația de rugbi din 
R. P. Polonă are în față o misiune 
dificilă : organizarea tradiționalei
oonipetiții de rugbi „Cupa Păcii". Co
misia de organizare desemnată în a- 
cest scop este animată de dorința 
sinceră ca această întrecere să cu
noască un deplin succes. Intîlnirile din 
cadrul acestei competiții vor avea loc 
în apropierea capitalei R. P. Polone 
— regiunea Mazowska — în localită
țile muncitorești Chodakow, Pruszkow, 
Siedlce, Plock și Zyrardow. In aceste 
orașe totul este pregătit pentru a în- 
timpina pe oaspeți. După disputarea 
fiecărui meci, echipele oaspete se vor 
întîlni cu muncitori și lucrători din 
cele mai mari întreprinderi din aceste 
orașe.

Răspunzînd la cîteva întrebări ale 
ziariștilor, președintele federației de 
rugbi din R. P. Polonă, JOSEF PAW
LOWSKI, sublinia un fapt semnifica-

al Poloniei a 
ani mai tîrziu cu 
echipe. Prima for- 
R. P. Polonă care 
campioană națio-

tiv: meciurile din cadrul „Cupei
Păcii" au fost programate in locali
tățile amintite — cu mai puțină rezo
nanță internațională — pentru ca rug- 
biul să cucerească noi simpatii in rin- 
durile tineretului. „Deși in aceste lo
calități nu activează nici o echipă de 
rugbi — sublinia președintele federa
ției poloneze — am convingerea că 
valoarea ridicată a rugbiului prestat 
de sportivii romini precum și de ce
lelalte echipe participante va face ca 
un mare număr de tineri de aici 
îmbrățișeze acest sport, mult mai a- 
tractiv, după părerea mea, decit fot
balul".

Intr-adevăr. 
„Cupa Păcii" 
gandă rugbiului în Polonia și, neîn
doios,

Capitala Finlandei va găzdui în vara 
aceasta, între 27 iulie și 5 august, Fes
tivalul mondial al tineretului. Progra
mul aleituit de organizatori pentru a- 
oeaslă miilnire mondial* a tineretului 
și studenților este olt se poate de bo
gat. cuprinzînd manifestări culturile, 
artistice, sportive etc. Aceste tna 
nifestalii se vor desfășura atit la 
Helsinki cit și în marile orașe finlan
deze Tampere, Lahty și Turcu, în zilele 
Festivalului sînt așteptafi »n Finlanda 
tineri din 100 de țări de pe toate con
tinentele. Dintre manifestațiile 
politice amintim doar cîteva: 
date de participant! în cinstea 
compozitor finlandez Sibelius, 
națiunilor tinere*6. în cinstea 
din noile state africane, „Ziua 
lui", la care a fost invitat, și primul 
cosmonaut al lumii, Iuri Gagarin. Pro
gramul mai cuprinde expoziții, gale de 
filme dedicate tineretului, nenumărate 
programe artistice, concurs de frumu
sețe. recitaluri de balet etc. etc.

întrecerile sportive prietenești ale ti
neretului ocup* o parte importantă a pro
gramului. Tinerii sportivi din lumea în
treagă se vor întrece Ia atletism, bas
chet. fotbal, lupte clasice și libere, 
înot, sărituri, tenis de masă, volei și 
haltere. Pe lîngă aceste întreceri se vor 
organiza pentru toți delegații la Festi-

culturjl- 
concerte 
marelui 

„Ziui 
tinerilor 
viitoru-

X____ X

să

un lucru este cert: 
va tace o mare propa-

va 
spus în

a 
stră. Cit 
desigur, 
are cele 
din nou 
cui I. Specialiștii polonezi sînt una
nimi în a considera echipa romînă 
drept marea favorită a turneului. în 
același timp, ei nu-și ascund spe
ranța și dorința ca formația țării noa
stre să se reabiliteze după ultimele 
rezultate și comportări și să ocupe 
locul 2. Acesta este de altfel obiectivul 
pe care și-l propun rugbiștii polonezi.

lată programul jocurilor : 23 mai : 
R. P. Polonă — R. D. Germană, la 
Chodakow și R. P. Romînă — 
Cehoslovacă la Varșovia ; 
R. " ~ '
la 
R.
R.

viitor

avea un cuvint greu de 
ce privește dezvoltarea pe 
acestui sport in țara nc>a- 
priveșle competiția in sine, 

reprezentativa R. P. Romine 
mai mari șanse de a cuceri 

— pentru a patra oară — Io

R. S.
25 mai:

P. Polonă — R. S. Cehoslovacă 
Pruszkow și R. D. Germană — 
P. Romînă la
P. Polonă — 

Zyrardow și R.
R. D. Germană la

Siedlce ; 27 mai :
R. P. Romină la
S. Cehoslovacă — 
Plock.

JERZY LECHOWSKI
„Przeglad Sportowy“-Vairșovia

T

(Agerpr

Mîine, la Hanovra,

începe intilnirea din „Cupa Davis
R. P. Romină — R. F. Germană

HANOVRA 16 (prin telefon). După 
zece ore de călătorie, reprezentativa 
de tenis a țării noastre a ajuns marți 
după-amiază la Hanovra. Un scurt 
răgaz pentru odihnă și apoi Țiriac, 
Năstase și Mărmureanu a*i vizitat 
terenurile unde vineri va incepe intîl- 
ntrea dki catdrul celui de al doilea tor 
al „Cupei Davis", R.P. Romină — 
R.F. Germană. Vremea este friguroa
să. Miercuri, sportivii romini au făcut 
două antrenamente și același lucru il 
vor face și joi.

Joi seara va avea loc ședința feti-

nică, cu tragerea la sorți a moot 
lor. Din cite am luat cunoștință 
probabil ca in formația gazdă 
joace la simplu, logo Buding și 
lieim Bungert, iar la dublu per 
Bungert-Kuehnke.

Jucătorii noștri se simt bine și 
convins că ei vor depune toate 
turtle pentru o comportare onora 
Echipa va fi cea cunoscută: Țiri 
Năstase la simplu și Țiriac— Mă 
reanu la dublu.

MARIN VIZI 
maestru al sportul

Activitatea șahista internațională
NUMAI 3 partide s-au terminat 

după 5 ore de joc în runda a 5-a 
a turneului internațional feminin de 
șah de la Tbilisi: Iovanovici a remi
zat cu Togonidze, Finta cu Honfi, iar 
Konarkowska a cedat la Kușnir.

Foarte bine se comportă la acest 
turneu șahista romînă Alexandra Ni- 
colau. In partida cu Schameitate (R. 
D. Germană), Nicolau a cîștigat cali
tatea, întrerupînd cu șanse mari de 
cîștig. Intr-o poziție favorabilă a în
trerupt și Elisabeta Polihroniade par
tida sa cu șahista sovietică Nina Voi- 
țik. Fruntașa clasamentului, Gaprin- 
dașvili, are un pion mai puțin la Ceai- 
kovskaia.

Partidele desfășurate în runda a 6-a 
s-au încheiat cu următoarele rezultate: 
Gaprindașvili—Voițik 1-0; Nicolau— 
Polihroniade remiză; Ceaîkovskaia — 
Konarkowska 1-0; Kușnir—Asenova 
1-0; Togonidze—Finta 1-0.

In clasament conduce Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 5 puncte (1), urmată de

Kușnir (UR.S.S.) 4,5 puncte, Nic 
(R.P.R.) 4 (1) puncte, logon
(U.R.S.S.) 4 puncte, Polihron
(R.P.R.) 3 puncte (1). Incepînd 
runda a 7-a turneul are loc în or 
Suhumi.

MARELE maestru sovietic Vi 
Korcinoi este noul lider al turn 
candidaților la titlul mondial de
Cîștigînd la mutarea 101 partida 
treruptă pentru a doua oară cu F 
șahistul sovietic a totalizat dup 
runde — 5,5 puncte. In clasament 
mează ” "
puncte, Gheller 4,5 puncte, Fisch 
puncte, " 
puncte, Tal 2 puncte.

Keres a cedat fără 
treruptă la Fischer, iar 
zat cu Gheller.

Keres și Petrosian cu cii

Benko 3,5 puncte, Filip

joc partida 
Benko a r

PE SCUR
Ia campionatele mondiale dc 
se vor desfășura înire 21

IN ZILELE FESTIVALULUI
vul concursuri 
raci sportive a 
și înot.

I.a volei se vor întrece cele mai bune 
echipe din Enropa. In zilele Festivalu
lui va avea loc pe stadionul olimpie, 
din Helsinki tradiționala intîinire 
atletism. Finlanda-Suedia. Dintre 
monstrațiilc sportive amintim — 
de motocielism. meciuri de 
tre echipa orașului Helsinki 
formații de club din marile 
ropene, concursuri nautice

0 atracție a acestor demonstrații 
fi desigur și săriturile lui Valeri Bru 
mei, invitat de onoare al Festivalului.

pentru cucerirea insig 
Festivalului la atletism

care
iunie la Toledo (S.U.A.) au (ost 
vitale 63 de țări. Și-au confirmat 
acum participarea 25 de țări, pr 
care: U.R.S.S., Japonia. Polonia. 
tfINIA, Bulgaria. Suedia,
R. F. Germană, Iugoslavia,
S. U.A., Belgia, Finlanda etc.

de 
de

curse 
fotbal in
și diferite 
orașe 

etc.

• In
R. S. C
Xasinv,

campionatele de gimnastic 
eboslosaee au ieșit înving 
la bât«-(i și Oaslatska. la

eu-

va R.S.S. Aze'rbaid 
masculin au cîș 
iar la feminin 
70—66

Campionatele internaționale de talere ale fra
PARIS 14 (prin telefon). — Peste 

90 de trăgători din Franța, Italia, Sue
dia, Anglia, Statele Unite, Belgia și 
Rominia au participat la campionatele 
internaționale de talere ale Franței, 
desfășurate la Paris. Concursul a fost 
dominat de taleriștii italieni care au 
cucerit de altfel primele trei locuri în 
clasament: 1. Piccioii — 191 t., 2. 
Casciano — 189 t., 3. Rossini — 187 t.

Trăgătorii noștri 
Enache, care au 
zi după începerea concursului, în 
tîndu-se spre poligon direct de la 
roport, s-au resimțit 
lătorie obositoare, i 
sub posibilități. Gh.
locul 11 cu 184 t, i 
— locul 12 cu 183 t.

I. Dumitrescu și 
ajuns la Paris

după aceast 
obținînd rezt
Enache a 

iar 1. Dumit

PRIMELE campionate de tenis de 
masă ale Africii se vor disputa in luna 
septembrie, in R.A.U. In afară de jucă
torii țării organizatoare și-au mai a- 
nunțat participarea pină acum sportivi 
din Ghana, Kenia, Uganda, Guineea și 
Etiopia.

DUPĂ ce timp de opt ani s-a chinuit 
să promoveze din nou în primă ligă, 
echipa de fotbal engleză F.C. Liverpool 
a reușit, dn sfirșit, anul acesta perfor
manța mult dorită. Bucuria fotbaliști
lor, a membrilor clubului și a suporte
rilor a fost însă... scump plătită : întrea
ga rețetă realizată la meciul decisiv, cu 
Stoke City (4000 de lire engleze) a fost 
furată...

ÎNTRE 1 și 9 septembrie se va des
fășura in R.S. Cehoslovacă Spartachiada 
de vară a armatelor prietene. întrece
rile se vor disputa în cea mai mare 
parte pe stadionul Strachov din Prâga. 
Diverse competiții sînt prevăzute și pen
tru Kosice, Brno, Bratislava și Plzen. 
Competiția cuprinde probe de fotbal, 
handbal, judo, baschet, atletism, motoci- 
clism, volei, parașutism, înot, box, gim
nastică, tir, haltere, triatlon militar.

PRESA sportivă franceză se ocupă pe 
larg de marele concurs internațional de 
haltere care se va disputa peste cîteva 
zile la Paris. Senzația concursului o con
stituie vizita lui Iuri Vlasov, care vine 
însoțit de campionul olimpic Alexandru 

_ ' asemenea,
concurenți din Austria, R.F.G., Finlanda, 
Italia și Franța.

ÎNOTĂTORII și înotătoarele din R.F. 
Germană sînt nemulțumiți de recenta 
hotărîre a federației de specialitate vest- 
germane, care a anunțat că nu va parti
cipa la campionatele europene din au
gust de la Leipzig (R.D.G.). Față de ne-

Kurinov. Vor participa de

mulțumirea sportivilor, federația vest- 
germană s-a adresat... federației ameri
cane. cerîndu-i să ...invite o echipă de 
inot din R.F.G., în aceeași perioadă, în 
S.U.A. Iată, deci, cum încearcă revan
șarzii vestgermani să-i izoleze pe sporti
vii din R.F.G. de restul sportivilor euro
peni și mai ales de cei din R.D.G.

TRAGEREA la sorți a jocurilor pri
mei runde a „Cupei campionilor euro
peni* 1962'63 va avea loc în ziua de 6 iu
lie la Koln.

FEDERAȚIA internațională de hand
bal a anunțat că intenționează să pro
pună unele modificări ale regulamentului 
de desfășurare a ediției din anul viitor 
a „Cupei campionilor europeni” la hand
bal. Principala propunere prevede ca 
meciurile să se desfășoare tur-retur, spre 
deosebire de sistemul actual cînd are 
loc numai o singură intîinire. S-a subli
niat că dacă echipele nu vor accepta 
acest lucru pentru prima fază, atunci 
sistemul tur-retur va trebui aplicat cel 
puțin începînd de la semifinale.

S-A ANUNȚAT că la apropiatul con
gres al F.I.F.A. care urmează să aibă 
loc în zilele de 26 și 27 mai la Santiago 
de Chile vor fi luate în discuție cererile 
de primire in federația internațională de 
fotbal prezentate de federațiile naționale 
din Siria. Somalia, Guineea și Bermude.

IN ORAȘUL San Francisco au început 
pregătiri intense în vederea meciului de 
atletism dintre echipele S.U.A. și 
U.R.S.S. care urmează să aibă loc in zi
lele de 21 ș 22 iulie pe stadionul Uni
versității Stanford. Presa americană 
menționează drept o dovadă a marelui 
interes față de această întî’nire, care 
este denumită „meciul anului*, faptul 
că pină la sfîrsitul lunii aprilie erau 
vîndute 40.090 din cele 75.000 bilete de 
intrare dispon’bile.

PRESA Internațională relevă slabu 
teres al spectatorilor din străinătate 
de turneul final al campionatului . 
dial de fotbal care urmează să inc 
la sfîrșitul lunii în Chile. Potrivit 
relor, din cele 21.000 de abonamente 
mise în străinătate nu au fost vîr 
nici 5.000. In Europa numărul inițiî 
7.000 abonamente a fost redus la 
și anoi la 2.000.

PESTE 40 de spectatori a fost dJi 
fără de pe stadion de poliție, în 
încăierării petrecute în timpul des 
rării meciului de fotbal din cadru! f 
finalelor „Cupei Scoției* între ech 
Celti? și St. Mirren. Dezordinile au 
o ademenea amploare îneît mii de 
tatori au părăsit tribunele și au 
pe porțile stadionului pentru a se 
în siguranță. Cînd partida a fost rel 
jumătate din cei 50.000 de spectatoi 
și-au mai reocupat locurile.

COMITETUL de organizare a Joct 
Olimpice de vară de la Tokio a an 
schimbări în programul de desfăș 
a Olimpiadei. Astfel, Jocurile se vor 
chide la 9 octombrie (în loc de 11 o* 
brie) și se vor încheia la 24 octor 
(în loc de 25). A fost stabilită de as 
nea o zi de odihnă. în ziua inch 
Olimpiadei nu se va desfășura n 
probă.

LA PARIS s-au întîlnit recent r 
zentanții cluburilor Reims, Racing, 
Barcelona, Eintracht Frankfurt, Stat 
Liege, Fevennord Rotterdam, Ser 
Geneva, Anderlpcht Bruxelles, Real 
drid. Sporting Lisabona, Arsenal L< 
și Glasgow Rangers. Cu această o 
s-au pus bazele unei noi competiții 
balistice „Criteriul internațional”, la 
vor participa toate echipele de mai 
Se joacă tur-retur, în grupe de ci 
și apoi un turneu final.
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