
PROLETARf DTN TOATE ȚAR J LE. miȚIVJ! » Rapid București pentru a patra oara

Organ, al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R« & Romînă

NUL XVIII —Nr. 4033 ® Sîmbâta Î9 maf 1962 • 8 pagini 25 bani

oncuisul republican de primăvara
al atleților seniori

La ora cînd bucureștenii citesc a- 
sste rinduri, la Timișoara atteții par- 
cipanți la concursul republican de 
rimăvară, după un somn cam... agi- 
tf (deh, emoțiile primului mare con
curs al anului 1) se pregătesc pentru 
rimele întreceri programate chiar în 
ceasta dimineață.
Concursul republican de la Ttmi- 

>ara, cei mai important dintre corn- 
etițiiile acestui început de sezon, re- 
rezintă pentru cei mai mulți atleți 
■uritași posibilitatea de a obține re
ntate de valoare, concretizînd ast- 
d eforturile depuse în atitea și atî- 
sa săptămîni de intensă pregătire. Ți- 
îrufr seama de acest amănunt, sîntem

Miine, curse 
de dirt- track

Miine, îoecpînd de la ora 10, pe pista 
bu amenajată de pe stadionul Unirea 
șos. Olteniței) vor avea Ioc curse de 
!rt-track. La antrenamentele care au 
rut loc pînă acum, motociclișlii au a ri
ll o bună dispoziție de concurs, dove- 
Ind totodată că pauza intervenită de 

ultimele competiții de dirt-track nu 
tnlluenfat prea mult asupra valorii 

rhmiee a sportivilor. Printre conctrrențn 
Iscriși la alergări menționăm pc C. Ra- 
pvici (Metalul), Gli. Voiculcscu 
ptcaua), N. Niculici (Voința), R. Jurcă 
Menim), Al. Șinca (Voința), Al. Pop 
Unirea), M. Alexandreseu (Metalul) 

alții.

convinși că în cadrul întrecerilor, de 
astăzi și miine, fruntașii atletismului 
nostru vor fi în măsură să realizeze 
performanțe dintre cete mai bune.

Cercetînd programul de concurs și 
listele de participant, așteptăm cu 
foarte mult interes desfășurarea pro
bei de săritură în lungime. N. Po- 
povsehi, M. Calnicw, V. Jurcă și S. 
Ioan vor asalta cu hotărîre cei' 7,46 
m ai recordului republican. Nu este 
cîtuși de puțin exclus ca acum la Ti
mișoara să cunoaștem chiar un nou 
record. O cursă tare se anunță la 
100 m. Stamaitescu, Kineses, Tudo- 
rașcu, Nedelea se vor strădui pentru 
cît mai puține zecimi adăugate la 10 
.secunde. Performanțe bune așteptăm I 
la 400 m (Zahaicfiievici, Stidrîgean, 

Todea), înălțime (Po-
Marineseu, Dtscu), prăjină (A-' 
Savin, Girteatiu), triplu (S. 
Cioclnnă, Mărășescu), suliță | 

Popescu, Bizanț, disc (Mano- î 
Sălăgean) Ia băieți; disc (Ma- 
Cataramă, Cosac), suliță (Dîa-

Beregszaszi, 
rumb, 
statei, 
loan, 
(Gh.
lescu, 
nofiu, 
conescti), înălțime (Balaș, Vorcnea- 
nu). greutate (Sătăgean) la fete, ca 
si la unele din probele de semifond și 
fond.

Un aspect de la o cursă de dirt- 
track organizată pe' stadionul Uni
rea din 
stă bază 
în mod 
alergări.

Capitală înainte ca acea- 
spartivă să fie amenajată 
special pentru, astfel de

Gimnaștii și gimnastele noastre 
susțin noi întilniri internaționale

Toi dimineața selecționata mascu- 
hsă de gimnastică a Capitalei a ple- 
Lt la Berlin, pentru a participa la 
k concurs internațional. La această 
Impetiție vor evolua nu numai re- 
rezentativete Berlinului și Bucu- 
Iștiullui — cum a fost stabilit inițial 

ci și cea a orașului Leipzig. Deci, 
plinirea va fi triunghiulară, 
krs-ul va avea loc sîmbătă și 
că, iar programul cuprinde 
rereiții impuse ât și liber 
Lasatoerotal se va face separat după 
și după 12 probe, deoarece la exer- 
țiile impuse vor concura numai acei 
mnaști care se pregătesc pentru 
nmpoonatele mondi ale.
Reprezentativa noastră are urmă- 
area componență : Frederic Orendi, 
'beorghe Tohăneanu, Gheorghe Stan
'll, Alexandru Szilaggi, Cezar 
\tșaa și Petre Miclăuș.

★

în acest sftrșit de săptămină 
Itepta cu interes și rezultatele 
te întîlniri internaționale; cea 
e reprezentativele feminine de

Con- 
dumi- 

atît 
alese.

Cer-

v«n 
unei 
din- 
tine-

ret ale R. P. Romine și R. 
Iugoslavia.

p.
Această competiție,

F.
1a 

care vor evolua o serie de gimnaste 
talentate, de mare perspectivă, va 
avea loc în orașul Reșița. Iubitorii de 
gimnastică din acest mare centru 
muncitoresc vor putea asista dumi
nică după-amiază la o întrecere fru
moasă, de înalt nivel. Iată și com
ponența formației noastre: Ana. M&r- 
gineanu, Mariana Ilie, Constanța Ma
rinescu, Viorica Pleavă, Adriana Ti- 
vig și Despina Gruiev.

consecutiv campioană masculmă de volei a țări
locul If: Dinamo București; Locul III: Progresul București

Anunțate de miercuri ca extrem 
"de palpitante (în primul rînd binein- 
țeles, pentru echipele bucureștene, 
direct interesate în disputa pentru ti
tlul de campioană republicană mas
culină de volei), ultimele două zile ale 
turneului final nu s-au dezmințit de 
loc. Aceasta, mulțumită contribuției 
primordiale a provincialelor care, în 
mod normal, neînțetegind ca în con
troversa dintre Progresul, Rapid și 
Dteamo București să joace rol de...

Spectatorii prezenți aseară la Floreasca au urmărit frumoasele faze 
de joc din meciul decisiv Rapid—Progresul (3-0). In clișeu, H. Nicolau 
(Rapid) trage pe lingă blocajul echipei Progresul, aducind un nou punct 
echipei sale.

Foto P. Homoșan

scoreire și de partenere — cuminți — 
de antrenament, erau cit pe ce să 
transforme această luptă pentru se- 
turi într-ona pentru puncte.

Lecția dată Rapidului de dinazno- 
viștii bucureșteni în a doua zi a tttr- 
netihri final s-a dovedit gj joi a fi 
fost bine învățata. înaintea tuturor, 
de Știința Galați, de caro Proaresul. 
considerind — cu vădite semne de în
fumurare — meciul încheiat după pri
mele două seturi cîștigate. n-a putut 
dispune decit în două ore de iac. cu 
3-?.- 15-8. 15—S, 72-/5, 13-15. 15-5. 
S-au evidențiat : Miculescu si Chezan 
de la învingători. Kramer și Petrisor 
de Ia gălățeni. Foarte bun, și de astă- 
dată, arbitrajul lui Costin Mușat (Con
stanța).

La interval de un meci scurt șt 
fără probleme (Dinamo Orașul Dr- 
Petru Groza—Tractorul Brașov 3-01 
la 8, la 9 și la 12), studenții timișoreni 
au repetat, cu unele deosebiri de scor, 
figura celor din Galați, răspunzindu-le 
eu lăudabilă promptitudine ir.vingâte 
tori lor Rapidului. Dinamo București 
(in echipa căruia s-au comportat con
stant bine numai Mihăiteseu, Cristen 
și Derzei, în vreme ce Păunoiu a co
mis erori nefirești) a cîștigat deosebii 
de greu, doar cu 3-2 (13—15, 15—10, 
15—6, 8—15, 15—8), părăsind astfel cursa 
pentru titlul de campioană. Două su
perlative antipodice la această înjul- 
nire: excepțional jocul de echipă al 
timișorenilor (motiv pentru care evL

CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag. a 4-a)

începe a Vll-a ediție a Campionatelor internaționale de tir ale R. P. Romine
Poligonul Tunari a îmbrăcat haină 

de sărbătoare. De dimineața și pînă 
seara, pe alei, este un du-te-vino. Se 
fac ultimele pregătiri pentru ca oas
peții, participant la cea de-a Vll-a 
ediție a campionatelor internaționale 
ale R. P. Romine, să se simtă cât

mai bine. Standurile de tragere și in
stalațiile au fost puse la punct, came
rele pentru arbitri, juriul de concurs 
și diferite alte comisii care vor func
ționa în timpul întrecerilor, sînt gata 
să primească pe oficialii care vor con
semna valoarea focurilor trase în po-

Știința Cluj la egalitate 
cu Legia Varșovia: 1-1 (1-0)

VARȘOVIA 18 (prin telefon). — 
Echipa de fotbal Știința Cluj a susți
nut joi al doilea și ultimul meci din 
cadrul turneului său în R. P. Polonă. 
De dala aceasta fotbaliștii clujeni au 
jucat la Varșovia, pe stadionul pe care 
a avut loc sosirea cicliștilor in ultima 
etapă a „Cursei Păcii". Ei au întâlnit 
una din fruntașele fotbalului polonez, 
echipa Legia, clasată în prezent pe lo
cul doi în seria I a campionatului pri
mei categorii, la egalitate de puncte 
(7) cu Zaglebia (egala Rapidului 
București, 1—1, în jocul disputat la 1 
mai) și la două puncte de campioana 
Gomik Zabrze.

Intilnirea a prilejuit un joc dispu
tat Jn prima repriză Știința a domi
nat șt a condus cu 1—0 prin golul 
marcat de Petru Emil in min. 5, la 
un corner. Atacantul clujean a reluat 
mingea respinsă de portar. In repriza 
a doua a plouat torențial, terenul de-

venind alunecos, ceea 
nit clujenilor. Totuși 
tiriuait să conducă, dar în min. 82 au 
fos-t egalați prin golul înscris de No
vak, la o învălmășeală. Astfel, Știința 
a terminat neînvinsă turneul său in 
R. P. Polonă. Joi, clujenii au aliniat 
formația : Moguț—Kromely, Mureșan, 
Cîmpeanu—Georgescu, Popescu—Ivan- 
suc, P. Emil. (Băluțiu), Gane, (Su- 
ciu}, Marcu, Moldovan (Constantin).

ce nu a conve-
aceștia ati con-

H. NAUM

MI1NE PE STADIONUL 
„23 AUGUST"

PETROLUL-DÎNAMO BUCU
REȘTI (ora 16,45) și METALUL- 
FARUL (ora 15), în opfimile de 
finală ale Cupei R.P.R. la fotbal.

CITIȚI IN PAGINA A 5-A amă
nunte asupra meciurilor de miine din 
Capitală și din țară.

Reprezentativa masculină de handbal 
a Danemarcei va juca la București!

Federațiile de specialitate din țara 
noastră și Danemarca au căzut de a- 
cord ca dubla întîlnire internațională 
dintre reprezentativele masculine de 
handbal în 7 ale celor două țări să 
se desfășoare la București în zilele de 
26 și 28 iunie.

ligon. Faima de buni organizatori șE 
gazde pe care ne-am creat-o, nu va 
fi dezmințită nici de data aceasta.

Iubitorii tirului din București aș
teaptă cu nerăbdare întrecerile care 
vor începe miercuri și la care parti
cipă trăgători de valoare din U.R.S.S.» 
R. P. POLONA, R. S. CEHOSLOVA
CA. R. D. GERMANA, R. P. UN
GARA, R. P. BULGARIA, ANGLIA, 
GRECIA și R, P. ROMINĂ. Este cu
noscut faptul că la fiecare ediție a 
acestor campionate au fost obținute 
rezultate deosebit de valoroase, multe 
dintre ele constituind noi recorduri 
ale țărilor participante Sîntem con
vinși că și de data aceasta perfor
manțele vor avea o valoare ridicată și 
ne referim mai rmrft la posibilitățile- 
concurenților noștri

.întrecerile se vor desfășura după 
următorul program: MIERCURI 23. 
MAI ORA 9,3d — armă liberă calibru 
redus 60 focuri, culcat, bărbați și fe
mei; pistol viteză manșa I și talere 
aruncate din șanț manșa I; JOI 24 
MAI, ORA 9 — armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri; pistol viteză manșa 
a Il-a și talere aruncate din șanț 
manșa a Il-a; VINERI 25 MAI. ORĂ 
9 — armă liberă calibru redus 3x30 
focuri femei si talere aruncate dân șanț 
manșa a Ili-a; SIMBATA 26 MAI, 
ORA 8,30 — armă liberă calibru maro 
3x40 focuri, de Ia ora 9 pistol precizie 
60 focuri și skeet (talere aruncate din 
turn) manșa 1; DUMINICA 27 MAI, 
ORA 9 — pistol calibru mare 30x30 
focuri și skeet manșa a Il-a.

1. Sîrfru, unui din cei mai va
loroși trăgători din țara noastră; 
component al reprezentativei R. P. 
Romine ta întrecerile care încep 
miercuri

Turneul international de polo pe apă de la Msggefcurg

Echipa noastră de polo a debutat cu «n rezultat remarcabil în turneul 
internațional de polo pe apă de la Magdeburg. îrrtîtnmd în prima zi pu
ternica formație a R. D. Germane, jucătorii noștri s-au comportat foarte 
bine, cîștigind cu 5—4 (t—0, 1—2, 1—1, 2—4), prin punctele înscrise de 
Szabo (3), Zahan și Firoiu (din 4 m)'. în celălalt meci, R. P. Ungară— 
Suedia 11—1.



Din viata organizației noastre

Cluburile sportive orășenești și activitatea de mas(
Pe un drum bun

Zilele trecute, la eediul Clubului 
sportiv orășenesc Timișoara a avut loc 
o discuție în jurul unei probleme de 
strictă actualitate pentru activitatea 
sportivă de mase din orașul respectiv t 
Colaborarea dintre C.S.O. Timișoara 
ți asociațiile sportive aderente.

ÎNTREBARE : Se observă o îm
bunătățire în activitatea sportivă 
de mase în ultima vreme î

A răspuns tov. Francisc Egrl Kis, 
secretar al C.S.O. cu problemele spor
tului de mase: Da I Colectivul nostru 
format din 6 tovarăși ține un contact 
permanent eu asociațiile sportive din 
oraș. Fiecare membru răspunde de 12 
asociații. Ne-am propus ca să vizităm 
fiecare asociație cel puțin o dată pe 
lună. Pînă în prezent, în mare parte, 
am reușit să facem acest lucru. Un 
lucru nou : am cerut și am primit aju
torul profesorilor de educație fizică 
din școlile profesionale. Evidențiem în 
mod deosebrt sprijinul primit din par
tea tovarășilor Gh. Sencu, M. Mician, 
L. Bara, Estera Neaga, F. Erdos. Din 
păcate, nu același ajutor primim de 
la Claudia Ban, W. Nieburg, A. Chiu- 
han ți Veronica Vucea.

Rezultatele acestui ajutor s-au văzut 
aici in organizarea Spartachiadei de 
iarnă și pînă în prezent în prima etapă 
a Spartachiadei de vară, cît și cu 
prilejul altor competiții de mase. Sîn- 
tem la început de drum — în privința 
noilor forme de colaborare între club 
și asociații — și sperăm că pe zi ce 
trece să îmbogățim metodele noastre 
de lucru.

ÎNTREBARE: In ce fel a fost 
ajutată asociația dv. sportivă de 
C.S.O. ?

A răspuns tov. itie Herasim de la 
A. S, Stăruința, Uzinele Nikos Belo- 
ianis: „Clubul e mai legat de aso
ciațiile sportive decît a fost de consiliul 
orășenesc UCFS. Există un resort a- 
nume rezervat activității de mase care 
are un colectiv bine închegat Primind 
un ajutor permanent, a crescut și spi
ritul de răspundere al membrilor a- 
sociafiei noastre sportive. Iată un a- 
jutor concret:, dacă înainte aveam u- 
nele greutăți în privința bazelor spor
tive unde să ne desfășurăm activita
tea, în această iarnă, prin C.S O., am 
primit o sală de la Școala medie nr. 1. 
și o altă sală la Școala de 8 ani 
nF “H^e ne-am antrenat la diferite 
discipline. Același sprijin îl primim 
și în prezent, folosind diferite baze 
sportive, ale C.S.O.

ÎNTREBARE : Cum menține le
gătura C.S.O. cu președinții și se
cretarii asociațiilor sportive ?

A răspuns tov. Andrei Lucaci, pre
ședintele asociației sportive Ceramica: 
„în afara controlului și muncii de în
drumare pe care o face pe teren 
C.SO, noi avem ședințe lunare te 
dub. Acele cadre care dovedesc in
teres față de aceste consultări reci
proce desfășoară și o vie activitate in

organizarea competițiilor de mase. 
Astfel de exemple ne oferă Arta tex
tilă, Electrometal, Industria Linii, Pro
gresul etc. Personal, datorită ajutoru
lui primit am desfășurat o muncă 
mai bună și într-o scurtă perioadă nu
mărul membrilor UCFS din asociația 
noastră sportivă a crescut de la 200 
la 302.

ÎNTREBARE: Ce ajutor ați pri
mit din partea C.S.O. în organiza
rea Spartachiadei de iarnă ?

A răspuns prof. Emil Grozesoi de 
la Grupul școlar Electromotor: „Spre 
deosebire de anul trecut cînd am pri
mit un sprijin eficient numai din par
tea organizațiilor U.T.M., în acest an 
ne bucurăm de colaborarea unor teh
nicieni ai C.S.O. Astfel, la trintă sîn- 
tem ajutați de Valentin Bați și Petre 
Traian, la haltere de Ion Birău șî 
Francisc Erdos. Un aspect nou al ac
tivității noastre este însăși efectuarea 
unor antrenamente comune la care 
participă sportivii din mai multe a- 
sociații. Noi ne pregătim la haltere 
împreună cu Școala specială de surdo- 
muți, la gimnastică cu elevii Școlii 
profesionale textile, la volei cu spor
tivii Școlii de meserii și la handbal cu 
tinerii de la celelalte școli profesio
nale.

ÎNTREBARE: In afara compe
tițiilor de mase devenite tradițio
nale se organizează și alte între
ceri ?

A răspuns Adrian Burla de la Școa
la de meserii: „Da. Vreau să amin
tesc o singură competiție care se 
bucură ki prezent de mare interes: 
„Cupa tlnărului meseriaș”. Elevii ce
lor 8 școli profesionale din Timișoara 
se întrec la fotbal, handbal, volei și 
atletism.
sînt puse la dispoziție cele mai bune 
baze ale clubului orășenesc. Un fapt 
care ne stimulează în mod deoseb:t 
este prezența tehnicienilor care asistă 
la întrecerile noastre și selecționează 
elemente valoroase pentru secțiile de 
performantă ale clubului.

ÎNTREBARE: Care sint 
rile ce frineazâ dezvoltarea 
nioasă a activității de mase 
rașu) Timișoara ?

A răspuns Francisc Egri
Cauza lipsurilor noastre 
încă slaba mobilizare a 
membr lor consiliilor asociațiilor spor
tive. Mulți dovedesc încă dezinteres 
față de problema autofinanțării acti
vității noastre. Sint o serie de aso
ciații care nici pină în prezent nu au 
strirts cotizațiile pe acest an. Astfel 
de exemple negative ne oferă Avîntul 
Pălării. Dermatina. Olimpia, Plastica, 
P.T.T.R., Kand;a. în viitor, va tre
bui să acordăm o și mai mare aten
ție acestor lipsuri cit și altora care 
ne împiedică să 
posibilităților".

Pentru aceste întreceri ne

lipsu- 
armo- 
in o-

Kis: 
este 

tuturor

progresăm la nivelul

ce
nu sînt pe măsura posibilităților?

In Valea Jiului sportul se bucură de 
deosebită prețuire. Minerii petreco . .

multe din orele lor libere în sălile sau 
pe terenurile de sport. Mesele de șah, 
de tenis, terenurile de volei, fotbal sau 
handbal, sînt ocupate după amieze în
tregi. r 
luează 
ră, pe 
multe) 
mase.

Cele
în Valea Jiului cuprind în secțiile lor pe 
ramură de sport 23.400 de membri 
UCFS. Numai în ultimele cinci Ioni au 
fost atrași în activitatea sportivi pesta 
4.000 de oameni ai muncii. U« succes 
cu

Pe unele se antrenează sau evo 
formațiile de categorie superioa- 

i altele (și acestea sînt cele mai 
au loc pasionante competiții de

36 de asociații sportive existente

care consiliul clubului

OTTO BENKO 1

sportiv ori-

bare la care vom căuta să răspundem 
în rîndurile următoare.

Clubul sportiv orășenesc Petroșeni, 
care coordonează munca tuturor celor 
36 de asociații de care am amintit, este 
încadrat cu trei activiști salariați (Ște
fan Dănescu — secretar, Staicu Băloi 
— secretar adjunct și Grigore Cernă- 
toiu — responsj>bil cu probleme finan
ciare). Muncind cu pricepere și perse
verență și mobilizînd activul obștesc — 
peste 90 de instructori voluntari își des
fășoară. zilnic, activitatea în cadrul a- 
sociațiilor sportive și al celor 19 comisii 
pe ramură de sport ce funcționează pe 
lingă consiliul clubului — activiștii de 
la C.S.O. au obținut, așa cum arătam, 
• aerie de rezultate meritorii. Trebuie

— La noi nici nu vreți să vă uitați ?
Desen de Neagu Radulescu

«wc Petroșeni se poate, pe bunâ 
dreptate, mîndri. Activiștii de la C.S.O. 
Petroșeni an oblinnt realirari și ta 
ceea ce privește anprrnarea membrilor 
UCFS ta activitatea sportivi competi- 
țională de mase: 20.144 de participant! 
la întrecerile Spartachiadei de iamS a 
tineretului, 7.298 de sportivi și spor
tive la startul crosului „Sâ intimpi- 
nSm 1 Mai“, ediția de anul acesta. A- 
lături de cifrele citate și-ar mai putea 
găsi loc și ceh care privesc desfășura
rea campionatelor asociațiilor sportive, 
precum și ale tradiționalelor competiții 
de mase, organizate în cinstea unor rile 
însemnate din viața poporului nostru, 
concursuri ce sînt primite cu viu inte
res de către tinerii mineri din Valea 
Jiului.

Sini insă aceste rezultate la nivelu] 
posibilităților existente ? Este « tatre-

să spunem însă că aceste rezultate nu 
an atins nici pe departe limita posibili
tăților existente, lată de ce. 
vârât că la competițiile 
(Spartacbtada de iarnă

Este ade- 
de amploare 

a tineretului, 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai*) a parti
cipat un număr impresionant de spor
tivi. Este, de asemenea, adevărat, că 
la Parîngul Lonea (2.764 de membri 
UCFS), Minerul Lupeni (4.000), Pre
para ția Petrila (860), Minerul Vul
can (2.500), Unirea Bănița, Viscoza 
Lupeni ș.a. există o activitate competițio- 
nală de mase destul de bogată. Dar, in 
primul caz mulți dintre participanți o 
dală cu eliminarea din competiție. înlr-o 
fază sau alta, încetează și activitatea 
sportivă organizată. Iar în cel deal 
doilea caz, concursurile se desfășoară 
ocazional, mai mult ca urmare a iniția-

C.S.O. Brăila îndrumcază și coordonea
ză activitatea a nu mai puțin de 54 
de asociații sportive. Numărul membrilor 
U€FS din cadrul acestor asociații se 

im- 
care, 

de 
înscriere în această organizație de mase, 
au... dat mina cu sportul — cum zicea 
tovarășul Emil Mîrza, secretarul clubului 
sportiv orășenesc.

A da mîna cu sportul înseamnă a 
practica una sau mai multe discipline 
sportive, a fi prezent la întrecerile aso
ciației sportive, într-un cuvfnt, a petre
ce o parte din timpul liber pe stadioa
ne, terenuri și săli de sport. Dacă am 
spune că fiecare membru UCFS e an
grenat în întreceri sportive, am exage
ra, deoarece la Brăila sînt unitătl de 
muncă unde toți salariații sau aproape 
toți sînt înscriși în UCFS (de pildă la 
Laminorul, la F.C. Brăila sau la Uzi
nele de 
există și 
tuși nici 
tării: la 
introdusă 
mare de 
vîrstnicii

Fiind vorba de gimnastica In produc
ție, să amintim cîteva unități de muncă 
unde deși introdusă recent, ea a dat 
roade bogate: la laminorul practică azi 
gimnastica în producție 1100 de sala
riați, la Uzinele de utilaj greu — 1700, 
la Fabrica de Confecții — 900, la l.C B. 
— 800, la Șantierele Navale „1 Mai14— 
550 etc.

Revenind la întrecerile sportive de 
mase, să vedem cum s-a muncit în a- 
ceastă direcție la asociația sportivă

ridică la 36.420. Un număr 
presionarit de oameni ai muncii 
atunci cînd au semnat adeziunpa

utilaj greu) dar printre ei 
mulți muncitori vîrstnici. To- 
aceștia nu au fost dați ui- 
gimnastica în producție _
în ultimul timp la un număr 
întreprinderi — participă șl 
cu un entuziasm tineresc...
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UN SPRIJIN EFECTIV
Progresul, de pe lingi Uzinele de utilaj 
greu (președinte Dumitru Arfidind>s) 
In această mare întreprindere, campio
natele asociației * porii re se desfășoară 
in momentul de feți la trei discipline 
sportive: volei, șah și fotbal Pentru q 

putea angrena dl mai mulți salariați In 
întrecerile' de volei, asociația sportivi 
a amenajat prin munci voluntară Ia 
incinta întreprinderii două noi terenuri. 
Acestea, plus terenul de la baza spor
tivă, sînt suficiente pentru a găzdui 
concursur'de din cadrul asociației spor
tive.

Să nu uităm să amintim că înainte 
de a se face mobilizarea concurenților 
din cele opt grupe sportive reprezenlînd 
tot atîtea sectoare de producție, asocia
ția sportivă s-a 
echipamentului și 
tiv

Și... a început 
pentru a forma 
respective, apoi între cele 8 reprezen
tative. In prezent, în clasament conduce 
'„Mecanica*, care a suferit o singură în- 
frîngere în fața echipei de la grupa 
Tehnic o-admi ni strati vă*.

Campionatul de fotbal se bucură șl 
el de o mare popularitate în întreprinde
re. De altfel, activitatea sportivă din 
întreprindere este sprijinită de tovarășul 
Nicolae lorga, directorul uzinelor, șl de 
tovarășul Nicolae Neta, secretarul orga
nizației de partid.

Am redat doar cîteva aspecte din 
activitatea de mase de la Uzinele de 
utilaj greu, unde fiecare grupă sportivă 
își are panoul său cu fotomontaje spor-

din

ex- 
și 

La

în grijii de procurarea 
a materialului spor-

întrecerea ! Mal întîi 
„selecționata* grupei

live și afișier cu ultimele rezultate 
cadrul campionatului pe asociație.

Să vedem acum un alt aspect al 
tinderii activității de cultură fizica 
sport în rîndurile oamenilor muncii,
asociația sportivă I.C.B. (întreprinde
rile Comunale Brăila), unde 80 la suta 
din xaloriați sini membri UCFS și sâp- 
tâmînal se fac întreceri de șah, tenis 
de masă și popice, 
înființeze o secție 
procedat consiliul 
(președinte Virgil 
tre Clinciu)? A șa 
sâ se foca la toate asociațiile spor
tive: a mobilizat întreg tineretul (peste 
400 de concurenți) la întreceri de aler
gări — 100 m. 800 m. 1500 m — să
rituri și aruncări (greutate, grenadă). 
Cei mai buni au fost aleși apoi In sec
ția de atletism a asociației. Gh. Chl- 
riță (1500 m), Stan Ispas (800 m). 
Oprea Potecă (înălțime) sînt printre 
cei care s-au clasat pe primele locuri 
în aceste întreceri de mase și, în același 
timp, se numără printre... fondatorii sec
ției de atletism de la AS. I.C. Brăila.

Nu vom mai enumera și alte exemple 
care vorbesc despre angrenarea maselor 
în activitatea sportivă ci vom căuta 
să arătăm — pe scurt — cum a ajutat 
consiliul clubului sportiv orășenesc aso
ciațiile sportive în această muncă.

In primul rînd, trebuie să subliniem 
aportul celor 7 instructori (specializați 
în cile o disciplină sportivă) care au 
fost puși la dispoziția asociațiilor de 
către C.S.O,.

s-a hotârlt să se 
de atletism. Cum a 
asociației sportive 

Vasiliu, secretar Pe- 
cum ar fi de dorit 

toate asociațiile

Acești instructori se adună în fiecare 
săptămînă la C.S.O. unde se face ana
liza muncii depuse șl unde, primesc tot
odată sarcini pentru viitor. Din două 
In două sâptămîni se discută la C S O. 
cu președinții și secretarii asocațiilor 
sportive, iar la trei săptămîni cu res
ponsabilii financiari.

Îndrumați îndeaproape, activiștii spor- 
din asociații își cunosc bine sareî- 
și pot răspunde oricînd la chemă- 
clubului. Asociațiile însă sînt aju- 

numai cu sfaturi și îndrumări, 
la dispoziție în mod gratuit te- 
clubului sportiv și, în caz de 

și cadre de specialitate, 
sportivă Uoința a cerut sâ fie 
cu un specialist la volei. Rezul 
Antrenorul Ilie Crăcănescu de

tim 
nile 
rile 
fate 
Ele 
renurile 
nevoie, 
sociația 
ajutata 
talul ?
la C.S.O. s a oferit să antreneze în mod 
voluntar și formația feminină a asocia
ției Voința. Instructorul Dumitru Ne- 
griu de la secția de canotaj a clubului 
orășenesc împărtășește din experiența 
sa și sportivilor de la asociația Dună
rea... Profesorii de educație fizică din 
oraș, la rîndul lor, sînt îndrumați să 
sprijine activitatea din asociațiile spor
tive.

Așadar, clubul sportiv orășenesc de 
la Brăila ajută efectiv și cu succes des
fășurarea activității sportive de mase 
din asociațiile sportive brăilene. A in
fluențat în mod pozitiv activitatea aso 
ciațiilor și faptul că comitetul orășenesc 
de pariid. organizațiile de mase din în
treprinderi și instituții au sprijinit și 
ele în mod eficient munca de angrenare 
a oamenilor muncii în practicarea cul
turii fizice șl sportului.

AL. 1N0VAN

tivelor spontane ale unor tineri înd® 
gostiți de ramurile de sport respect® 
(Anghel Slăvuțeanu — volei — Mii® 
rul Lupeni, Otto Gergely — atletis® 
fotbal — Minerul Vulcan, AlexandB 
Zolotaru — alpinism etc.). K

Campionatului asociației sportive, || 
pildă, important mijloc de dezvolt» 
continuă a activității sportive de ma® 
nu-i este acordată atenția necesară B 
către activul C.S.O. Petroșeni. Ac® 
lucru poate fi lesne constatat și p® 
faptul că la sediul clubului sportiv o® 
șcnesc nu există o situație clară a n® 
dului în care sînt organizate și se d® 
fășoară întrecerile în cadrul campio® 
tului asociației sportive. De altfel, J 
ceeași situație poate fi întîlnită eh® 
și la nivelul consiliilor unora dintre a® 
ciații, cum sînt Energia Paroșeni, I® 
tezatul Vulcan ș.a. k

In legătură cu preocuparea sau n® 
bine-zis cu lipsa de preocupare pent! 
dezvoltarea activității sportive de mal 
pe care o manifestă consiliile unor I 
socialii, trebuie să subliniem și un ® 
aspect ce ni se pare edificator. Ia® 
de pildă, cazul consiliului asociat® 
sportive Minerul Aninoasa (2500 I 
membri UCFS), care alcătuind buget! 
pentru anul în curs, a repartizat dl 
suma totală de lei 35.037—33.832^>J 
tru echipa de fotbal din campi®^® 
regional, iar pentru handbal, popi®, ■ 
nis sau volei, secții existente în aceasl 
asociație și care cuprind numeroși nl 
neri dornici să practice disciplinei 
sportive respective, nici un leu I Și noi 
grav este faptul că ajuns la club, ccl 
sil iul C.S.O. Petroșeni a aprobat acel 
buget fără să stea pe gînduri. Asemeni 
„bugete** mai sînt aprobate și la all 
asociații „coordonate* de C.S.O. Petri 
șeni. I

Ce concluzii pot fi trase din faptei 
prezentate mai sus ? Dezinteres din pa 
tea activiștilor C.S.O. Petroșeni, lipi 
de răspundere față de sarcinile primitei 
Aceste lucruri nu pot fi afirmate. 1 
fi nedrept. Ba, am putea menționa I 
activiștii salariați aleargă de dimineal 
pînă seara, caută să rezolve o mulțiri 
de treburi, să învioreze munca pe il 
pe colo, pe unde mai lîncezește. Și totul 
rezultatele nu sînt cele așteptate. €a| 
este explicația ? Ea trebuie căutat^® 
stilul de muncă defectuos al acestor] 
Și pentru a vorbi la subiect, să luă] 
planul de muncă individual al unu| 
dintre ei, cum ar fi de pildă se«xk^n 
rul clubului. Ștefan Dănescu. Iată I 
și-a propus să realizeze dînsul în zile] 
de 7 și 8 mai a.c. Reproducem textua 
„Mă deplasez la asociațiile Poring] 
Lonea, Jiul Petrila, Preparațîa Pelr/Jl 
pe care le voi îndruma șl controla oa| 
ora următoarelor probleme: munca ce 
depun aceste asociații pentru reaZizorJ 
competițiilor prevăzute în calendar, cu 
se preocupă ele de îmbunătățirea fcad 
materiale, activitatea privind SportocM 
da de vară a tineretului*. |

Deci, două 
mari, cu mii 
care trebuiau 
probleme de
pentru viața asociațiilor respective. OJ 
cîtă bunăvoință și putere de muncă J 
avea tov. S. Dănescu, ne îndoim că J 
putea duce la bun sfîrșit obiectivele J 
și le-a propus pentru aceste două zii

— Nu putem da de capăt tuturor «ol 
vinilor pe care le avem, ne mărturisi 
dînsul.

Desigur, ai dreptate, tovarășe Dănesct 
e greu ca trei oameni să «dea de ci 
păt* tuturor treburilor din 36 de as< 
ciații. Dar, instruind temeinic activul ol 
ștesc, bizuindu-te pe munca acestor ei 
tuziaști și atrăgîndu-î, stimulîndu-i, li 
crurile ar merge mult mai ușor. Clubi 
coordonează activitatea consiliilor as< 
ciaț iilor 
clubului 
pe toți 
sportive.
țlesc, bine pregătit și cu dragoste ( 
muncă, aceasta este cheia succeselo 
Aceasta este calea pe caie trebuie I 
meargă 
șenesc 
ne

nu 
au

A-

zile pentru trei asocial 
de membri. Două zile ' 
să fie soluționate tr 
o însemnătate esențial

și nu se 
este să 

membrii
Crearea

substituie lor. Sarcîr 
angrenze în munc 

consiliilor asociațiile 
unui larg activ pi

nu

activiștii clubului sportiv or 
Petroșeni, iar roadele și mai bi 
vor întîrzia să apară.

yALENTUSI PAUNESCH



Aa venit căldările

ȘTRANDURILE NE AȘTEAPTĂ!
Dcbutînd capricioasă ca deobicei, 

cînd cu zile frumoase, cînd cu ploi, 
primăvara s-a statornicit de-a binelea 
și pe meleagurile noastre. Soarele a 
început să încălzească puternic urcînd 
în termometre mercurul dincolo de 
linia care indică 20 grade Celsius. 
Bucureștenii au început să se gîn- 
dească la ștranduri, la clipele plăcute 
pe care le vor petrece acolo după orele 
de muncă.

Printre aparatele cu care este înzestrat ștrandul studenților de la Tei se 
săsește și un aparat „corector' pentru ținută

La aceeași bază, fotoreporterul nostru, a făcut încă două imagini care denotă 
atitudini diferite ale administrației. Aparatul de gimnastică în stare 

plins iar stilpul cu tăblițele indicatoare in perfectă ordine 
Foto: P. Romoșan

PASIUNE
însemnări de Ia u centra de tenis de nasâ pentru copii

Zilele trecute, în fața fabricii de bere 
„Grivița*. La intrare, șase fete îmbrăcate 
în uniforme școlărești.

— Vizitați fabrica? întreb.
îmi răspunde una din fete, blondă, 

cu codițe:
— O cunoaștem de mult.
----Atunci ? — insist eu.
— Mergem la antrenament... La secția 

de tenis de masă.
In drum spre sala de sport a fabricii 

am făcut cunoștință cu cele șase fete: 
Dinu Constanța, Lica Valeria, Vasîlescu 
Alina, Ciobanu Elena, Silvoș Maria, 
toate elete în clasa a Vl-a B a școlii 
de 8 ani nr. 166. Mezina grupului — 
Pcrescu Maria — este abia într-a V-a.

..:Au început să joace tenis de masă 
în toamnă. Antrenamente fac de trei ori 
pe șăpțâmînă. Intr-un timp relativ scurt 
cele șase fete au trecut pragul afir
mării. Au participat la o serie de con
cursuri orășenești pentru copii. Rezul
tate : Dinu Constanța locul 2 la „Cupa 
Primăverii*, iar Perescu Maria locul 3 
la „Cupa 8 Martie*.

Silvoș Maria mi-a vorbit despre acti
vitatea lor de la școală. Toate sint frun
tașe...

La cele patru mese din sală... opt 
băieți. E ora lor de antrenament. La 
prima masă Alecu Marian joacă cu Du- 
mitriu Silviu. Amîndoi învață la școala 
de 8 ani nr. 154. Silviu este unul din 
'"„veteranii* secției de tenis. Vine aici 
încă de acum doi ani, de la înființare. 
Marian este mai nou. Dar deși... cu un 
cap mai mic decît adversarul său, li 
dă o ripostă hotărltă.

Altă masă, alțl jucători.
— Constantin Stoicescu, elev la școala 

profesională Grivița Roșie.
— Valentin Titorov, elev la școala 

tehnică sanitară, se recomandă cei doi.
Sînt componenți ai echipei care joacă 

tn campionatul de calificare. Titorov 
este și campionul de juniori al Capi
talei.

„Părintele* celor 25 de jucători (15 
băieți și 10 fete) — cît numără centrul

Raid-ancheta
Sînt gata însă ștrandurile să-și pri

mească cum se cuvine oaspeții ? lată 
o întrebare firească, în aceste zile care 
preced deschiderea ștrandurilor, la care 
vom încerca să răspundem în rîndu- 
rile ce urmează.

de antrenament — este profesorul Andi 
Arddeanu. Vorbește cu multă pasiune 
despre elevii săi, despre munca sa.

— In timpul iernii ne îndreptam a- 
tenția, în special, spre pregătirea fizică 
generală. Făceam gimnastică, jucam volei 
și handbaL Pe măsură ce ne apropiem 
de activitatea competițională progresăm 
și în pregătirea tehnică. începătorii fac 
antrenamente dimineața, iar consacrafii 
seara. O dată pe săptămnă se Inlilnesc 
Insă cn tofi și susțin meciuri de antre
nament.

Am plecat etnd se inserase. Pe drum, 
cn ochii minții, am privit peste ani. 
h'edeam campioni, sportivi de frunte, 
printre care fi mn!ți tnttlnițl azi ad. 
R. b.).

• i. SANDU — Lupeni. Am cercetat 
cele semnalate de dv. ia sesizarea pe 
care ne-ați trimis-o și am ajuns la 
concluzia că aveți dreptate. De altfel, 
din răspunsul consiliului regional 
UCFS Hunedoara, reiese că asocia
ția sportivă Minerul Lupeni a proce
dat nejust atunci cînd a vîndut bilete 
pentru peluză cu preț de tribuna a 
11-a. Clubul sportiv orășenesc Petro- 
șeni a primit sarcina să urmărească 
îndeaproape respectarea dispozițiunilor 
în vigoare. De asemenea, în legătură 
cu vînzarea obligatorie a programelor, 
o dată cu biletele pentru meciurile 
de fotbal, s-au luat măsuri ca în vi
itor aceste programe să fie vîndute la 
cerere, iar la casele de bilete să existe 
un afiș în acest sens. în privința co
tizațiilor membrilor susținători, după 
cercetările făcute, consiliul regional 
UCFS ne face cunoscut că nu aveți 
dreptate. Banii încasați din coti
zații sînt contabilizați, iar sumele au 
fost stabilite cu consimțămintul mem
brilor susținători, pe baza unor ade
ziuni șefflnate, , „

Raidul nostru anchetă I-am început 
vizitînd ștrandul studenților de la la
cul Tei. Aici, pe o suprafață de 10.000 
m. p. se întinde o bază sportivă mo
del, care cuprinde 4 terenuri de fotbal 
(unul dintre ele cu pistă de atletism), 
3 terenuri de baschet, 4 de volei, umd 
pentru tenis de cimp. Sălile de gim
nastică, popice și tenis de masă stau 
și ele la dispoziția studenților veniți aici 
să-și petreacă timpul lor liber. Baza 
nautică constituie un prilej de mîndrie 
pentru tov. Ion Ștefănescu, directorul 
complexului. 158 de ambarcații spor
tive și de agrement, foarte bine între
ținute vor brăzda în curînd lacurile 
Tei, Floreasca, Herăstrău și Băneasa. 
Vorbind despre baza nautică nu poți 
să nu pomenești despre bazinul de 
înot (50X20 m) cu 9 culoare, tram
bulină mare și mică.

Pe o suprafață atît de întinsă, bo
găția spațiilor verzi, rondurile de flori, 
vazele ornamentale, arcadele naturale 
întregesc imaginea de pitoresc a mi
nunatului loc de odihnă pus la dispo
ziția studenților.

★
Aflat pe malul vecin, al lacului Tei, 

ștrandul Toboc (proprietatea I.C.A.B.- 
ului) poate primi 26.000 de vizitatori 
Administratorul ștrandului, Petre Io- 
niță, ne conduce peste tot; la cabine, 
la vestiare, pe plajă, la ambarcațiile 
cu și fără motor, la bazinul pentru a- 
dulți ca și la cel rezervat copiilor.

★
Trecem apoi dincolo, la lacul Flo-

reasca, unde se găsesc și cele două 
ștranduri (tot ale l.QAB.-uluiJ: nr. 1 
Floreasca-Bordei și._ nr. 2. Dintre ele 
maî încăpător este cel de la Bordei 
(25.000 de persoane).

Au fost văruite și vopsite vestiarele, 
cabinele, bufetul, cabinetul medical, 
chioșcurile pentru răcoritoare și arti
cole de sport.

Lacul este curățit de brădiș, malul 
din dreptul ștrandului bine întreținut, 
plaja amenajată cu nisip nou.

Tovarăși Dumitru Rîbu și Ion Miu 
ne fac cunoscute și wiele greutăți, 
cum ar fi cele pricinuite de lipsa tele
foanelor publice (două ar Iî suficiente), 
a stației de amplificare, precum și a 
curentului electric necesar... frigideru
lui de la bufet

La ștrandul nr. 2 Floreasca am fost 
însoțiți, în timpul vizitei noastre, de 
tov. administrator Toader Tabarcea. In 
timpul discuției noastre, am aflat că 
și aici există preocupare pentru ca pri
mii oaspeți să găsească totul în or
dine; adică cabinele și vestiarele (care 
pot deservi un număr de 8.800 de per
soane), punctul sanitar, bufetul, de
barcaderul, bazinul de înot construit 
din prefabricate.

★
După cum se vede, ștrandurile Ca

pitalei sînt gata să-și primească oaspe
ții. De fapt, I.C.A.B. a și luat măsura 
ca chiar de azi să fie puse la dispozi
ția publicului (în caz de vreme căl
duroasă) 4 ștranduri : Floreasca I, Iz
vor, Libertății și Snagov. Tot azi se 
va deschide solarul din incinta băii 
Grivița — Voevozi, care are bazin de 
înot și plase. Așadar, ștrandurile ne 
așteaptă I

O cabană nouă în pădurea Făget
In apropierea Clujului exista o ve

che cabană ce deservea turiștii care 
se recreau pe dealurile Feleacului și 
Peana, precum și in pădurea Făget

De cnrind, aci s-a inaugurat o nouă 
cabană denumită „Făget", care are po
sibilități de cazare pentru 15 turiști și 
un bufet — restaurant cu 80 de locuri 
la mese intr-« singură serie. încă din

Cu ajutorul ziarului
• VIOREL MORARU, maestru eme

rit al sportului la rugbi, component al 
echipei Grivița Roșie București, a fost 
criticat in coloanele ziarului nostru 
pentru abateri de la disciplină. De cu
rînd, V. Moraru a venit la redacție cu 
e scrisoare în care, printre altele, 
scrie: „Analîzîndu-mi comportarea din 
meciul Grivița Roșie—Unirea, ml-am 
dat seama că datorită unei nervozități 
nejustificate, am depășit la un moment 
dat limitele comportării sportive. Zia
rul m-a ajutat să-mi văd greșeala. Pe 
viitor îmi voi controla mai atent atitu
dinea pe care o am în întrecerile spor
tive".

I
• GH. FLORESCU — lașî. 6esi- • AUREL BAICU — Roșia Mcn- 

zarea dv. privind lipsa unor piese pea- tană. Direcția regională P.T.T.R. 
tru bicicletele de curse „Favorit" am Oluj ne-a răspuns că ia urma cercetă- 
trimis-o spre cercetare întreprinderii rilor efectuate pe teren, cele arătate 
„Tehnoimport*. care ne-a răspuns ur- de dv. referitor la neprimirea abooa- 
mătoarele: „Bicicletele de curse „Fa- mentului la „Sportul popular" șl la g-
vorît* nu sînt dotate cu apărători de 
noroi și nici truse pentru scule, pen
tru ci trebuie să fie cit mai ușoare,

Un „fihn“ scris al marii Olimpiade
Cartea „ J ocurile O- 

limpice de la Roma“, 
de Radu Urziceanu și 
Tudor Vomica, apărută 
In Editura UCFS 
a fost epuizată într-un 
timp record din librării. 
O ilustrare, desigur, a 
interesului pe care iu
bitorii sportului din ța
ra noastră îl manifestă 
față de marea întrecere 
desfășurată în capitala 
Italiei, interes rămas 
treaz și acum la a- 
proape doi ani după ce 
a fost stinsă flacăra 
olimpică pe „Stadio del 
Cent omilia*. Dar este 
fără îndoială și un me
rii al autorilor, care au 
prezentat o lucrare in
teresantă, scrisă viu șl 
cursiv, cu nenumărate 
amănunte inedite, cu 
multe capitole inspirate.

Radu Urziceanu și 
Tudor Vornicu au reușit 
să di sc earnă materialul 
imens pe care îl oferă 
o întrecere de asemenea 
anvergură, au păstrat 
ceea ce era Intr-adevăr 
esențial.

Cartea face o cronică 
a tuturor disciplinelor

prezente în programul 
jocurilor. Capitolul cel 
mai vast (aproape 100 
de pagini) este consa
crat — atletismului, de 
fapt punctul de atracție 
al fiecărei ediții a Jocu
rilor Olimpice.

Strălucita victorie a 
I olandei Balaș la sări
tura în înălțime, încu 
nunată de 3 recorduri 
olimpice în același con
curs, triumfalul mara

ton al etiopianului Abe- 
be Bikila, cursele de 
100 și 200 metri, proba 
masculină de săritură 
în înălțime, un adevărat 
„Waterloo* pentru spor
tivii de peste Ocean, 
amănunte din „labora
torul* lui Herb Elliot, 
alergarea de ceasornic a 
invincibilului Piotr Bo
lotnikov, toate acestea 
și multe alte fapte le
gate de excelentele per
formanțe ale sportivilor 
din țările socialiste,

Gimnastica
Programul Nr. 8
Ex. 1. — Alergare pe loc în ritm 

vioi.

Ex. 2. — Brațele întinse în sus, imi- 
tînd ținerea mingii, stînd cu picioa
rele ușor depărtate: aruncarea imagina
ră a mingii înainte, iăsînd brațele să 
cadă liber în jos. Se repetă această miș
care de 4—6 ori.

Ex. 3. — Stînd: ducerea piciorului 
drept la spate apoi zvîcnirea lui înainte 
imitînd șutul la poartă. Se reia exerci
țiul de 6—8 ori cu fiecare picior ta 
parte.

Ex. 4. — Stînd: aplecarea corpului 
înainte cu îndoirea ușoară a genunchilor, 
răsucirea trunchiului spre stingă imittaă 
culegerea unei mingi de jos ca la bas
chet. Revenirea în stînd eu mîinilo ta 
nivelul pieptului. Același exercițiu exe
cutat spre dreapta. Se poate executa și 
cu genunchii menținuți întinși. Se repeți 
de 5—6 ori spre fiecare parte.

Ex. 5. — Stmd ta fața patului vem 
încerca sl imităm plonjonul unui portar 
de handbal, prinzind o minge imaginari. 
Vom accentua astfel 2—3 plonjoane îna
inte, aruneîndu-ne pe pat.

Ex. 6. — Stînd cu picioarele depăr
tate, eu brațele lateral, vom încerca al 

prima zi, muncitorii de la uzinele Car- 
bociiim. Unirea, Tehnofrig și Metalul 
roșu au vizitat cabana. Datorită mij
loacelor de transport puse ta dispoziție 
de întreprinderea orășenească de ra
sed, turiștii clujeni au posibilita 
tea să viziteze des această nouă ca
bană.

GH. BENGA — coreap.

In echipamentul standard ai acestor 
biciclete nu figurează nici cauciucuri 
de rezervă și nici bidoane pentru 
sucuri hrănitoarei acestea se vusd 
separat Lipsa trusei pentru scule as 
datorește faptului că, de obicei, midto 
defecțiuni din timpul curselor cicliste 
sint reparate de mașinile-atelier care 
însoțesc pe cicliști".

Pe de altă parte, întreprindere* de 
difuzare a materialelor sportive ne-a 
comunicat că a sesizat Direcția gene
rală a comerțului cu ridicata peatra 
produse metalo-chimice, pentru a pro
cura în acest an accesoriile respective 
și baieuri de rezervă.

titudinea necuviincioasă a factorului 
poștal, au fost confirmate. Factorul 
poștal iq cauză a losț sancționat, _ 

fși au rezervate rînduri 
și pagini foarte reușite.

Cititorii retrăiesc cu 
plăcere marile victorii 
ale reprezentanților noș
tri la Jocurile Olimpice 
de la Roma, care au în
tărit prestigiul sportu
lui romînesc siluind 
țara noastră pe locul 
10 din cele peste 80 de 
națiuni participante.

O idee centrală care 
se desprinde din lec
tura cărții este aceea 
a înseși Jocurilor O- 
limpice, prietenia și 
cunoașterea reciprocă 
dintre miile de sportivi 
chemați să se întreacă 
sub faldurile steagului 
cu cinci cercuri.

Editura UCFS, care 
a publicat această carte 
cu o mare întârziere, a 
ținut totuși să se revan
șeze, dîndui excelente 
condiții grafice și o 
prezentare aspec l u oasă, 
pentru care merită toate 
laudele. Sugerăm Edi
turii să studieze posi
bilitatea de a reedita 
lucrarea, care s-a bucu 
rat de un frumos suc 
ces.

C. B.

de înviorare 
(Jocul cu mingea)
imităm executarea unei pase din lateral 
ca la baschet. Răsucim trunchiul îna
poi spre dreapta, apoi svîcnirea energi
că a brațului drept înainte imitînd arau» 
carea. Se execută de 4—6 ori cu fie
care braț.

Ex. 7. — Din stînd : săritură cu du
cerea brațelor cît mai sus imitînd blo
cajul la plasă. Se execută vreo 6—S 
Sărituri în sus.

—* 
Inaugurarea sezonului 

ciclist de pistă 
Duminică M inaugurează sezoarf 

ciclist de pistă. Pistarzii bucnreșteeif 
își vor disputa întîietatea ta cadrul 
unui concurs dotat cu „Cupa F.R.G.", 
Programul începe la ora 9,30 pe ve, 
lodromul Dinamo.



CONCURSURI... REZULTATE
& Pe stadionul Petrolul din Ploiești 

au avut loc întrecerile etapei raionale 
a campionatului republican de juniori. 
Au participat peste 130 de juniori, din
tre care 68 de fete. Concursul a avut 
o organizare foarte bună. Cîteva rezul
tate : JUNIORI I : 100 m : St. Olteanu 
(Urlați) 13,0; 800 m: I. Matei (U) 2:24,0; 
lungime: N. Patru (Puchenii Moșneni) 
4,52; greutate: St. Nichita (U) 8,05; JU
NIOARE I: 100 m: V. Pirvan (Stoienești) 
15,2; 400 m: St. Mihăilescu (Dumbrava) 
1:34,5; JUNIOARE II: CO m: El. Rusu (Co- 
corăști) 8,8; 300 m: A. Ristea (Lipănești) 
53,0; înălțime: A. Ristea 1,26. (M. BE- 
DROSIAN și M. SIMA — coresp.).

ț.- Peste 230 de copii din școlile de 8 
Mu din raionul și orașul Giurgiu au par
ticipat la faza raională a concursului 
<le copii. Cu acest prilej au fost stabilite 
două noi recorduri regionale pentru co
pii: Dorina Novac 3,90 m la lungime și 
Dumitra Stoian 8,72 m la greutate. Alte 
rezultate: BĂIEȚI: 60 m: I. Băncilă 8,9; 
200 m: E. Chipuci 32,0; 500 m: V. Ivan 
1:34,2; lungime: D. Dumitru 4,54; înălți
me: D. Dumitru 1,3S; greutate: V. Ivân 
9aS2; FETE: 60 m: D. Novac 9,6; 300 m: 
S. Lungu 54,3. (stan cristea — co
respondent).

Studentul bucureștean Grigore Marinescu a asaltat serios, in ultimul timp, 
^granița" celor 2 metri la înălțime. Va reuși oare la Timișoara s-o și de

pășească ?

Rapid București pentru a patra oară consecutiv campioană
(Urmare din pag. 1)

dențierea specială a unora dintre ju
cători credem că i-ar nedreptăți pe 
ceilalți) și execrabil arbitrajul lui I- 
Vereșezam (Cluj), neatent, inegal, de
zorientat. fiind în tot cursul meciului 
Un adversar suplimentar al ambelor 
echipe și păcătuind în plus prin ati
tudinea condamnabilă de sfidare a 
publicului.

Relaxare după această partidă — 
victoria comodă obținută de Rapid 
(jucind intr-imul din seturi, ultimul, 
fără CorbeanU' înlocuit de Coste) îm-

Turneul 
pentru locurile 9-16

CONSTANȚĂ 18 (prin telefon) O 
dată cu victoria Olimpici asupra Petro
lului, cu scorul de 3—2, s au ivit se
rioase probii me in ceea ce privește cea 
de-a doua echipă care va retrograda, 
prima fiind Știința Petroșeni. La ora 
actuală, înaintea ultimei etape, nu mai 
puțin de trei echipe, Petrolul, Olimpia 
ți C.S.O. Craiova sînt direct angajate 
în lupta pentru evitarea locului 15, ele 
acnimilînd același număr de puncte : 8. 
In ceea ce privește locul 9, el se va 
decide o dată cu disputarea meciului 
Steaua —■ Farul.

Alte rezultate din etapa a V-a : Pe
trolul — C.S.M.S. 3—1 (15—12, 15—13, 
6—15, 15—13), Farul —- Olimpia 3-0 
(10. 10, 12). Etapa a Vl-a : C.S.M.S. 
— Știința Petroșeni 3—0 (11, 9, 11), 
Farul — C.S.O. Craiova 3—2 (13—15, 
15—12, 6—15, 15—11. 15—13), Olim
pia — Petrolul 3—2 (15—9, 15—12, 
13—15. 12—15. 16—14), Steaua — 
C.S.M Cluj 3—0 (8, 14, 15).

înaintea ultimei etape clasamentul a- 
rată astfel : 9. Farul 12 p., 10. Steaua 
12 p., 11. C.S.M.S. 9 P., 12. C.S.M. 
Cluj 9 p., ]3. C.S.O. Craiova 8 p., 14. 
Olimpia 8 p., 15. Petrolul 8 p., 16.
Știința 6 p.

CH. GOLDENBERG 
corespondent

Incertitudinile
q Secția de atletism a asociației spor

tive Casa Ofițerilor din Brașov (instr, 
voluntar G. Gyorgy) a organizat recent 
un concurs pentru juniori: 100 m: Gh. 
Baboie 11,7; V. Stancu 11,8; 3.000 m: D. 
Anghel 9:38,0; St. Popescu 9:42,0; înălți
me: P. Ungur 1,67. (C. GRUIA — coresp. 
regional).

• Atleții orădeni se pregătesc cu sir- 
guință pentru apropiatele întreceri din 
cadrul competiției celor trei orașe (Cluj, 
Oradea, Timișoara). Cîteva rezultate : 
BĂIEȚI: 100 m: I. Va.șca 11,3; 400 m: S. 
Szabo și V. Pop 52,2; 800 m: S. Szabo 
2:06,1; 200 mg: V. Pop 25,5; înălțime: C. 
Szasz 1,75; prăjină: I. Paulai 3,45; greu
tate (6 kg): St. Pakat 11,95; FETE: 100 m: 
M. Vaida 12,9; 400 m: S. Bor 65,9; 80 mg: 
M. Costin 12,4; lungime: M. Costin 4.73; 
greutate: I. Nagy 9,84. (GH. LORINCZ — 
coresp.).

0 Miine dimineață, de Ia ora 9,30 se 
va desfășura pe stadionul C.P.B. din 
spatele Casei Scînteii o interesantă șta
fetă de marș (3x3 km). Fiecare schimb 
este format din cite 2 sportivi. Competi
ția va fi dotată cu o cupă pusă în joc 
de consiliul orășenesc al UCFS (FR. 
TEMPLER — coresp.).

Cu cîtva timp în urmă, la sediul fe
derației l-am întîlnit pe antrenorul fe
deral Alexandru Vladar.

Era îngîndurat.
— Se apropie Balcaniada șl avem 

incertitudini la patru categorii de greu- 
tale, ne spunea el atunci.

— ! ? !
— Dinu Ion se menține cu dificul

tate în limitele categoriei semiușoară; 
la semimijlocie constunțeanul Vasile 

j Neagu nu se prezintă încă în cea mai 
bună formă, iar la categoria imediat 
superioară, o „piedică* o constituie fap
tul că atît Stoenescu cît și Badea ma
nifestă o bună dispoziție, îneît nu știm 
asupra cui sâ ne oprim. în sfîrșit, nici

HUGH!

potriva Științei Cluj: 3—0 (t, 10, 11), 
med care a încheiat etapa de joi.

★

Ziua de ieri a lost ziua meciului 
decisiv. In „uvertura” reuniunii de la 
Floreasca. „încălzirea” publicului care 
a umplut pînă la refuz sala, atr Tăcut-o 
trei interesante partide, descrise des
tul de elocvent de rezultatele lor: Di
namo Buc. — Știința Cluj 3-0 (14, 8. 
9); Știința Galați—Tractorul Brașov 
3-1 (15-11, 14-16, 15-7, 15-10); Dinamo 
Or. Dr. P. Groza—Știința Timișoara 
3-2 (15-6, 7-15, 11-15, 15-11, 15-1).

Desfășurată intr-o atmosferă de en
tuziasm, finala a dăruit iubitorilor vo
leiului o partidă electrizantă, a cărei 
relatare de detaliu sîntem din păcate 
nevoiți acum, la închiderea ediției, s-o 
amînăm pentru ziarul de luni. Pină 
atunci, un meritat și fără rezerve 
BRAVO! Rapidului, care a ciștigat și 
in acest an titlul de campioană, dove
dind că știe să lupte și să dea totul 
atunci cind este neapărat nevoie. (Un 
singur amănunt: in setul al doilea,

Marginalii la turneul feminin de la Craiova
Timp de opt zMe orașul Craiova a 

găzduit turneu] final pentru locurile 
9—16 ale campionatului feminin de 
volei. De la bun început trebuie să a- 
rătăm că majoritatea echipelor s-au 
prezentat destul de bine pregătite, ex
cepție făcînd doar Sănătatea Bucu
rești, alcătuită din jucătoare vîrstnice, 
lipsite de perspective, necorespunză
toare cerințelor voleiului modern.

Dacă analizăm comportarea forma
țiilor prezente la Craiova atît în cursul 
seriilor preliminare cît și în turneul 
final, ajungem la concluzia că în mare 
măsură ele și-au neglijat pregătirile 
în cursul anului, îndreptîndu-și atenția 
in mod special spre acest turneu final, 
care avea să decidă soarta ultimelor 
două locuri. Așa se explică faptul că 
înaintea acestui turneu Voința Mier
curea Cine nu reușise să ciștige decît 
două jocuri din 14, pentru ca la Cra
iova aceleași jucătoare să arate că 
deși alcătuiesc o echipă tînără, au ma
turitate în joc, știu să lupte pentru vic
torie.

Federația de specialitate ar trebui 
să completeze actualul sistem de des
fășurare, pentru ca în viitoarea iui edi

Etapa a ll-a a competiției 
echipelor bucureștene

I Cele 8 echipe bucureștene care par- 
1 ficipă la competiția organizată de 
i F. R. R. se vor intilni din nou in ca- 
■ drul jocurilor din etapa a II-a.

Meciurile vor avea loc in două cu- 
plaje, ambele la fel de interesante.

In primul cuplaj, programat miine 
• pe terenul din Parcul Copilului, Gri- 
. vi(a Roșie, in evidentă revenire va 
intilni pe Știința (ora 9), iar Steaua 

. pe Unirea (ora 10.30).
Cel de-al doilea cuplaj va fi găz- 

1 duit astăzi de stadionul Olimpia. In 
primul joc, Dinamo va avea de în- 

i fruntat redutabilul XV metalurgist 
I (ora 16.15). Apoi, in continuare (de 
' la ora 17 45). echipa Progresul — 
revelația primei etape a competiției 
— va căuta să facă același joc de 
bună factură tehnică in compania 

I Olimpiei.

Progresul a condus cu 11-5, 13-6 și 
14-#!). Rapidiștii au întrecut ieri Pro
gresul fâiă drept de apel, in toate 
compartimentele jocului și cu un re
zultat categoric: 3 0 (10. 14, 14). Cei 
mai buni din echipa campioană : Dra
gan, Fieraru și Nicolau, iar din for
mația Progresului — Pădurețu, Che- 
zan și Ghertinișan.

Auioritcr și in genere exemplar ar
bitra ju!: C. Annășescu, ajutat de M, 
Bolintineanu.

Iată clasamentul final al campiona
tului :
u RAPID Buc. 7 6 1 19: 3 (320:200) 13
2. DINAMO Buc. 7 6 1 19: 7 (370:286) 13
3. PROGRESUL

București 7 6 1 18:10 (385:294) 13
4. Știința Timiș. 7 3 4 14:10 (333:374) 10
5. Știința Galați 7 3 4 13:16 (330:375) 10
6. Dinamo Orașul Dr.

Petru Groza 7 3 4 12:15 (310:325) 10
7. Știința Cluj 7 1 6 7:19 (288:358) 8
3. Tract. Brașov 7 0 7 5:21 (246:370) 7

RAPID BUCUREȘTI (antrenor: 
maestrul emerit al sportului Șt. Ro
man) cucerește astfel titlul de cam
pioană a țării pentru a patra oară 
consecutiv din anul 1958.

ție, cea care va începe la toamnă, e- 
chipele să dea mai mult interes pre
gătirii lor în toată perioada campio
natului — aceasta în vederea ridicării 
nivelului voleiului feminin.

Cu mici excepții, valoarea meciuri
lor a fost destul de bună, iar victoria 
a fost disputată cu o dîrzenie extra
ordinară. Cea mai bună dovadă o 
constituie faptul că penultima clasată, 
care urma să retrogradeze, a fost de
semnată după disputarea ultimei e- 
tape 1

De-a lungul turneului s-au eviden
țiat o serie de jucătoare tinere, talen
tate. Printre acestea notăm pe: Olim
pia Comșa, Maria Kondorosy, Viorica 
Gora (Olimpia Brașov), Margit Sor- 
ban. Ana Szocs (Voința Miercurea 
Ciuc), Ileana Enculescu, Steliana Do- 
nose (C.S.O. Craiova), Violeta Far
kas, Ștefania Pană (I.F.A. București), 
Elena Lupa (are numai 16 ani), Ma
ria Palocz (C.S.O. Timișoara).

Turneul de la Craiova, urmărit zil
nic de sute de spectatori, a contribuit 
foarte mult la popularizarea voleiului 
în orașul nostru.

V. SÂNDULESCU-coresp.

Miine se desfășoară ultimele jocuri 
din cadrul campionatului republican 
masculin de handbal în 7. In această 
etapă sint programate o serie de par
tide importante, care vor decide e- 
chipele care retrogradează (scria I). 
precum și cele care se vor califica în 
turneul final (seria a Il-a).

In seria I, principalele candidate la 
retrogradare sînt Dinamo Bacău și 
Știința Galafi. Studenții au in momen
tul de față un punct avans, dar du
minică joacă la București împotriva 
campioanei țării, Dinamo. Handbaliștii 
din Bacău evoluează in schimb pe 
teren propriu, dar adversarul pe care 
il intilnesc. Știința București, este 
destul de dificil. Iată, așadar, că un 
pronostic sigur este aproape exclus.

Ultimele meciuri din seria a II-a 
urmează să decidă miine — după Teh- 
nometal Timișoara — și pe cea de a 
doua participantă la turneul final. In 
acest sens, cele mai importante par
tide vor avea loc la Timișoara (Ști- 
ința-Unîrea București). Petroșeni (Ști- 
ința-Tehnometal) și Tg. Mureș (Ra- 
pid-Voința Sibiu). După cum se vede, 
cea mai avantajată este formația stu
denților timișoreni, care are două 
puncte avans față de principalele ad
versare (Știința Petroșeni și Voința

s-au risipit..,
la ultima categorie nu am definitivat pe 
titular...

tăi
Pe la mijlocul acestei saptămîni însă 

frunțile antrenorilor noștri se descreți
seră. Băieții „lucrau" cu sete la mă
nuși, la pucing-baluri, la coardă și în 
fața oglinzii.

— Am impresia că incertitudinile... 
s-au risipit.

— Da, tn sftrșit, ne-a spus antreno
rul Vladar. De acum sîntem mai liniș
tiți. Și dacă vreți să știți cum am re
zolvat problema, atunci aflați că semi- 
ușorul nostru Dinu a revenit tn catego
ria sa de bază datorită antrenamentelor 
„tari" pe care le-a făcut tn ultimele 
zile. Im un „cintar de probă" făcut re
cent de antrenorul Douda, am consta
tat cu surprindere că semimijlociul Nea
gu era mai greu dectt... mijlociul mic 
Stoenescu. Și atunci, ne-a veiiit ideea : 
Stoenescu va cobori la semimijlocie, iar 
la mijlocie mică, tn locul său, titular 
va fi boxerul de la Steaua, Virgil Ba
dea. Și la „grea" s-au lămurit lucrurile, 
yiariuțan găsindu-se tn momentul de 
față tntr-o formă mai bună dectt Chior- 
ghioni.

...Nu ne mai rămîne decît să urăm 
reprezentanților noștri Ciucă, Puiu. 
Gheorghiu, Dinu, Mihalic, Stoenescu 
Badea, Monea, Nicolau și Mariuțan, 
care miine scară pleacă la Sofia, succes 
deplin în cea de a treia confruntare a 
pugiliștilor din Balcani.

Actualitatea la zi
♦ Zilele trecute s-a disputat la Ba

cău, în nocturnă, întilnirea dintre e- 
chipele selecționate ale orașelor Bacău 
și Galați, Confirmînd forma bună din 
ultimul timp, băcăoanii au cîștigat par
tida cu scorul de 12—4. REZULTATE 
TEHNICE: V. Manolache (G) b. p.
I. Grăjdeanu (B), M. Dobenco (B) b. 
ab. 1 M. Dulgheru (G); E. Spătaru 
(G) egal cu C. Deja (B) ; V. Apostol 
(B) b.p. N. Teodoru (G) ; B. Filip (B)

| b.p. G. Mihailidis (G) ; V. Grigoraș 
; (G) egal cu M. Condurache (B) ; C. 
i Răileanu (B) b.p. N. Munteanu (G) ;

H. Zehia (B) b.p. M. Ciobotaru (G).

E. TEIRAU-coresp.

♦ La Buzău, echipa locală Voința a 
■ dispus recent de formația Cimentul
Medgidia cu scorul de 11—5. Iată re
zultatele tehnice: M. Lazăr (B) b p. 

j Gh. Comeanu (M); I. Julian (B) pier- 
' de la puncte în fața lui I. Denceanu 
i (M) : V. Brava (B) b.p. S. Lungu 

(M) ; Șt. Lazăr (B) b.p. A. Recep (,M)î
I. Vișoiu (B) este învins prin abandon 
in rep. a treia de I. Donciti (M) ; I. 
Pirvu (B) egal cu A. Iliescu (M) ; N. 
Dumitru (B) b.p. N. Chiriță (M); 1. 
Brazu (B) b.p. M. Popescu (M).

M. DUMITRU coresp.
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MtINE, ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI MASCULIN

Jocuri importante pentru evitarea retrogradării 
șl pentru calificarea In turneul final

EgL= I: k4-4 I mr

Trial de selecție 
pentru tineret și junioare

Luni de la ora 15.30 și marți de la 
ora 9, terenurile de la stadionul Di
namo vor găzdui al doilea trial de se
lecție pentru loturile de tineret și ju
nioare la baschet. Primul, desfășurat 
săptămînă trecută, s-a bucurat de un 
frumos succes.

Trialul de selecție constă în pro
be de tehnică individuală a jocului de 
baschet (pase, aruncări la coș, con
ducerea mingii etc) și probe de a- 
tletism (săritura în înălțime de pe loc< 
săritura în lungime de pe loc, 30 m 
plat etc).

La trialul de luni și marți se pot 
prezenta jucătorii și jucătoarele din 
Capitală pînă la virsta de 23 de ani; 
avînd avizul antrenorului sau al sec
ției din care fac parte.

Campionatele studențești de tir

ION OLĂRESCU—529 p LA 3x20 
FOCURI LA ARMĂ SPORT

Studenții din Capitală, au participat 
cu puține zile în urmă, la finalele cam
pionatului de tir ale centrului universi
tar București. Proba de concurs : 3X20 
focuri, armă sport.

Confirmînd frumoasele rezultate di^ 
ultimul timp, trăgătorul Ion Olărescp 
(Institutul de Arhitectură) a realizat 
cu 529 p cea mai bună performanță a 
sezonului. In urma lui Olărescu s-au 
clasat trăgătorii Mircea Lazăr (Inst. de 
Construcții) și Eugen Gherman (Instit. 
politehnic).

La fete, studenta Ruxandra M anole seu 
(Universitate) a ocupat locul 1 cu 
un punctaj destul de bun : 466. Pe locu
rile următoare, Camelia Coloniei (Inst. 
dc Construcții) și Maria Groza (I.S.E.).

Pe echipe, titlurile de campioane au 
fost decernate reprezentativelor Institu
tului de Arhitectură (băieți) și Univer
sității (fete).

La aceste finale au participat 45 de 
sportivi.

ION OLĂRESCU

Sibiu) și în plus evoluează și pe te: 
ren propriu.

La sfîrșitul acestei săptămini va a- 
vea loc și o nouă etapă în competiția 
rezervată echipelor feminine de hand
bal în 7, „Cupa primăverii". Dintre 
întîlnirile programate, cele mai inte
resante se anunță meciurile de la 
Brașov (Tractorul-Rapid București) și 
Timișoara (C.S.S. Banatul-C.S.M. Si
biu). Citiți programul complet al eta
pei la rubrica „Unde mergem ?“.

Partidele restante desfășurate în 
această săptămînă s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Unirea Bucu
re ștb-JX.riamo Brașov 26-30 (14—16); 
Rapid Tg. Mureș-C.S.O. Craiova 15-9 
(7-4).

O NOUĂ ETAPA TN CAMPIO
NATUL DE CALIFICARE

Astăzi și miine sînt programate 
meciurile unei noi etape (a III-a) 
din cadrul campionatelor de calificare 
pentru categoria A Ia handbal în 7 : 
PLOIEȘTI: S.S.E.-Școala Pedagogică 
Suceava (f); Petrolul-C.S.M. Brăila 
(m) ; BUZĂU : S.S.E.-C.S.M.S. Uși
(m); BRAȘOV : Politehnica-C.S.M.
Reșița (m) ; TIMIȘOARA : C.S.O.-Chi- 
mia Făgăraș (m).



MÎINE ÎN CUPA R.P.R Colțul statistic al categoriei A

O ETAPĂ PLINĂ DE PROMISIUNI CA JOC $1 REZULTATE • MECIUL 
p.EI LA BUCUREȘTI : PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI • DEȚINĂTOA- 
EA CUPEI, CONTRA UNEI FOSTE ClȘTiGĂTOARE: ARIEȘUL — STEAUA

fe măsură ce se dispută etapele se... 
Ițiază rîndurile echipelor care își 
n candidatura la cucerirea Cupei 
■ -R. 1961—62. Din cele peste 2000 
I formații care au luat startul, au 
li rămas în prezent doar 18. Dintre 
I 16 își apără șansele mîine în me- 
Iri deosebit de interesante, deși în 
tie se întîlnesc formații de catego- 
I diferite. Sau tocmai din acest mo- l- Cupa și-a cucerit o mare popu- 
litaie prin rezultatele neprevăzute 
I care le oferă, prin surprizele fur- 
late de așa numitele echipe mici sau 
I categorie inferioară. Amintiți-vă 
br de isprava de anul trecut a e- 
Ipci Arieșul Turda...
te cuprinde etapa de mîine
I ?
pai întîi, cum se știe, două 
I din etapa „16-imiior", intre 

categorie A și B :
Mediaș : C.S.M. MEDIAȘ—RAPID 
UCUREȘTI.
[Turda : ARIEȘUL TURDA — 
EAUA BUCUREȘTI.

Meciurile sînt așteptate cu legitim 
lores, mai ales cel de la Turda unde 
Ruala deținătoare a Cupei înfruntă 
echipă care a cucerit de cele mai 
iile ori trofeul. Steaua.

a Cu-

restan- 
echipe

In caz de egalitate și după prelun
giri se califică echipele aflate în de
plasare.

Celelalte 6 jocuri ale zilei fac parte 
din etapa „optimilor de finală", care 
se dispută pe terenuri neutre :

Intre echipe de categorie A și B:
Cîmpina : PRAHOVA PLOIEȘTI — 

ST. ROȘU BRAȘOV.
București: METALUL TIRGOVIȘ- 

TE—FARUL CONSTANȚA.
Cluj: JIUL PETR1LA-C.S.O. BAIA 

MARE.
Intre echipe de categorie A :
București: PETROLUL PLOIEȘTI- 

DINAMO BUCUREȘTI.
Sibiu: PROGRESUL BUCUREȘTI- 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA.
Brașov : U.T.A.—DINAMO BACAU.
„Capul de afiș" îl deține partida Pe

trolul—Dinamo București, care îm
preună cu Metalul—Farul alcătuiesc 
un cuplaj de frumoase promisiuni 
spectaculare, pe stadionul „23 Au
gust". Primul, Petrolul—Dinamo, 
cepe la ora 16,45, al doilea la ora 15.

Reamintim că în caz de meci i™ 
după 90 de minute, partidele din 
„optimi" se prelungesc. Iar dacă ega
litatea se menține, se rejoacă a doua 
zi în aceleași orașe.

în-

nul

in pregătirile
Popescu—Nițescu, Petrescu—Cruțiu, Mu- 
reșan, Cazacu, Iordache, Chiriță. Această 
echipă s-a antrentat joi cu Unitex Pu
cioasa 12-1 (7-0). (M. Avanu, coresp.).

Cine cu cine mai arc dc jucal 
și cc perspective oicră programul ultimelor etape?

în momentul de tata, atenția iubito
rilor fotbalului este îndreptată spre jocu
rile de Cupă de mline, datorită perspec
tivelor lor. Totuși, interesul pentru cam
pionat nu a slăbit de loc. Dimpotrivă, 
întrecerea pentru cucerirea titlului de 
campioană, ca și aceea pentru ieșirea 
din zona retrogradării pasionează mai 
mult ca oricînd, pentru că — după cum 
se spune — lupta este deschisă în toate 
sectoarele clasamentului, deși mai sînt 
cinci etape pînă la terminarea campio
natului. Dinamo București și St. roșu 
își continuă palpitanta dispută pentru 
primul loc, în timp ce Petrolul stă la... 
pîndă, pentru a obfine locul doi și drep
tul dc a participa la turneul balcanic 
intercluburi. In partea de jos a clasamen
tului, nu mai puțin de 7 echipe sînt 
eșalonate pe o distanță de 4 puncte și, 
deci, fiecare are speranțe să iasă din... 
Ijătaia razelor „lanternei roșii”... Totul 
depinde de jocul, de comportarea lor în 
viitoarele întîlniri.

Și în prezent, fiecare echipă își con
sultă mai des, cu emoție programul vii
tor, fiecare 
mai au de 
echipe:

face calcule. Dar, cu cine 
jucat ele ? Iată situația pe

BUCUREȘTI cu: Metalul

Știința Cluj (d), Petrolul

L O formație a Științei Timișoara, fără 
fcnoUche, Lazăr, Lereter, Igna, Jenei 
■ Petescu, a jucat joi cu C.S.O. Timi- 
Lra. Rezultat: 4-1 (1-1) pentru C.S.O. 
K marcat: Zanca 2, Ionescu și Fodor, 
fepeciiv Sețu. La Sibiu, contra Progre- 
llu! va juca echipa din meciul cu Pe- 

(T. Țăranu, coresp.).

Antrenorii lui Dinamo București, 
INiculae și I. Xedeleseu, nu s-au fixat 
lupra formației pentru partida cu Pe- 
Llul, deoarece nu mai puțin de 7 ju- 
Itori sint accidentați sau bolnavi. Echi
ll va fi definitivată in ziua meciului, 
liercuri și joi, dinamoviștii au 
|<?uri-școală (cu Dinamo I și 
rv)-

Joi Ia Brașov: St. roșu I — 
fieret 9-3 (Fusulan 3, David 2,
I Ciupa 2, respectiv Necuia 3). Dumi- 
Icâ. la Cîmpina urmează să evolueze 
Irmațîa din partida cu Dinamo Bacău. 
I. Gruia, coresp. reg.).
|O S»eaua s-a antrenat joi o repriză 
|i mniorii săi (6-0) și alta cu Autobuzul 
1-0; La Turda urmează să joace forma
li: Voinescu—Zavoda II. Cojocaru (Hăl- 
lâgeanu). Ivănescu—Jenei, Crăciun (Cri- 

Tâfaru, Constantin, Mateianu, 
Lkyj. Creiniceanu.
Gt PrahoVa Ploiești a jucat la Sinaia 
li Carpați: 1-1 (1-0). Joc plăcut, .tehnic. 
L. Zbareea, coresp.).
I • Progresul București — CSM Sibiu 
L £4-0). Au marcat: Baboie, Voinea (2), 
Lnâr^ndescu I, Știrbei și Protopopescu, 
Lspectiv Cherciu. Meciul s-a disputat 
bt Sibienii au aliniat formația corn- 
Botă in repriza I. Progresul a jucat în 
prmatia: Mindru—Nedelcu, Ioniță, Soa- 
b—știrbei. Pașcanu—Mafteuță, Oaidă, 
foinea, SÎmărăndescu I. Baboie. Au mai 
pst folosiți Cozma, Smărăndescu n și 
rotopopescu. (Ilie Ionescu, coresp.).
• Duminică, Metalul va juca cu Farul 

b formația: Andrei—Tomescu, Prandea,

• Petrolul — Raf. Teleajen 4-0; o re
priză (Badea 2, Asimionoaie, Tabarcea) 
șl Petrolul — Unirea Ploiești 2-1, altă 
repriză (Badea și Babone) — joi la Plo
iești. Formația utilizată: Sfetcu—Pahon- 
țu, Neacșu, Pal (M. Marcel)—D. Muntea- 
nu, M. Marcel (Tabarcea)—Zaharia, Ba
dea, Dridea J, Tabarcea (Babone), Asimi- 
noaie.

W.V.4.V0
(acasă), Petrolul (deplasare), Progresul, 
Minerul (a). Știința Timișoara (d).

ST. ROȘU cu : Minerul (d). Steaua 
(d), LT.4 (a), Metalul (d), Progresul 
(°)

PETROLUL cu: Jiul (a), Dinamo 
București (a), Dinamo Pitești (d), Di
namo Bacău (a), Rapid (d).

PROGRESUL cu: Știința Cluj (a), 
Dinamo Pitești (d). Dinamo București, 
Știința Timișoara (a), St. roșu (d).

DINAMO BACĂU cu: Rapid (a), 
Știința Cluj (d), Jiul (a), Petrolul (d). 
Steaua (d).

RAPID cu: Dinamo Bacău (d), UT A

(a), Steaua,
(a).

ȘTIINȚA
Jiul (d), Metalul (a), Progresul (d), 
Dinamo București (a).

ȘTIINȚA CLUJ cu: Metalul, Progre
sul (d), Dinamo Bacău (a), Minerul 
(d), Rapid (a), Dinamo Pitești (a).

MINERUL cu: St. roșu (a), Metalul 
(d), Știința Cluj (a), Dinamo Bucu
rești (d), UT A (d).

STEAUA cu: Știința Timișoara (d), 
St. roșu (a), pMpid, UTA (d), Dinamo 
Bacău (a).

DINAMO PITEȘTI cu: UT A (d), 
Progresul (a). Petrolul (a), Jiul (d), 
Știința Cluj (d).

UT A cu : Dinamo Pitești (a), Rapid 
(d), St. roșu (d), Steaua (a), Minerul 
(a).

JIUL cu : Petrolul (d), Știința Timi
șoara (a), Dinamo Bacău (d), Dinamo 
Pitești (a), Metalul (a).

METALUL cu: Știința Cluj (a), Di
namo București (d), Minerul (a). Știința 
Timișoara (d), St. roșu (a), Jiul (d)

Analizînd perspectivele echipelor în 
lumina .acestui program, constatăm — 
în ceea ce privește primul loc — că 
Dinamo București este mai avantajat :

TIM1Ș0AR.4 cu: Steaua

1) are 3 jocuri acasă și 2 în depla
sare; 2) acasă întîlncște adversari din 
zona retrogradării (Metalul și Minerul) 
sau din mijlocul clasamentului (Progre
sul). în schimb, St. roșu arc trei jocuri 
în deplasare (și toate cu echipe de pe , 
ultimele locuri, deci care vor căuta să 
profite de avantajul terenului) și numai 
două acasă.

în privința, zonei retrogradării situa
ția este mai complicată. Totuși, pe baza 
programului dc mai sus se poate spune 
eă Dinamo Pitești, Minerul. Steaua și 
Metalul au o sarcină mai grea pentru că 
au cite 2 jocuri acasă (pentru Dinamo 
Pitești asta înseamnă la Rm. Vîlcca, 
terenul său fiind suspendat), și 3 în 
deplasare, afară de Metalul care are 
3 acasă și 3 afară. în schimb, UTA și 
Jiul sînt mai avantajate, deoarece în- 
tîlnesc pe .teren propriu echipe din coada 
clasamentului. Din acest punct dc vedere 
însă, Știința Cluj nu are motive să fie 
liniștită pentru că 2 meciuri cu ase
menea adversari îi sînt programate în. 
deplasare. Dar, să așteptăm ultimele 
etape... Cert este că speranțele fiecărei 
echipe pot fi împlinite numai printr-o 
comportare cît mai bună, print r-un. joc 
mai organizat, mai gîndit, mai eficace și 
mai disciplinat.

ȘTIRI, REZULTATE
JOCURILE DE CATEGORIE B DIN 

CAPITALA

susținut 
Spic de

St. roșu 
Campo 2

(M. Popescu, coresp.).

i â v- ni

Fază din meciul de campiapMt Dinamo București — Petrolul (0—2), disputat 
in toamnă la București. Portarul ploieștean Sfetcu „culege" mingea, oprind 

un atac al dinamoviștUor

ca
se

17:

Astăzi și miine sînt programate in 
București două întîlniri în cadrul 
tegoriei B, seria a Il-a. Acestea 
dispută astfel:

Astăzi, stadionul Dinamo, ora 
Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu.

Miine, teren Olimpia (C.A.M.), 
ora 10,30: Știința — C.F.R. Roșiori.

• Deoarece duminică este progra
mată o etapă de Cupă, următoarele 
meciuri de categorie B au fost ami
nate : Prahova Ploiești — Flacăra 
Moreni la 23 mai, C.S.M. Reșița — 
Farul la 30 mai, Portul Constanța — 
C.S.M. Mediaș la 23 sau 30 tnai (în 
funcție de rezultatul jocului de cupă 
din 20 mai, C.S.M. Mediaș — Rapid), 
Ind Sirmei — C.S.O. B. Mare la 
23 mai și Arieșul Turda — A.S.M.D. 
S. .Mare la 30 mai.

mai mare parte dintre jucătorii selec
ționați au jucat slab, dezinteresat, în 
special Igna, Năftănăilă, Frățilă și 
Hălmăgeanu. Linia de fund s-a lăsat 
în dese rindtirl depășită". De altfel, ca 
urmare a acestui fapt, Farul a înscris 
-3 goluri în mm. II ți 60 prin Cioseseu 
și în min. 65 prin Mănescu, iar iotul 
numai două: NăftănăHă (min. 57) și 
Adam (min. 68). Scor final: 3—2 
(1—0) pentru Farul. Lotul a aliniat 
echipa: Ghiță (Andrei) — Jenei, Hăl
măgeanu, Dumbravă — Ștefan, Anton 
— Igna, Năftănăilă, Adam, Frățiiă 
(Creiniceanu), Creiniceanu, (Codrea- 
nu). (L. Bruckner, coresp ).

MIINE:
DINAMO — ST. ROȘU (TINERET)

PREGĂTIRILE 
LOTULUI DE TINERET

CONSTANȚA 18 (prin telefon). 
sErșitul meciului de antrenament 
tul de tineret — Farul, antrenorul 
deral A. Niculescu ne-a spus:

La
Lo- 

I fe- 
Cea

Restanța din campionatul de tineret 
Dinamo București — St. roșu se 
dispută mîine ia ora 10 pe stadionul 
Dinamo. în deschidere, ia ora 9: Di
namo — Rapid (copii). Cum la ora 
9,30 pe velodromul Dinamo are loc un 
concurs ciclist, iubitorii de sport au 
posibilitatea să asiste la . toate aceste 
manifestații sportive cu un singur bî-* 
let de intrare.

a

ne-a

I Turneul internațional de juniori, 
lonsiderat ca un adevărat campionat 
luropean al acestei categorii de jucă- 
lori. a cunoscut la cea de a XV-a 
Idiție un remarcabil succes, datorită 
leaJizării a trei obiective principale: 
I 1) excelenta organizare;
I 2) participarea impresionantă 
laici mari mase de spectatori;
I 3) strălucita încununare a eforturi
lor tinerilor noștri jucători, prin cîș- 
ligarea trofeului U.E.F.A.
| Desfășurată în cele mai desăvîrșite 
londiții, întrecerea celor 19 reprezen
tative de juniori ale țărilor europene 
I constituit pentru fotbalul nostru un 
Ininunat examen, care și-a găsit o 
liinemerilată răsplată, obținută nicide
cum pe baza hazardului, ci exclusiv 
be criteriul just al valorii jucătorilor 
li al calității jocului prestat.
I Turneul european de juniori
pat posibilitatea de a măsura capaci
tatea „speranțelor" noastre, care vor 
constitui „schimbul de mîine” al to
pului național A, cu cele mai puter
nice echipe de juniori de pe conti- 
nent.

Față de condițiile optime create de 
partid întregii mișcări de cultură fi- 
Eâcă de la noi, se impune obținerea 
poor rezultate de prestigiu, corespun
zătoare climatului de permanentă gri
fe arătată dezvoltării sportului.
I Era necesar, mai mult ca oricînd, 
ra și în fotbal să înregistrăm perfor
manțe cel puțin egale cu acelea din 
alte discipline, unde numele atîtor 
echipe și sportivi romîni sînt înscrise 
pe primele locuri aie palmaresurilor 
mondiale

Cix'erirea Turneului U.E.F.A. 
către juniorii ronrâi constituie

de 
uc

După Turneul U. E. F. A.

CONSIDERAȚII ASUPRA JOCULUI REPREZENTATIVEI R.P.R.
prim și încurajator semn al redresării 
fotbalului nostru, capabil să ne aducă 
mult doritul reviriment în această dis
ciplină.

Vom încerca să arătăm aici, în 
ce constă „secretul" acestei frumoase 
victorii care ne ridică atit de mult 
pe scara afirmării internaționale.

Juniorii noștri se făcuseră apre- 
ciați și în alte ediții ale Turneului 
U.E.F.A., ajungind in semifinală (1958) 
și în finală (1960) cînd au-fost consi
derați drept „câștigătorii morali al 
(trofeului". Anul acesta, revenind țării 
noastre cinstea de a organiza ’ Tur
neul, federația de fotbal a acordat 
un interes major măsurilor necesare 
pentru asigurarea pregătirii fizice, de- 
săvîrșirea tehnicii individuale, ca și 
pentru adoptarea unei concepții tac
tice cît mai avansate, care să țină 
seama de toate caracteristicile fotba
lului modern: joc coiectiv, în perma
nentă mișcare, desfășurat în spirit 
ofensiv, cu execuții in viteză, simple 
și clare, care imprimă partidelor o 
dinamică specifică.

S-a căutat să se pună accentul, nu 
pe așezarea standard a jucătorilor, 
oi pe inter -acțiunea posturilor și arti
culația tactică a compartimentelor, 
ambele destinate să asigure evoluția 
celor 11 jucători ca un singur bloc 
funcțional.

Toți cei ce aiu vizionat întilnirile

Comportarea echipelor din grupa A. „Secretul"
din prima grupă, de la București, 
și-au putut da seama că echipa 
R.P.R. și-a impus jocul începînd mai 
ales din etapa a Hi-a (meciul cu 
R.F.G ), cînd juniorii noștri au apli
cat, cu maximum de eficacitate, toate 
principiile enunțate mai sus. Ei le-au 
tradus apoi în viață de la partidă 
la partidă, cu tot mai multă strălu
cire. Au ciștigaf mereu în rezistență 
fizică, menținând și chiar intensifi- 
cînd ritmul de joc de la primul pînă 
la al 80-lea minut, fiind în perma
nență peste adversar: au realizat jo
cul constructiv prin pase în adîncime, 
trimise 
alegînd 
poartă, 
imn ti le, 
viteza 
de poarta adversă, dar mai aîes prin 
utilizarea Ia maximum a aripilor, 
care, păstrîndu-și plasamentul inițial 
pe tușă, porneau în trombă cu min
gea spre zona de finalizare, creînd 
totdeauna panică în rîndurile celor 
mai redutabile apărări adverse. (Toa
te declarațiile specialiștilor străini — 
antrenori și arbitri — au scos în re
lief aceste însușiri de bază ale jocu
lui tinerilor romîni: vezi „Sportul 
popular" nr. 4022, 4023 și 4024).

Echipa a beneficiat după primele 
meciuri nule (cu Belgia și Portuga
lia) de cei mai buni jucători și ast-

la întîlnire (pe poziții viitoare), 
drumul cel mai scurt spre 

fără a se pierde în artificii 
ci accelerînd din ce în ce 

de joc pe măsura apropierii

succesului nostru
fel a realizat o mai bună sudură a 
apărării și dinamizarea atacului, rea
lized în același timp și următoarele 
cerințe a.le fotbalului modern :

1) organizarea și stăpînirea jocului 
la mijlocul terenului, prin excelenții 
mijlocași Jamaiski și Popescu;

2) jocul constructiv al atacului cu 
pase scurte (un-doi) realizat de Ma- 
tei-Dumitriu și de Haidu-Gergely, ca 
și de coordonatorul Voinea ;

3) „apărarea agresivă" practicată de 
atacanți, precum și demarcările și 
schimburile lor derutante de locuri;

4) 
bele 
sînd 
oului 
faze

Toate aceste caiități aplicate de ju
cătorii romîni și-au găsit o contu
rare și mai puternică, în comparație 
cu jocul celorlalți trei adversari din 
cadrul grupei A: Belgia, R.F.G. și 
Portugalia.

în timp ce portughezii, cu jucători 
de mare virtuozitate tehnică, adevâ- 
rați jongleri, au dus la ultima ex
presie jocul individualist, cu broderii 
care puteau face deliciul „galeriei", dar 
nu contribuiau cu nimic la realizarea 
jocului coiectiv, celelalte două com
ponente aile grupei, Belgia și R.F.G.. 
au căzut în păcatul metodelor defen
sive, făcînd eroarea de a se res fri nge

reversibilitatea atacului pe arn- 
laturi ale terenului, care, nelă- 
posibilitate. de înghesuire a jo- 
pe centru, a creat numeroase 

neprevăzute la poarta adversă.

in apărare cu întreaga formație, nu
mai spre a menține un avantaj pre-, 
car de un punct...

Juniorii romîni au adăugat la forțai 
jocului colectiv și un elan irezistibil, 
care creștea parcă de la meci la meci,, 
reușind să asigure o cadență rapidă 
și o stare de animație progresivă, 
care sfîrșeau prin a „sufoca" pe orice 
adversar.

Prin puterea de neînvins a voinței 
și dîrzeniei lor de luptă, ei au trecut 
această „probă a focului" și prin 
pețimea uimitoare cu care se 
zentau în partidele jucate la 
vale de două zile, rezultat al 
pregătiri multilaterale. Astfel, 
deschis și avîntat al romîniior a reu
șit să descuie „lacătele" și „bunke- 
rele" ermetice ale adversarilor di» 
grupă; am egalat pe belgieni la 2—0, 
sau am marcat 3 puncte echipei 
R.F.G. în cursul celei de a doua re
prize.

Simțind parcă pulsația unanimă a 
zecilor de mii de spectatori, ce-i ur
măreau cu satisfacție dublată de mîn- 
drie. juniorii R.P.R. au justificat în
crederea acordată și s-au dovedit la 
înălțimea speranțelor puse în ei de 
către marea masă a iubitorilor de fot
bal.

Lui nd 
a trecut 
a'ături 
slovaci.

pir 06- 
pre- 

i-nter- 
unei 

jocul

șefia grupei 1, echipa R.P.R. 
printre cei patru semifinaliști, 

de turci, iugoslavi și ceho-
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Intensă activitate competițională
O REUȘITĂ ÎNTRECERE 

STUDENȚEASCĂ

facultăților de matematică și filo- 
primii dovedind o pregătire mai 

și reușind să obțină locurile I ta 
probele. In proba feminină de 
10 + 1 a învins echipajul grupei

819— 
cursele 
sil sat: 
(grupa

La sfîrșitul săptămînîi trecute a avut 
Ioc pe lacul Tei un interesant concurs 
la care au participat numeroși tineri și 
tinere de la Universitatea București. Cu 
acest* prilej 300 de studenți și stodente 
și-au trecut norma de control la cano 
taj. Au fost prezenți la start reprezen
tanții 
logie, 
bună 
toate 
canoe
845 de la Facultatea de matematică. 
Pe locul II: echipajul grupelor 
850 de la aceeași facultate. In 
masculine pe primele locuri s-au 
canoe 10 + 1 : 1. Matematică
845), 2. matematică (grupele 849—850); 
universale de 1. Matematică (Paul
Bclu, Vasile Gheorghe 4- Ioan Florescu),
2. Filologie (Nazar Him, Boris Poliet 
[-4- Mihai Bocîoacă). De remarcat că to 
această probă s-au prezentat 40 de echi
paje. Pista de concurs a măsurat 500 
de metri.

DESCHIDEREA SEZONULUI 
LA TG. MUREȘ

Asociația sportivă Viitorul a organizat, 
pe Mureș, primul concurs din acest an 
la caiac-canoe. La probele care s-au des
fășurat pe un timp excelent au luat 
parte aproape 60 de canotori din asocia-

Moment din întrecerea eaiaciftilor 
pe Mureș

I

10 autoturisme „Moskvici**—100 călătorii in R. P. Bulgaria,
la tragerea Loto-Centrai a „Primăverii**

trr.

• La 25 mai a.e. va avea l*e tradi
ționala tragere specială Le< o- Ceatral a 
^Primăverii*4, la care se atribuie G3A- 
TUIT din fond specia!, in afara premii
lor obișnuite ia bani pentru eeie S ale
gorii și premii speciale A,B,C, ag—er—- 
se cistiguri in obiecte: It ALTOTVRIS- 

. ME .Moskvici-, IM CALATORII IN R-P- 
BULGARIA, motociclete. ‘ “
răgazuri cu butelie, frigidere, combine 
muzicale (radio și ma^netofoak aparate 
de radio, ceasornice de mină de aur și 
nichel, mașini de spălat rnfe. mașini de 
cusut, mașini .Electro-gospodioa’, aspi
ratoare etc.

La această tragere specială se extrag 
ta total 51 numere. Cu același bilet se 
participă GRATUIT la 7 extrașeri supli- 
menta re.

REȚINEȚI » Jei 24 mai a.c. este ultima 
zi pentru procurarea biletelor.

Participind la această tragere specială 
« CU BILETE MULTIPLE ÎNTREGI 51 

SFERT CRI, vă măriți șansele de câștig 
Ia premiile obișnuite ta bani și supli
mentare in obiecte.

’ < In ultimul timp. Loto-Pronosport a
atribuit GRATUIT participantilor Ia sis
temele de loterie si pronosticuri sporti
ve. 7 ALTOTLRJSME .MosAvicj-. moto- 
eiclete, motorete, frigidere, arașaxuri, te
levizoare etc. in afara premiilor obișnui
te ta bani. Și dv. puteți obține GRATUTT 
un autoturism wMoskvici’ sau alte obiec
te de valoare, ta afara ci^tignrilor obiș
nuite in bani, partieiptad la tragerea spe
cială Loto-Central din 25 mai 1M2, ru rit 
mai multe bilete.

De la I. C. F.
Institutul de Cultură Fizică organi

zează sesiunea de comunicări știin
țifice a cadrelor didactice, după ur
mătorul program :

— Marți. 12 mai 1962, orele 10,00 — 
Comunicări și prezentarea unor apa
rate noi folosite in activitatea de 
cercetare științifică șl in munca me
todică.

— Marți, 22 mal 1962, orele 16,30 — 
Comunicări și discuții.

— Miercuri, 23 mai 1962, orele 16,30 
— Comunicări și concluzii.

Sesiunea va avea loc in sala de fes
tivități a Institutului de Cultură Fizică.

(iile sportive Metalul Cluj, Voința, Viito
rul din Tg. Mureș și clubul sportiv oră
șenesc Mureșul. Iată care stat primii 
clasați: senioare K 1 (oOO m) : 1. Eva 
Matyas (Mureșul), 2. Ana Sarnoilă (Me- 
taluî Cluj) ; K. 2 (500 m) : 1. Viitorul 
(Irina Varga, Elisabeta Szabo), 2. 
Mureșul (Maria Papaî, Inlia Karv). 
Seniori K 1 (500 m) : 1. Ștefan Fediue 
(Metalul Cluj), 2. M. Kerestely (Viito
rul), 3. Fr. Biro (Metalul Cluj), K 2 
(500 m) : 1. Mureșul (Tiberia Orban, 
S. Bereovici), 2. Metalul Cluj (Gh. 
Grejdan, N. Fediue); C J (500 m) : 1. 
La jos Galister (Viitorul) ; K 1 (1000 m): 
1. H. Csatlos (Mureșul), 2. S. Sz.tm.ri 
(Viitorul), 3. S. Kardos (Voința); K 2 
(1000 m) : I. Viitorul (G. Birton. G. 
Vaida), 2. Metalul Cluj; K 1 (1000 m):
1. Voința; C 1 (1000 m) : 1. G. Znra-
nvi (Viitorul), C 2 (1000 m): 1.
Viitorul; K 1 (10.000 m) : 1. Eugen 
HaEer (Viitorul), 2. L. Kallai (Mure
șul) ; K 2 (10.000 n): 1. Viitorul ; 
Juniori K 1 (500 m) : 1. L. Bemath 
(Mureșul), 2. Alexandru Laskai (Me
talul Cluj) ; Ă 2 (500 m) : 1. Voința.
2. Viitorul. Concursurile locale continuă 
La 27 mai va fi organizat un concurs 
de asociația Viitorul iar la începutul 
lunii iunie vor avea lor competiții de 
navo-turism pe rtul Mureș.

IOAN PAUȘ 
coresp. regional

MÎINE, LA SNAGOV 
„CUPA STEAUA"

Cu începere de la ora 10 pentru probele 
de fond și ora 11 pentru cele de viteză 
canotorii bucureșteni vor avea prilejul

„Cupa Bîlca c*

Deși ne aflăm 
schiorii nu și-au

in pragul verii, 
încetat activitatea. 

La cei peste 2.000 de metri altitu
dine ai lacului Bilea, schiorii frun
tași își continuă pregătirea pe zăpadă, 
iar azi și mîine își vor disputa in- 
tiietatea in cadrul tradiționalului con
curs dotat cu „Cupa Bilea".

întrecerea va consta din două curse 
de slalom special, a cite două man
șe, amenajate Se pe traseul din șaua 
Caprei, fie pe cei din șaua Paltinu
lui pînă la căldarea Bilea.

C-S-M. Reșița—OS.O. Craiova (B).

La 
1ST?, 
rele numere :

II 12 5 64 2® 72

a: 5 «
B : 17 72 20 
C : Î2

31 53 M 17
Premiul special 
Premiu! special 
Premiul special
Fond de premii : 721.384
Tragerea următoare, tragere specială 

la care se atribuie 10 autoturisme ...Mosk- 
vici“, va avea loc vineri 25 mai 1962, Ia 
Piatra Neamț.

NR. 19 DIN 13 MAI 1962

II-a:a
m-a :

IV-a :

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT —

Categoria
lei fiecare.

Categoria
lei fiecare.
Categoria

lei fiecare.
Fond de premii : 300.331 lei.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

a

să se întreacă mîine pe lacul Snagov 
în cadrul „Cupei Steaua". Competiția va 
reuni la start numeroși canotori bucu- 
reșteni printre care multi membri ai lotu
rilor reprezentative. Programul cuprinde 
probe de caiac-canoe și canotaj acade
mic. Pentru stimularea juniorilor 
introdus probe speciale. Numeroase 
mii se vor acorda primilor clasați, 
odată, două cupe (pentru canotaj 
demic și respectiv caiac-canoe) rar

s-au 
pre- 
Tot 
aca* 
ris

plăti cluburile cu cel mai bun punctaj 
Sosirile vor avea Ioc, ca de obicei, la 
wmalul tăiat*.

Semifinalele campionatului
republican pe echipe mixte

La București, Constanța și Piatra 
Neamț încep mîine întrecerile pentru 
calificarea ki finală a celor mai bune 
echipe de șah ale țării. Echipele par
ticipante au fost împărțite in trei grupe: 
BUCUREȘTI: Unirea și Spartac din 
București, Voința Satu Mare, QF.R. 
Arad, Progresul Alexandria și Electrica 
Pitești; CONSTANȚA: Progresul
București, Voința Brașov, C.S.O. Cri- 
șana. Ancora Galați și Farul Constanța: 
PIATRA NEAMȚ: Petrolul Ptoieșfi, Glo
ria București, Știința lași, C.SJVL CIuL 
Voința Tg. Mureș și Ceahlăul Piatra 
Neamț.

In finală, care se va juca în luna iu
lie la Arad, se vor califica opt echipe: 
cite trei din grupele de la București 
și Piatra Neamț și două de la Constan
ța.

Ședința tehnică in cadrul fiecărei 
grupe are loc mii ne dimineață.

Aii și mîine, pe terenuri și in
SIMBATÂ

(cal. 
gală

Du
din

17: 
B).

BOX: teren „Timpuri noi" 
dești), de Ia ora 20: a treia 
cadrul «Cupei Olimpia".

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 
Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu (cat.

HANDBAL: teren Progresul, ora 17,30: 
Știința — Progresul (f).

SCRIMA: sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 15,30: etapa a III-» 
a campionatului republican de floretă 
fete..

OINĂ : stadionul Tineretului, ora 17: 
Flacăra (C.P.B.) — Dinamo, meci ta 
cadrul fazei orășenești a «Cupei regiu
nilor'.

Biletele pentru jocurile internațio
nale de fotbal Dinamo București — 
Monaco și Petrolul Ploiești — Mo
nac* care vor avea i*c in zilele de 
24 respectiv 27 mai pe Stadionul 23 
August, se pun in vînzare începînd 
de azi, simbătâ 19 mai orele 15 la 
casele de bilete obișnuite.

33 variante a 1.771

463 variante a 194
2729 variante a 55

efori 
mape, 

calorii / 
multe/

ESCALADE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ ȘI R. D. GERMAN

In cadrul unei excursii 
speciale organizate de 
asociația sportivă Măta
sea roșie din Cisnădie 
prin O.N.T. „Carpați" în 
R.S. Cehoslovacă și R.D. 
Germană, o serie de al
pinist: romîni au efectuat 
mai multe escalade în 
munții Tatra și Sâchsis- 
che-Schweiz.

In coardă cu alpiniștii 
cehoslovaci Ivan Galfi, 
maestru al sportului, Paul 
Vavro și Ivan Urbanovic 
de la clubul Slovan Vy- 
soke Tatry din Stary 
Smoleovec, Heinrich Breit 
și Tatian Severin de la 
Mătasea 
cu Gh. 

Zărnești, 
piscul 
2.565 m, 
cui ta te.

In R.
sector efectuate de echipele masculine 
(H. Breit, Gh. Kraft, T. Severin de 
la Mătasea roșie și Gh. Crăciun de 
la Torpedo), au participat pentru 
prima dată ia escalade in altă țară

roșie împreună 
Crăciun de la
au escaladat
Vysoka de

tură de iarnă de mare difi-

D. Germană, în afara tra-

Au fost definitivate loturile pentru Ateu;
Vineri dimineață a avut loc nn 

ultăn iris! pentru formarea celor două 
loturi care vor participa la Jocurile 
Balcaruce de la Atena. La lupte cla
sice: Dumitru Pirratoscu (52 kg), 
lom Cemea (57 kg.), Mihai Sultz (63 
kg). Valeria Bularca (70 kg), Ion Ță- 
ranu (73 kg), Gheorghe Popovicî (87 
kg) și Nicolae Martinescu (97 kg). 
In ceea ce priveș» reprezentantul 
nostru la categoria grea, va urma o 
nouă selecție in c. rsul zilei de astăzi, 
la care vor participa Nicolae PaveJ 
și Ion Herman.

ba lupte libere vom prezenta urmă
toarea echipă, în ordinea categoriilor 1 
Ion Vasile, Alexandru Geantă, Petre

DUMINICA
FOTBAL: stadionul ,23 August", ora 

15: Metalul Tîrgoviște — Farul G-ța ; 
ora 16,45: Petrolul Ploiești — Dinamo 
Buc. (meciuri ta «Cupa R.P.R."); sta
dionul Olimpia, ora 10,30: Știința Buc. 
— CFR Roșiori (cat. B).

MOTO: 'stadionul Unirea, de la ora 
10: întreceri de dirt-track.

HANDBAL: teren Dinamo, de la ora 
10: Dinamo Buc. — Știința Galați j(m); 
Steaua — Rafinăria Teleajen (m).

SCRIMĂ : sala de la stadionul Repu
blicii. de la ora 8 : etapa a III-» a 
campionatului republican 
spadă.

individual la

IN ȚARA
ATLETISM : concursul 

primăvara pentru seniori,
republican de 
Ta Timișoara.

HANDBAL: campionatul masculin ta 
7 și „Cupa primăverii" : BRAȘOV : Trac
torul — Rapid Buc. (f și m) ț TIMI
ȘOARA: Știința — Unirea Boc. (m) ; 
Știința — Mureșul Tg. Mureș (f), CSS 
Banatul — CSM Sibiu (f) ; BACĂU: 
Dinamo—Știința Buc. (m); PETROȘENI: 
Știința — Tehnometal Timișoara (m); 
CRAIOVA : CSO — Dinamo Brașov (na); 
TG. MUREȘ: 
(m).

Rapid — Voința Sibiu

JFCT CIT MU MULTE DULCIURI 
^produse zaharoase V

-< m ia > r,

La poalele muntelui Vysoka, pregătindu-se pent 
ascensiune : I. Urbanovic, G. Crăciun, T. Severi

I. Galfi, P. Vavro
Foto : H. Breit

și echipa feminină de alpinism de 
Mătasea roșie, alcătuită din Elei 
Iancu, Maria Thellman și Mar 
Roda. S-au escaladat traseele Ft 
kenstein Siidriss și Zackenkrone 
Alter Weg.

TATIAN SEVERIN cores

Poalelungi, Carol Hathazi, Șaj£ 
Tampa, Franc isc Ballo și Gheocg 
Crișan.

Actuala ediție a Jocurilor Balcanii 
se anunță extrem de echilibrată. I 
afara sportivilor noștri participă pute 
nicele formații ale Turciei și Bulgarie 
din care fac parte numeroși campioi 
olimpici și mondiali. Participă de as< 
menea formațiile țării gazdă și a 
R.P.F. Iugoslavia. Această compet 
ție importantă va constitui un bu 
prilej de verificare a potențialului spoi 
tivilor noștri înaintea campionate! 
mondiale de lupte clasice și libere < 
au loc la sfîrșitul lunii iunie, la Toi 
do, în Statele Unite.

Competițiile internaționale din ace 
an, la care au participat valoroși lu 
tătari străini, au dovedit că unii di 
tre sportivii noștri s-au „aclimatizai 
cu modificările survenite în regulame 
tui F.I.LA alții însă... Eliminări 
luptei de la parter, scurtarea durat 
de concurs și mai ales modificare 
greutății unor categorii constituia inc 
piedici de care antrenorii și sportiv 
noștri trebuie să țină seama în h 3 
pentru menținerea prestigiului cucer 
de sportivii noștri pe plan mondia

OTTO BENI

Bogată activitate cicloturistic
Comisia de specialitate a orașnlr 

București organizează în colaborare c 
asociația sportivi G.F.R. din Ploiești 
o excursie cicloturistică de două zii 
la Slănîc Prahova, unde se vor vizii 
minele de sare și împrejurimile acest) 
localități. Cicloturiștii se vor întîlni a: 
în fata stadionului Dinamo la ora 11 
de unde vor pleca la ora 15.30.

Cicloturiștii care vor rămtae în Cap 
tală vor putea participa duminică 1 
excursia care se organizează la Muzei 
Brîncoveanu de la Mogoșoaia. Adunare 
participantilor are loc tot în fata sta 
dionului Dinamo la ora 8. plecarea 1 
ora 8,30.

PRIVELIȘTI INCINTĂTOARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

Șl MASĂ

iurishee 
MAT-

cb-----------------MUNTELE 

emenic
VÂL!UG|<
Kwntele

MIC
vâasîeapM
* orice sezon

Se organizează tabere pentru elevi 
studenți și salariat!. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, tel 
16 și la l.G.R. Caransebeș, str. Vasil) 
Roaită nr. 11, tel. 278.



DE TOATE... Campionatele mondiale de fotbal

Un salt care l-ar putea face gelos chiar și pe... Brumei
Fote: Gh. Vințili

„ECHIPA" MOISEEV
...Sub lumina reflectoa

relor apare o pereche de 
patinatori. Mii de priviri 
urmăresc piruetele grați
oase ale fetei, salturile în
drăznețe ale băiatului, ar
monia în mișcare a aces
tui cuplu atît de potrivit. 
Un al treilea patinator, 
mai ghiduș, gelos parcă, 
tulbură idila, încercînd să 
cucerească fata cu iscu
sința sa. Asistăm la un a- 
devărat „duel* între cei 
doi tineri, urmărind o de
monstrație de înaltă cla
să, de virtuozitate. Un ac
cident comis pune capăt 
„disputei*. Rivalul cade și 
romantica pereche pleacă 
la braț purtată pe aripile 
aplauzelor furtunoase.

Toate luminile s-au a- 
prîns. In locul oglinzii de 
gheață privim cu uimire 
podiumul imens al scenei 
din ~ ~ '
Ne 
al 
de 
U.R.S.S., 
Moiseev.

Cum a fost cu putință ca 
acești tineri artiști să re
dea cu atîta perfecțiune 
un balet pe gheață... fără 
patine ? Cine i-a cunoscut 
îndeaproape pe minunății 
ambasadori sovietici ai 
dansurilor populare, cine 
le-a văzut performanțele de 
viteză, rezistență și deten
tă, cine le-a urmărit re
petițiile (în maniera antre
namentelor lui Zatopek), 
găseste ușor răspunsul la 
întrebare. Balerinii 
tului ansamblu 
sportul, îl cunosc 
practică.

— La Moscova. în 
meu, am găzduit 
moment dat nu mai puțin 
de șase cupe cîștigâte 
în întreceri sportive. Ele 
sînt la fel de prețuite ca 
și trofeele cucerite pe tărî- 
mul artei. Astfel începu 
dialogul cu Igor Moiseev, 
artist al poporului din 
U.R.S.S.. de trei ori lau
reat a! Premiului Lenin, 
conducătorul ansamblului.

Discuția avea loc în cu
lise înaintea începerii 
spectacolului. Pe maestrul 
Moiseev îl sustrăsesem u- 
nei preocupări cu totul ne
așteptate în acel moment, 
dinaintea „startului**. în 
timp ce tehnicienii dădeau 
ultimele Indicații de lu

mini, iar orchestra se pre
gătea să atace partitura. în 
timp ce distribuția 
lui tablou primise 
da „pe locuri, fiți 
Igor Alexandro viei 
foarte preocupat... ___
blemă de sah. L-am între
rupt, mirați. Și ne-a răs
puns...

— Știți și dumneavoastră 
că pregătirea unei echipe 
nu se face .în timpul me
ciului. Un spectacol este 
un examen, un concurs. 
Din momentul cînd arbi-

Sala Palatului R.P.R. 
aflăm la un spectacol 
Ansamblului de stat 
dansuri populare al 

condus de Igor

emeri- 
iubesc 

și îl
biroul 
la un

primu- 
coman- 
gata ?“, 
rezolva 
o pro-

In 4 rînduri
Una din cauzele com

portării nesatisfăcătoare 
a lotul ui nostru la cri
teriul mondial de scri
ma al tineretului de la 
Cairo, a fost ingîmfa- 
rea.

După cele afirmate.
Am de-adus amendamentul 
Că sint și modești scrime- 

rili 
Drept dovadă — clasamen

tul !

trul a fluierat începerea 
(la noi cînd a bătut ulti
mul gong) îți rămîne doar 
să-ți desfâșori toată gama 
cunoștințelor acumulate 

cu migală în nenumăratele 
ore de pregătire, fie antre
nament, fie repetiție. Calm, 
stăpîn pe propriile forțe, 
încrezător în succes...

Asistam la o adevărată 
lecție de tactică. Lipsea 
doar catedra ... Primele ro
pote de aplauze confirmau 
justețea celor expuse. „E- 
chipa” Moiseev sosea din 
nou pe primul loc.

De fapt, băieții și fetele 
pe care publicul romîneșc 
îi admiră pentru a cincia 
oară, cuceriseră nu numai 
victorii artistice în peste 30 
de țări, ci șl frumoase bi- 
ruinți pe stadioane.

— Iată, de pildă, cupele 
de care vă vorbeam, con
tinuă Moiseev. Echipele 
ansamblului s-au clasat 
primele la fotbal, volei, 
șah. schi, gimnastică, bas
chet în competițiile des
chise artiștilor moscoviți. 
La fotbal șl șah n-am mai 
cedat titlul de multă vre
me.

Sportul are rădăcini a- 
dinci în tradițiile ansam
blului, care și-a serbat 
anul acesta jubileul unui 
sfert de veac de existentă. 
Exercițiile fizice sînt ne
lipsite din pregătirea coti
diană a artiștilor. Nenumă
rate elemente de gimnasti
că, în special cea acrobati
că, sînt folosite la repetiții. 
Adevărate tururi de forță 
le constituie un Gopak, sau 
dansul ciobănesc, cu mo
mente cînd ai impresia că 
legile inerției și ale gravi
tației au fost învinse. Și nu 
în condiții ... cosmice. Cele 
mai dificile numere sînt 
executate cu ușurință, cu 
miraculoasă relaxare.

.Antrenorul" atîtor gene
rații artistice iubește și 
practică sportul cu pasiu
ne, imprimînd această 
dragoste de stadion elevi
lor săi. Ce-i drept, multi
plele preocupări i-au limi
tat activitatea competițio- 
nală, nenermitîndu-i să de
pășească prima categorie 
de clasificare unională la 
șah. Dar oare este puțin 
aceasta, cunoscînd valoa
rea șahului sovietic ? Igor 
Moiseev joacă și acum la 
masa I în reprezerntativa 
ansamblului. Și nu pentru 
că e... director. In palma
resul său figurează, printre 
altele, și o victorie Ia Olga 
Rubtova, fostă campioană 
a lumii !

Era firesc deci să ne 
vorbească despre eveni
mentul șahist care pasio
nează întreaga lume, Tur
neul candidatilor.

— Un pronostic ?
Victor Korcinoi. Dar, 

atenție la Fischer...
Discuția urmează pe a- 

celeași făgașe sportive.
— Dar despre finala 

campionatului mondial de 
fotbal ?

Moiseev se scuză :
— Știți, eu nu pretind că 

aș cunoaște fotbal. Dar 
dacă doriți, vă dau prono
sticul meu : Brazilia. I-am 
văzut iucînd pe brazilieni. 
Sînt adevărați artiști ai ba
lonului rotund. Dar vor 
rezista ei asaltului atît de 
insistent și de viguros al 
echipelor europene ? Vom 
vedea. Mă bucură câ și 
echipa U.R.S.S. este în for
mă...

...De cite ori ropotele de 
aplauze au marcat înche
ierea _ tablourilor ? „Furați** 
de discuție, reținem peste 
măsură pe maestrul Moi
seev, care ne vorbește des
pre participarea ansamblu
lui Ia Olimpiada de la

Helsinki din 1952, despre 
minunata sală bucureștea- 
nă în care evolua ansam
blul, despre spiritul de e- 
chipă care animă pe toți 
eomponenții colectivului, 
despre prietenia legată 
Intre artiști și halterofilii 
americani Vinci, Berger. 
Kono, în timpul turneului 
din S.U.A., despre cei 
700.600 de spectatori și 
62.000.000 de telespectatori 
cuceriți de arta dansatori
lor sovietici, într-un cu- 
vînt despre marele aport 
pe care schimburile cultu
ral-sportive îl aduc la cau
za prieteniei între popoare 
și a păcii.

Dar nu se poate abuza 
pînă la nesfîrșit de amabi
litatea iubitorului de sport 
Igor Moiseev...

VALERIU CH1OSE 
NEAGOE MARDAN

• Fosta campioană mon
dială la șah, Olga Rub 
țova.
mai... șahiști. Tatăl ei a 
stat față în față la aceeași 
tablă de șah cu marele 
Alehin, soțul ei are clash 
ficarea de maestru și este 
antrenor de șah iar copiii, 
cinci la număr, sînt toți 
șahiști clasificați. Lena 
(14 ani) a cucerit recent 
o medalie de aur la între
cerea tinerilor șahiști din 
Baku.

• Perla neagră a fotba
lului brazilian, Pele, a fost 
tratat de comisia discipli
nară a Federației brazilie
ne de fotbal ca oricare alt 
jucător. El a fost suspen 
dat pe șase săptămîni pen 
tru injurii aduse arbitrului. 
Fiind la primul caz. Pele 
a fost... suspendat și de is
pășirea pedepsei de către 
federație.

• Campionatul de ba«- 
chet la juniori al Uniunii 
Sovietice a fost cîștigat 
atlt la fete olt și la băieți 
de tinerii jucători din 
Baku. Cele două echipe, 
cuprinzînd tineri între 16 
și 18 ani au jucători cu o 
talie puțin obișnuită. Înăl
țimea medie: 1,84 m la 
fete și 2,03 m la băieți-

• Studenții din orașul 
Essex (Anglia) au jucat 
un meci de rugbi avînd ca 
adversari o echipă de fete. 
Senzație a produs nu me
ciul în sine 
de prost gust 
de frecvente în 
rezultatul: au

are în familie nu-

(exhibițiile 
sînt destul 
Anglia) ci 

cîștigat fe-

în lumina statisticilor
• După toate probabili

tățile, portarul mexican 
Antonio Carbajal, supranu
mit . Zamora al întregii 
Amerlci", va fi primul ju
cător care va participa și 
pentru a patra oară la un 
turneu final de campionat 
mondial. Din anul 1950 
Carbajal a fost prezent la 
toate edițiile «Cupei Jules 
Rimet" și nici acum locul 
lui in echipa națională a 
Mexicului nu este... peri
clitat...

• Pînă în prezent numai 
doi jucători italieni, Meaz- 
za și Ferrari, se pot min
ări cu cite două titluri de 
campioni ai lumii, cuce
rite în 1934 și 1938. In 1962 
această ocazie o pot avea 
numai cîtiva jucători ai 
Braziliei, bineînțeles, dacă 
șl adversarii lor vor fl de 
acord cu repetarea perfor
manței din 1958...

• Specialiștii fotbalului 
au întocmit scurte carac
terizări asupra edițiilor de 
pină acum ale «Cupei Ju
les Rlmet*. Astfel, după 
părerea lor. In 1934 s-a 
disputat «campionatul por
tarilor" (Planiclka, Zamora, 
Combi), ta 1938 cel al 
.centrilor atacanți" (Piola, 
Sarosi, Leonidas), ta 1950 
au strălucit In mod deose
bit extremele (Gbiggia, 
Matthews, Zebec), iar ta 
1954 interii și mijlocașii 
(Fritz Walter, Schiaffino, 
Didi, Bozsik, Oewlrk, Ceai- 
kovski). Campionatul mon
dial din 1958 a fost marcat 
de prezența unui mare 
număr de jucători virst- 
nici (Labruna, Fritz Wal- 

Gren, Liedholm

RIROMINA44mA ZIA^>

populariza „A Il-a ediție a Cam- 
mondiale feminine de handbal 
se va desfășura in țara noastră 
iulie, a fost pus in vinzare pli- 

i a emisiunii* editat In acest

* -|| TL

*fsn-i2-v wv'

A R-A A CAMnONATUO* MOWDMC
FEMINMC OE HAM8M M 7

Pentru a | 
plonatelor i 
in 7” care i 
intre 7-15 I 
cui .prima 
scop.

Plicul este 
de Direcția 
munlcațiilor 
nine de handbal In 7 șl este obliterat cu o 
ștampilă specială.

francat cu marca poștală emisă 
Generală a Poștelor și Teleco- 
in cinstea Campionatelor femi-

degkuti, Finney, Wright). 
Recordul vîrstei l-a deținut 
argentinianul Angelo La- 
bruna, prezent pentru pri
ma oară Ia un turneu final 
atunci cînd avea 41 de 
ani...

• Performanța de a par
ticipa la trei turnee finale 
de campionat mondial 
este destul de rară. Din 
cei peste 1.000 de jucători, 
care au participat la cele
6 ediții de pînă acum ale 
campionatului mondial de
fotbal (1930—1958), numai

7 au reușit această per
formanță. In anul 1962 a- 
ceastă ocazie o pot avea 
numai următorii jucători : 
Grosics (R.P. Ungară), An- 
tenen (Elveția), Novak 
(R.S. Cehoslovacă), Didi șl 
Nllton Santos (Brazilia).

MOISES FREDERIC 
comuna Rupea, regiu

nea Brașov

Mic dicționar 
pugilistic

Meci de box t Totîlnire 
sportivă tinde adversarii 
aa mănuși și... se poartă 
fără mănuși.

Centură: Limită pentru 
lovituri (unii ar dcxri s-o 
poarte... chiar pe frunte).

Ctatar: Primul adver
sar al boxerilor, cărora le 
face totdeauna ...greutăți.

Gong : Pentru unii ob
stacol, pentru alții... mira
col.

A arunca prosopul: 
Semn că e timpul ca unul 
din adversari ...s-o ștear
gă din ring.

Box cu umbra : Meci la 
...singular.

Cros: Sport complimen
tat practicat de unit 
boxeri ...în jurul ringului.

Podea: Substantiv de 
gen feminin cu care e 
bine ca boxerii să nu 
facă... cunoștință.

um™ CINE» EU?

cu
ce 
la

In 
ex>

Subsemnatul 1512 seria 
99, că eu — ca vechi spec 
taior — nu mă recomand 
niciodată cu numele, ci 
numărul ultimului bilet 
l-am avut duminică 
meci, mâ adresez pe 
cea stă cale celor care 
repetate rînduri s-au
primat cum că n-aș avea 
grijă de bazele sportive, 
pe care le frecventez săp- 
tămînă de sâptămînă.

— Nu aveți dreptate ! 
Scurt ! Să luăm, pe find, 
argumentele pro și contra, 
să vedem care-l mai tare. 
Mai întîi se spune de 
mine, cum câ la plecare 
nu am răbdare să merg pe 
intervale ca omul, ci sâr 
peste bănci, 
bună ? V asâz-ică 
stadion trei ore, 
dacă-i cuplaj, și 
vrei să nu 
Dar ce eu 
n-am masă, 
căreia i-am 
la o ședință fulger ? Păi 
ce, fulgerul durează trei 
ore plus drumul cu tram
vaiul dus și întors ? 
și eu peste bănci, să 
cîștig cîteva minute 
să nu uităm că sar 
două în două, așa că 
în cel mai râu caz — se 
strică un find da, unul 
nu, unul da, unul nu.

Dar dumneata nu te •- 
prești cu critica aici Mai 
spui că la plecare, după 
ce deteriorez băncile 
și peste peluzele cu iarbă 
și cu flori, ceea ce este •

mă 
n-am 
n-am 
spus

Știi că-i 
stau la 
mai ales 
la urmă 
grăbesc? 

casă, 
nevastă 
că sini

Sar 
mal 
Dar 
din

calc

300 miliarde

unei partide

exact. Dar 
la șah. Iată

„Da, am auzit — veți 
răspunde — sint posibile 
in desfășurarea primelor 
mutări ale 
de șah".

Absolut 
nu numai
că și... fotbalul oferă a- 
matorilor de calcule ma
tematice prilej de curio
zități.

Aproape 300 de mili
arde 
ră... 
neul 
tulul

de posibilități ofe- 
rezultatele din tur- 
final al campiona- 
mondial de fotbal

Dorința de a fi puternici 
și sănătoși l-a preocupat 
pe oameni din cele mal 
vechi timpuri. Interesant de 
remarcat că și atunci ca 
și acum elementele naturale 
erau cele mai folosite pen
tru călirea organismului, la 
loc de frunte afltndu-se 
apa. Invățații greci șt ro
mani considerau apa rece 
drept un mijloc excelent de 
fortificare a organismului.

iar la spartani băile reci 
cotidiene făceau parte din 
educație. Despre influența 
apei reci asupra organis
mului a scris marele filo- 
zof Arlstotel și părintele 
medicine! Hipocrat. Socra- 
te se călea umblînd des
culț pe zăpadă, iar filozo
ful Seneca se scălda toi 
timpul anului tn apele flu
viului Tibru.

C. DUMITRESCU, BUCU
REȘTI. — 1) N-ați mai au
zit vorbindu-se în ultimul 
timp despre Iolanda Ba
laș și vreți să vă spunem 
ce face ? Păsuiți-ne pînă... 
mîine, la ora 17,30 cînd va 
începe proba de săritură în 
înălțime femei din cadrul 
concursului republican de 
primăvară de Ia Timișoa
ra, Ia care participă și a- 
preciata noastră atletă. 
Sperăm să vă dăm vești 
bune !. — 2) Actorul Dorin 
Dron este fostul portar al 
reprezentativei de hochei 
pe gheață a țării noastre.

nu mal apare Todor 
poarta Rapidului. Acum, 
dv. ne rugați să vă spu
nem de ce nu mai Joacă 
—Dungu. și unul și altul 
sînt folosiți in funcție de 
forma pe care o dețin in 
momentul respectiv, de 
încrederea pe care o In
spiră antrenorilor. Că a- 
ceștia se pot înșela cite 
o dată, asta e altceva...

VICTOR VASILIU, CO
MUNA DELENT, REGIU

NEA IAȘI. — 1) U.T.A. a 
cîștigat de 4 ori campiona
tul țării la fotbal: 1946— 
1947, 1947—1948, 1950 șl 1954. 
Anul acesta, arădenii s-ar 
mulțumi șl cu locul... 11 I. 
— 2) Fină nu de mult am 
fost mereu intrebațl de ce

GH. MITRA CHE, CARA
CAL. — 1) Maestra spor
tului la natație, Sanda 
Iordan, are 19 ani și este 
studentă la Institutul de 
Cultură Fizică (a renunțat 
la proiectul inițial de a 
urma filologia). — 2) Cum 
puteți deveni corespondent 
al ziarului nostru ? Cit se

poate de simplu: fncepînd 
prin a ne scrie. Bineînțe
les, nu numai întrebări 
pentru... „Poșta Magazin** !

NICA LASCAR, EFORIE. 
— 1) Ați trimis scrisori — 
pe adresa cluburilor la 
care activează — sportivi
lor noștri fruntași Florica 
și Constantin Grecescu* 
Sonia Iovan, Maria Ale
xandru, Geta Pitică șl Ion 
Voinescu și n-ați primit 
nici un răspuns. Nu în
cercăm să-i scuzăm pe 
sportivii de mai sus, dar 
este ușor de înțeles că nu 
pot răspunde la toate scri
sorile pe care le primesc 
de Ia spectatori. Vă infor
măm că scrisorile dv. au 
ajuns la destinație și a-

chestiune care ține mai 
mult de botanică, materie 
la care și în școală eram 
cam slăbuț. Și chiar dacă 
aș presa cîteva fire de 
iarbă, ce nenorocire e în 
asta ? Copiii nu 
în ierbar diferite plante ?

Și mai e ceva. Matale 
zici că mai bine aș face 
dacă aș pune și eu mîna 
ănd alții se străduiesc să 
niveleze un teren viran, 
să-l înfrumusețeze, să facă 
acolo un mic teren de 
sport. Cum poți să spui 
asta tocmai acum, cînd la 
noi în cartier cetățenii a- 
menajeazâ un teren de vo
lei, la care i-am rusat să 
mâ scuze câ nu particip 
și eu, dar din cauza as te
niei, la care mi s-a 
mandat mișcare în 
liber, ceea ce nu e 
la susnumitul teren; 
aerul nu e complet 
fiind înconjurat din 
părțile 'de blocuri, 
cînd o fi gata, n-ai 
merg și eu sâ bat mingea, 
că-mi face 
în aer liber.

Și acum 
mîine, cînd 
în tribune, 
colo ce progres am fă
cut: nu mai sar băncile 
din două în două ci din 
trei în trei. Tot e un pas 
înainte. Pentru dumneata 
l-am făcut !

presează

reco- 
aer 

cazul 
acolo 
liber, 
toate 

Dar 
grijă:

bine mișcarea

te
ne
O

las ptnă 
vedem iar 

să vezi a-

N DISCIPLIN ATU
(pentni conformitate 

FRED FIREA)

de variante...
programat anul acesta în 
Chile. Intr-o singură 
grupă, în întilnirile din
tre patru adversari exis
tă numai 729 variante. 
Numărul lor crește însă 
vertiginos o data cu des
fășurarea sferturilor șl se
mifinalelor, ajungi nd la 
astronomica cifră pe ca
re am arătat-o. Dar, la 
ora actuală, echipele fi
naliste ale campionatu
lui mondial sînt desigur 
mai puțin interesate de 
cele... 300 miliarde de 
posibilități teoretice ci — 
de rezultatul celor... 3 
meciuri pe care fiecare 
le are de susținut în gru
pele preliminare.

vem... mandatul de a vă, 
mulțumi în numele tutu-1 
ror celor cărora 
scris. — 2) Clubul I.T.B. se< 
numește acum Unirea, iar’ 
Flacăra roșie București — 
Olimpia. I

GH. BOCSERI șl IONI 
ZAPAN, HUNEDOARA. — 
înainte de a juca la Dina- j 
mo București, Frățilă af Lz î I o n r 
făcut parte din echipa Si-\ 1 11 l •
rena, a uzinelor „Vasile f
Boaită- din București. I jn 15 anî> cunos.

PETRE TANASE, COMU-ț cuta echipă franceză de 
NA ALBEȘTL — 1) Geme- ----- 
nil Anton și D. Munteanul schimbat antrenorul o sin- 
au 29 de ani. Ei au jucat) gură dată. In acești^ ani 
in urmă cu ani la Gloria ( F 
Bistrifa, de unde 
cut la Steaua șl 
Petrolul Ploiești.
Munteanu a jucat

• •2..a

fotbal Stade Reims |i-«

Reims a cîștigat de 5 ori 
campionatul primei ligi.

In aceeași perioadă, V 
altă echipă, F.G. Metz • 

___________ ,_____ ______ avut... 16 antrenori și • 
în prima reprezentativă a/retrogradat de 5 ori din 
țării; in 1960, Ia Sofia. “ liga 1 franceză !

au tre-. 
apoi Ia

Anton 
o dată



ACTIVITATEA ȘAHISTĂ PESTE HOTARE
TURNEUL DE LA CURACAO

• In runda a 10-a ă turneului can- 
didaților Ia titlul mondial de șah, Mi
hail Tal l-a învtas în 32 de mutări pe 
Benko. Arbitrii au consemnat remiză 
ta partidele : Korctooi—Keres și Ghei- 
ter—Petrosian. Fischer a întrerupt ca 
ușor avantaj pozițional la Filip.

★
Cele trei partide disputate în runda 

a 9-a s-au încheiat cu următoarele re
alitate: Tal—Keres remiză: Benko— 
Filip I—Q; Petrosian—Korcinoi 
miză. Partida Gheiler—Fischer a 
■minată.

In clasament conduce Korcinoi

romine: Nicotau a învtrts-o pe Voițik. 
iar Polihroniade pe Honfi. Kakabadze, 
cu negrele, a câștigat la Finta, în timp 
ce partida Ceaikovskata—Asenova s-a 
terminat remiză. In clasament condu
ce Gaprindașvili cu 53 puncte ți o 
partidă întreruptă, irmată de Nicohui 
5,5 puncte și Polihroniade 5 puncte.

VASILI SMÎSLOV — LIDER 
LA HAVANA

A luat sfîrșit a X¥-a cdițîc — Jubiliara a „Cursei Pfld

Guinan Saidhujin (U.B.S.S.) și echipa Uniunii Sovietice-
în fruntea clasamentelor finale

re- 
fost

eu
4,5 puncte, urmat de Keres și Petro
sian cu cite 6 puncte.

JAHISTELE NOASTRE AL OBȚI
NUT NOI VICTORII LA SUHLAU

• Turneul internațional feminin de 
șah din U.R.S.S. a continuat Ia Su- 
humi cu desfășurarea rundei a 7-a. 
Rezultate bune au obținui jucătoarele

• Marele maestru sovietic Vasili 
Smistov se află pe primul loc ta tur
neul internațional de șah de la Ha
vana. In runda a 12-a. ei l-a învins 
pe Ortega și a totalizat astfel 9,5 
puncte. Spasski, care a remizat cu 
Gloriei, are 9 puncte, la fel eu Naj- 
don. v-'cterios ta partida cu Malarto- 
vici. Pierz'md la Gonzales, Poiugaevski 
a sute-: ' a treia infringere consecuti
vă. Guiaurd a cîștigat la De Greiif. 
Ptetzsch a recuzat cu Mitev și Jimenez 
cu Perez. S-a întrerup* partida dintre 
Pachmaan și Qociltea.

(Agerpres)

f
Cupa Davis

ricciui R. r. ccrmană-R. P. Rumina
HANOVRA, 18 (prin telefon). — 

Vineri după-amiază a început in acest 
oraș întita irea de tenis contind pen
tru turul al doilea al „Cupei Davis“ 
«ftntre echipele R. F. Germane și 
B. P. Romine. După prima zi, gaz
dele conduc cu 2—0 : Bungert — Năs- 
tase 6-1, 8-5, 6-2 și _ 
rfec 6-4, 6—0, 6—3. In 
Bungert a venit des 
folosit lovituri variate.
prea mult pe linia de fund a tere
nului. acționind cu timiditate, chiar

și atunci cînd, 
cor.d as cu 6—5

In al doiiea 
cu febră — 38 
tă cauza nu a

a

Buding — Țî- 
prima partidă, 
Ia fileu și a 
Năstaee a stat

VABȘOVIA 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). De Ia porțile 
Varșoviei și pină -la staidiomil 
^A 10-a aniversare", de-a lungul unui 
adevărat culoar viu format din sute 
de mii de oameni, rutierii au fost în- 
timpinați cu un deosebit entuziasm. 
Din piepturile celor peste 106.000 de 
spectatori au răsunat nesfîrșite urate 
atunci cirul ciclistul sovietic Aleksei 
Petrov, primul sosit la Varșovia, a 
intrat pe pista. Avioane și helicop
tere s-au rotit in semn de salut de-a- 
supra ovalului de beton, sute de po
rumbei și-au luat zborul spre înălțimi 
in timp ce pe cerul Varșoviei înflo
reau buchete de artificii strălucitoare. 
Peste stadion s-au lăsat încet 21 de 
parașute purtind steagurile celor 21 
de națiuni care au luat startul în e- 
diția jubj -țC Semnalele tradiționa
lei întreceri au răsunat puternic, cins
tind victoria unor alergători teme
rari victoria excefenților sportivi so
rtatei Gainan Saidhujin, Aleksei Ite- 
tmv, Viktor Kapitonov. Anatoli Cere- 
povic:. Iuri Meiihov și Stanislav Idosk- 
vin. Galnan Saidhujin, ti nărui elec
trician. din Celiabinsk, și-a inserts a- 
em numele pe tabloul celor mai mari 
eidiști din lume. E are meritul de 
a fi cișugat cea mai dificilă și ani
mată ediție a „Cursei Păcii". Apre
ciat amamm de specialiști pentru bu
na sa pregătire, pentru «Eraenia și 
ccmbatrritatoa sa alergătorul sovietic 
Gainar. Saidhujin a primit cununa de 
lauri, in timp ce un „cor" de 100.000 
de oameni j-au cintat in semn de o- 
maglu Jtuîțî ani trăiască".

Echipa Uniunii Sovietice, condusă 
de antrenorul emerit Leonid Seiesnev. 

' s-a dovedit și de data aceasta cea mai

In preajma CMiptoRamtul mondial de fotbal din CHile

„MISTERUL'1 FOTBALULUI BRAZILIAN
Corespondentă specială pentnr „SPORTUL POPULAR”, din Cuba

5. Beker... 15. Ziegler... 17. Mofce
30. Dumitrescu, același timp cu 
lihov... 74. Rădulescu 6 h 21:21.

șo
ca : 
cîa-

redutabilă. Diferența cu cane a dispus 
de celelalte echipe face inutil orice 
comentariu. Ceea ce trebuie spus în 
plus este faptul că alergătorii sovie
tici nu s-au mulțumit numai să ia 
conducerea d și-au pus la contribuție 
întreaga lor forță pentru consolida
rea continuă a poziției, pentru anima
rea cursei. Pentru a completa tabloul 
succeselor repurtate de cicliștii 
vietici trebuie să mai amintim 
A. Petrov a ocupat primul loc în
samentul sprinterilor; alergătorii din 
formația U.R.S.S. au dștigat 8 etape 
individual și 11 pe echipe, iar 5 din 
primele 10 locuri ale clasamentului 
general individual aparțin rutierilor 
so.-ietici. Este fără îndoială un suc
ces fără precedent în istoria marilor 
curse cicliste f

Gabriel Mniceanu și-a văzut încu
nunate eforturile. El a terminat pe 
locul 6, înaintea tuturor cicliștilor din 
RJXG, Olanda, R.P.U., R.S.C., Fran
ța, Danemarca, Anglia etc. Ciclistul 
nostru a realizat astfel cea mai bună 
performanță din cariera sa și a doua 
din cite a obținut un alergător ro- 
mîa in „Cursa Păcii".

De la echipă am așteptat mult și 
am primit.- puțin. Lipsiți de aportul 
a doi oameni de bază (Cesma — bol
nav și Dumitrescu — inconstant) for
mația noastră s-a clasat pe ultimul 
loc din cele care se premiază de o- 
bicei intr-o mare competiție: 6. La 
prima vedere rezultatul pare mulțu
mitor. Ținind seama de faptul că noi 
ne-am impus in ultimul timp pe arena 
internațională, realizind performanțe 
superioare, nu ne putem declara de 
loc mulțumiți. Căușele semiinsucee- 
eului din. ediția a XV-a a „Cursei 
Păcii" vor fi fără îndoială analizate 
și înlăturate pentru ca sportul 
cu pedale să meargă pe un 
ascendent.

Și acum iată ordinea sosirii
tima etapă Bydgoszcz — Varșovia 
(250 km) care a fost destul de rapidă 
dar lipsită de faze spectaculoase: 1. 
Petrov (care eu cițiva kilometri înainte 
de sosire a evadat) 6 h 19:57, 2. Me- 
lihov 6 h 20:06, 3. Zielinski, 4. Gazda,

CLASAMENTELE GENERALE: Ii 
dividual: 1. Saidhujin (U.R.S.S.) 58 ! 
58:04, 2. Mrflhov (U.R.S.S.) 59 l>
00:32, 3. Gazda (R.P.P.) 59 h 04:53j 
4. De Breuker (Belgia) 59 h 0*9:50. 5. 
Petrov (U.R.S.S.) 59 h 10:20, 6. Moi- 
ceanu (R.P.R.) 59 h 11:30, 7. Ampler 
(R.D.G.) 59 h 11:44, 8. Kapitonov 
(U.R.S.S.) 59 h 12:52, 9. Scheiboer 
(R.D.G.) 59 h 13:59, 10. Cereoovici 
(U.R.S.S.) 59 h 15:48, 11. De Waard 
(Olanda) 59 h 16:' 
(R.P.U.) 59 h 16:
(R.P.P.) 59 h 18:33,
(R.P.P.) 59 h 20:37, 
(R.PJ*.) ' ~ ~ 
(Belgia) 
(R.D.G.) 
(R.S.C.)

5, 12. liisko
I, 13. Kudra

14. Zielinski
15. Fomalczyk
16. Hellemarts59 h 21:01,

59 h 21:17. 17. Wiedemann
59 h 22:35, 18. Hasmati

59 h 23:46, 19. Caton (Fran
ța) 59 h 24:44, 20. Dierketr (Belgia)

- 28:41, 21. Reken (R.P.P.) ~ '
22. Moskvin (U.R.S.S.)
23. Bobekov (R.P.B.)
24. Ruin er (Austria)

25. Aranyi (R.P.IJ.) 59 h

59
59

59
59

nostru
drum

în ul-

59 h 
28:59, 
30:08, 
31:09, 
32:09,
26. Bracke (Belgia) 59 'h 33:3’3, 27. 
Megyerdi (R.P.U.) 59 h 34:11, 28.
Ziegler (R.P.R.) 59 h 34:29, 29. Ra
dulescu (R.P.R.) 59 h 35:32, 30. Kva- 
pel (R.S.C.) 59 h 38:44, ...57. Dumi
trescu (R.P.R.) 60 h 42:13. Au termH 
nat cursa 80 de alergători. ECHIPE: 
1. U.R.S.S. 180 h 07:19, 2. R.P.P.
180 h 12:05, X R.D.G. 180 h 42 W. 
4. R.P.U. 180 h 55:43, 5. Belgia 18« 
15:43, 6. R.P.R. 181 h 19:34, 7. R.SXf.
181 h 58:38, 8. Franța 181 h 59:10, 
9. R.P.B. 182 h 10:31, 10. Anglia
182 h 30:09, It. Austria 182 h 45:39, 
12. R.P.F.I. 1S3 h 34:48, 13. Dane-, 
marca 185 h 31:14, 14. Maroc 187 h 
01:01, 15. Finlanda 190 h 53:41, t6. 
Norvegia 203 h 31:54. Clasamentul 
sprinterilor: 1. Petrov S3 p, 2. Said- 
hujin 67 p, 3. Melihov 63 p, 4. Cere- 
povici 58 p, 5. Gazda 50 p, 6. De 
Breuker 46 p,... 12 Domitrescti 25 p.

h 
h 

32:27, 
27.

HR1STACHE NAUM

Dintre toate școlile fotbalistice, școala 
braziliană a promovat, fără îndoială, cel 
mai vioi și eel mai strălucitor stil, sti
lul care se apropie cel mai mull de 
abiiifatea uimitoare a... artistului. Jocul 
cb balonul rotund în Brazilia este un 
fotbal tn care linia carbă se impună 
mereu celei drepte, un fotbal de jon
glerii, inspirat și în permanență plin 
de surprize.

în afara acțiunilor tmzînd marcarea 
de gofnri — și brazilienii știu să facă 
vcest lucru — jucătorii „cariocas“ des
fășoară pe gazon o gamă de acțiuni 
mul tipie, de multe ori inutile, dar în
totdeauna frumoase, artistice și neaștep
tate. Fotbalul practicat de brazilieni 
este un joc vesel, spectaculos, unic în 
felul său, cu driblinguri și combinații 
spectaculoase și nenumărate dibăcii, 
care-i conferă fotbalului cea mai pură 
oirrluozitate... Fotbal estetic și în același 
timp eficace, cu piruete neverosimile 
dar eficiente, de superioară și cuceri
toare calitate — acesta este stilul bra- 
tâtian.

Este clar că timpul transformă și fot
balul. Jocul de jonglerii și piruete nu a 
putut să scitpe influenței teoriilor tactice 
utoderne, care tind să elimine individua
lismul, arta inutilă, spectaculozitatea 
nsproductivă. Jocul brazilian a evoluat 
— intr-o anumită măsură, s-a europeni
zat. — fără a-și pierde însă frumuse
țea sa caracteristică și, și mai puțin, 
grandoarea.

Stilul brazilian s-a născut pe terenu- 
tile din Ria, cînd, în sfîrșit, negrii au 
rmișit să sfarme bariera rasială care le 
refuza chiar dreptul de a da cu piciorul 
bțtr-o minge. S-a proclcemat egalitatea 
ți fotbaliștii de culoare au creat un 
nou stil de joc în care își găseau expre- 
eie talentul, fantezia și abilitatea lor de 
neimitabili soliști. 0 dată cu emanciparea 
negrilor, în Brazilia s-a ivit o generație 
de jucători de culoare, dintre care mulți 
au devenit foarte repede celebri.

★

Primele cluburi braziliene au f&st cele 
drn Sao Paolo. în anul 1901, din iniția
tiva a cinci cluburi din Sao Paolo, în 
acest oraș a luat ființă liga de fotbal. 
In 1902 la Rio de Janeiro ia ființă echipa 
Flaminense, iar anul următor — Flee- 
men go și Pasco da Gama. Tn 1906 se 
înființează în Rio Liga Metropolitană, 
iar în același an are loc primul campio
nat al ligii din Rio, clștigat de clubul 
Flumineuse. Printre marile echipe din 
Rio de Janeiro trebuie să amintim, de 
asemenea, de America și Botafoga. A- 
ceasta din urmă, astăzi una din sperați- 
fele cele mai mari ale fotbalului sud- 
american, a ci ști gat de opt ori titlul de 
campioană a Ligii Metropolitane. Flumi- 

nense continui inși să rimină narz 
în frunte, atind In pnimaresal mb 14 
cam pi anaie ci știgaie.

La Sao Paaio st remar rd așn
cei rPatru mari- : Corinthians, Palmei
ros (fost Palestra), Santos fi Sao Paolo 
Corinthians a ciștigat de 15 ori cant- 

Pe stadionul Maracana, în fa(a a 200.000 de spectatori, fotbaliștii din Rio de 
Janeiro și Sao Paolo luptă pentru supremație... Iu prim plan, Pele în acțiune

Foto: Prensa Latina

fiunea individuală, pentru arta driblin
gului, pentru jocul exagerat, fantezist, 
în Suedia, brazilienii au fost o uimitoare 
formafie de mari individualități, dar mai 
înainte de toate ei au constituit o echi
pă, o echipă armonioasă și puternică. 

Pentru toate acestea Brazilia este as-

pionatul ligii din Sao Paolo, tar tn 
ultimii ani s-a impus în arena interna
țională echipa Santos.

Școala braziliană a dat fotbalului 
mondial o întreagă galerie de celebrități 
Printre acestea Leonidas, Domingos, A- 
demir, Petronilho, IF al de mar, Didî, Ju- 
linlio, Garrincha, Zizinho, Evaristo, Didi, 
Vava, Gilmar și Pele. Cu astfel de ju
cători și cu mulți alții care nu au fost 
citați, Brazilia a format echipe admi
rabile, cum a fost cea din anul 1922, 
care a ciștigat campionatul sttd-american, 
selecționata anilor 1949—1950 și echipa 
care, acum patru ani, a eîștigat tn Sue 
dia „Cirpa Jules Rimet“.

Dar succesul fotbalului brazilian nu 
a depins numai de picioarele iscusite ale 
valoroșilor săi jucători. O parte din me
rite trebuie acordate de asemenea unor 
tehnicieni și antrenori ca Zeze Moreira, 
Flavio Costa și Vicente Feokt, pentru a 
cita numai pe cițiva dintre ei. Acești 
pionieri ai noii tactici a follmlului bra
zilian au propovăduit avantajele unul 
joc ordonat, după sistemul cunoscut 
astăzi l-(4jf.2-F4.

Ia Saedia. specialiștii an putut să 
măsoare această erolufie tactic i începută 

1954 in stUal de joc ărnailîan 7nr 
Marvtas > făcut mirumea, fi de aici se 
poate redea pină la ce punct ideile sale 
au reușit să înlocuiască preferința spon
tană a jucătorului brazilian pentru ac- 

tăzi iarăși una din marile favorite ale 
campionatului mondial de fotbal, care 
începe peste cîteva zile in Chile..

J. VIUAMOR 
ziarist din Cuba

întrecerile de baschet de la Tbilisi
TBILISI, 18 (Agerpves). — In ca

drul turneului Dinamoviadei interna
ționale la baschet masculin de’ la Tbi
lisi, echipa Dinamo București a în
vins cu scorul de 63-47 (26-16) for
mația Gwardia Varșovia. Alte rezul
tate : Dinamo Berlin—Ruda Hvezda

FOTBAL PESTE HOTARE
LA 17 MAI a părăsit Moscova ple- 

cicid spre QiRe, pe bordul unui avion 
„Tu—104", echipa selecționată de fot- 

• bal a U-R.S.S. care va participa la 
I tumeui fina! al campionatului mon- 
■ dial. Dia Iot fac parte 22 de jucători, 

printre care Iașin, Masienkin, Voro- 
I nin, Netto, Meshi, Ponedeinik, Metre- 
j veli și Ivanov. In drum spre Santia

go, fotbaliștii sovietici se vor opri in 
I Costa Rica, unde vor susține la 20 

mai un meci de antrenament cu o e- 
I chipă locală.

★
ECHIPELE Braziliei și Țării Gali

lor s-atr îrrtîlnrt pentru a doua oară în 
decurs de 5 zile. Fotbaliștii brazilieni 
au obținut victoria cu același rezultat: 
3-1 (1-0). Scorul a fast deschis de
Vava, in minutul 17. Echipa oaspete 
a egalat in minutul 62 prin Lyok. Pole, 
care a jucat din nou excelent, a în
scris apoi două goluri în mimrtete 80 
șf 82.

INTR-UN meci internațional de fot
bal, desfășurat la Istanbul, echipa Tur
ciei a învins ca scorul de 1-0 echipa 
Izraelului. Unicul punct a fost mar
cat în minutul 44 de Lefter, care a 
transformat o lovitură de la 11 m.

București 24-27 mai 
Campionatele internaționale 
de scrimă ale P. P. Romine

Capitala țării noastre se pregătește 
să găzduiască o nouă și interesantă 
întrecere sportivă de mare amploare : 
Campionatele internaționale de scri
mă ale R. P. Romîne.

La ediția din acest an a tradițio
nalei întreceri și-au anunțat partici
parea o serie dintre cei mai reputați 
trăgători din R. P. Polonă, R. P. Un
gară. R. D. Germană, Franța și R.A.U.

61-57, Dinamo Moscova—Dozsa Buda
pesta 58-46, Cian Vei (R.P. Chineză) — 
Spartak Sofia- 73-48. Pînă în prezent 
au obținut eîte două victorii echipele 
Dinamo București, Dinamo Moscova 
și Dina-mo Berlin.

INTR-UN meci internațional de fot
bal desfășurat la Lisabona, echipa se
lecționată a Belgiei a obținui o sur
prinzătoare victorie cu 2-1 (2-B) ta
fața Portugaliei.

★ ■
ECHIPA de fotbal a R.S. Cehoslov, 

ce, rrr drum spre Chile, s-a oprit ia 
Italia unde va rămîne mai nurlie zile. 
Miercuri pe stadionul „San Stro* dtn 
Milano, echipa cehoslovacă a susțijH^a 
un meci de antrenament cu echipa fn- 
ternazionale. Jocul s a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: I—1 (1—1). 
Sîmbătă echipa R. S. Cehoslovace va 
juca la Vicenza cu Lanerossi.

PE SCURT
• Pugilistul maghiar Laszfo Papp 

este noul campion al Europei la cat 
mijlocie. Miercuri seara, ia Vi-ena, In 
prezența a peste 17.000 de spectatori, 
Papp l-a învins pe danezul C. Chris
tensen, prin oprirea meciului în rundul 
7. Papp s-a dovedit superior, reușind 
in repriza a 4-a să-și trimită adver
sarul la podea pentru 7 secunde. L 
Papp își va apăra titlul la 5 octom
brie la Hamburg în fața lui Har® 
Wehlers (R. Fi Germană). Ia caz d< 
victorie, Papp va ataca titlul mondial 
deținut de americanul Gene Fullmer. 
Meciuri urmează să aibă loc la Viena, 
pînă la sfirșitul acestui an.

• La Praga, atletul Matușek a sta 
bilit un nou record al țării safe la a- 
runcarea ciocanului: 64,67 m tv. r. 
64,65 m).

• Echipele selecționtat'e de tenis de 
masă ale R. P. Ungare și-au început 
turneul în R. P. Chineză, evolwtad la 
Pekin în compania reprezentativetor 
țării. In ambele inlilniri, victoria a re
venit gazdelor : la masculin 5—1, iar 
la feminin 3—0.

• In cadrul unui concurs de para
șutism. desfășurat în apropiere de 
A.lma Ata, sportivii sovietici au sta
bilit două noi recorduri- mondiale n 
proba de salt cu aterizare la punct fix 
Lansîndu-se de la o altitudine de 1500 
m, un grup de 7 paraș.uiiști au abținut 
o medie general^ de ■ 3,35 m de cen
trul cercului. Sărind de la o înălțime 
de 2000 m, Svetlana AbJeeva a reali
zat din două lansări media de 10,33 
metri.
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