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• Ora;e4e tn care vor avea loc jocurile o Programul partidelor ;i sistemul de disputare • Lotul arbitrilor

echipa de fotbal A. S. Monacoin
Primul joc al oaspeților: Joi cu Dinamo București,

pe stadionul
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campionate-
ORA 9,30 -

S.M.T. Babadag. 
avut loc și o 
piscicol, unde s-au 
pescari cu meea-

locuitori) și joacă
Mai mult

Hunedoara-Deva

Cupei orașelor balcanice

„25 AufiUSf

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VĂ?

Am ->

Trăgători de valoare 
a campionatele internaționale 

de tir ale R. P. Romîne
Rehder, Kasert, Mars, Vehle și alții, 
iar reprezentativa R.P. Polone este 
alcătuită din Ceorschi, Sadurschi, 
Stakurschi, Romik, Zajak, Chmura 
și Kastera.

Reamintim programul
lor. MIERCURI 23 MAI,

Campionatele internaționale de tir 
e R.P. Romîne reunesc, incepînd 

mîine, pe standurile de tragere de 
poligonul Tunari, concurenți din 
ă țări. In primele ore ale zilei de
i, au și început să sosească oas-
ii. Primii au fost trăgătorii din 

P. Ungară, care au venit Ia Bucu-
i cu prima lor ,,garnitură" din care 
lipsesc cunoscuții performeri I. 

olup, A. Krebs, Z. Sandor, I. Simko 
la armă, precum și renumiții tră- 

ători de pistol viteză, frații Kuhn. 
i, majoritatea oaspeților vor 
antrenamente de acomodare pe 

igon, sau mai bine-zis, un ultim 
trenament de verificare a posibili- 
ților înaintea întrecerilor oficiale 
Pînă la închiderea ediției ni S-a 

unicat și componența loturilor pe 
le prezintă U.R.S.S., R.D. Ger- 

ă și R.P. Polonă. Din reprezenta- 
va Uniunii Sovietice fac parte tră- 
ătorii Ciuian, Iakomiuk, Mitiulin, 

ov, Dolgoborodova Și cunoscutul 
ist Suleimanov. R.D. Germană 

zimță, de asemenea, un lot foarte 
ogen din care fac parte Kramer,

a Brașov și Cîmpina 
oncurs internațional 

de motocros
Sezonul competițional internațional 
motociclism va fi inaugurat anul a- 
ta printr-o competiție de motocros 
se va desfășura în țară de-a lungul 

două etape. Prima etapă va avea Ioc 
27 mai, la Brașov, pe traseu! din 

alea Răcădăului, iar cea de a doua 
3 iunie, la Cîmpina, pe traseul in
is pe dealul Muscelului. Sportivii 

oștri vor avea drept parteneri de în- 
i alergători din Uniunea Sovieti- 

, Bulgaria și R.D. Germană și pro
bii și un lot de motocicliști polonezi. 
Dat fiind înalta valoare a oaspeți- 
, dintre care se detașează net re- 

rezentanții U.R.S.S., alergătorii ro
mi vor avea o misiune foarte difi- 

rlă. Conștienți de toate acestea, aler- 
ătocH romîni au început pregătirile în 
ederea concursului internațional, încă 

mult, fiind hotârîți să se comporte 
nivelul prestigiului pe care l-au cu- 
it in concursurile internaționale de 

a*se zile organizate de Federația in- 
rnațiouală de motociclism.

Fotocronică argeșeană Mic și mare pe stadion

Turneul final ai campionatului republican masculin 
de handbal în 7

O pagină de fotbal

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

Tn fotografie: aspect de
Vi a edifie a Campionatelor internaliont- 

lc ale R. P. Romine.

încă nu s-au stins ecourile stimite de marea întrecere 
a tinerilor fotbaliști din țările Europei, găzduită de 
țara noastră, și iată că atenția amatorilor de sport este 
atrasă de o altă competiție de amploare care se va 
desfășura la noi: cea de a Il-a ediție a campionatului 
mondial feminin de handbal in 7. Așteptată cu interes, 
întrecerea celor mai bune echipe feminine de handbal 
în 7 va reuni 9 selecționate: R. S. Cehoslovacă (cîști- 
gătoarea titlului la prima ediție a campionatului mon
dial, disputată în 1957 în R.P.F. Iugoslavia), U.R.S.S., 
R. P. Ungară, Danemarca, Japonia, R.P.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă. R. P. Romină și învîngătoarea din me
ciul dintre echipele R. D. Germane și R. F. Germane.

SERIA A (R. S. Cehoslovacă. R. D. 
Germană sau R.F. Germană, U.R.S.S.) 
la Ploiești, SERIA B (R. P. Ungară, 
Danemarca, Japonia) la Brașov si SE
RIA C (R.P.F.I., R. P. Polonă, R. P. 
Romină) la București. Pe zile, pro
gramul jocurilor este următorul: sîm- 
bătă 7 iulie: R. D. Germană sau R. F.

Un concurs atletic reușit

După oum a mai fost anunțat, cele 9 formații au fost 
împărțite in trei grupe, primele partide urmînd să aibă 
ioc în ziua de 7 iulie, iar meciurile finafe în zilele de 
14 și 15 iulie la București.

Recent, Comisia Tehnică a Federației Internationale, 
împreună cu Federația de Handbal din țara'noastră au 
stabilit programul tehnic al acestei mari competiții, 
așa incit, astăzi, sîtutem în măsură să anunțăm cititorilor 
noștri ultimele amănunte legate de programul jocurilor, 
locul de disputare, lotul arbitrilor etc.

Să începem cu programul jocurilor și locul lor de 
disputare.
(Ploiești), Dane- ■------ --------------------------------------—

R. P Po-I
Germană—U.RS-S. 
marca—Japonia (Brașov), 
lonă—R. P. Romină (București): du
minică 8 iulie: R. S. Cdtoslovacă— 
R. D. Germană sau R. F. Germană 
(Ploiești), R. P. Ungară—Danemarca 
(Brasov), R.P.F.I.—R.P. Polonă (Bucu
rești): luni 9 iulie: U.R.S.S.-R. S. 
Cehoslovacă (Ploiești), Japonia—R. P. 
Ungară (Sibiu). R. P. Romină—R.P.F.I. 
(București). în ziua de marți 10 iulie 
nu se va disputa nici un meci.

După rezultatele obținute se va al
cătui un clasament pentru fiecare se
rie. Pe baza acestor clasamente se 
compun cele două grupe semifinale, 
astfel : GRUPA 1 : prima clasată din 
seria A, a doua clasată din seria B, 
prima clasată din seria C; GRUPA A 
II-A: prima clasată din grupa B. cele 
două formații clasate pe locul secund 
în seriile A și C. De asemenea, se va 
mai alcătui o altă grupă cu cele 
echipe clasate pe ultimele locuri 
fiecare serie.

Fizica și Sport din R. R Romîna
-------------- --------------------- .. ---------------------------- ——

SOFIA 21 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Boxerii ro- 
mini care ne vor reprezenta la în
trecerea din cadrul „Cupei orașelor 
balcanice" au sosit luni dimineață în 
capitala Bulgariei. In după-amiaza 
aceleiași zile ej au făcut un ușor an
trenament pe stadionul Lewski. Com
petiția se va deschide miercuri și 
va continua joi, urmînd ca finalele 
să se dispute, simbătă. Meciurile vor 
avea loc pe stadionul Drujba. Alături 
de boxerii romîni, la startul întrece
rilor se vor alinia boxerii bulgari, 
turci și greci. Formația R. P. Bul
garia încă nu a fost definitivată. Din

Numeroși internaționali
rf al

Săptămîna aceasta, iubitorii fotbalu
lui de la noi vor avea ocazia să 
vadă la lucru una din cele mai bune 
echipe din prima ligă a campionatu
lui francez: A. S. Monaco, fostă câști
gătoare a Cupei Franței (în 1959—60) 
Si campioană a Franței (1960—1961).

A.S. Monaco reprezintă un caz in
teresant in fotbalul internațional: 
este si.îgura echipă străină care par
ticipă in campionatul național al 
unei alte țări. Intr-adevăr, acest club 
iși are sediul pe teritoriul minuscu
lului principat Monaco (1,5 kmp., a- 

echipă nu vor lipsi, cu siguranță^ 
cunoscuții A. Mi^ev, Pandov, Pana- 
io.bav fi Patparizov.

Reprezentativa țării noastre cuprin
de pe următorii pugiiiiști în ordinea 
categoriilor: ducă, Pumi, GheorghiUi 
Dinu, NrlurLic, Stoenescu, Badea, Mo- 
nea, Nicobau și Mtunințan.

AL. I NO VAN

De aurind a fost organizată la Ju- 
rilofca o frumoasă și atractivă „du
minică sportivă", desfășurată în ca
drul Spartachiadei de vară a tinere
tului. Alături de sportivii din loca
litate, la întreceri au participat și 
reprezentanții asociației sportive Trac
torul de pe lingă 
Cu acest prilej a 
excursie la punctul 
intilniț muncitorii 
nizatorii de la S.M.T. Iată citeva re
zultate din competiții: ia fotbal me
ciul dintre asociațiile „RazeLm" Juri- 
lofca și „Tractorul ’ Babadag a re
venit primei echipe, cu scorul d» 
4—2; la atletism proba de 100 m a 
Cost ciștigată de Vasile Stoian, „greu
tatea" de Grigore Eremia, iar la a- 
runcarea discului oel mai bun s-a 
dovedit Nichita Feodot; concursul de 
ciclism a revenit tinarului Ari tort 
Lapșa (Razelm). întrecerile au fost 
urmărite de numeroși spectatori din 
comuna Jurilofca, satele învecinate 
Și orașul Babadag.

M. CRUCF.ANU, coresp.

proape 30.000 de
în campionatul Franței.
decit atil, A.S. Monaco a reprezen
tat Franța în 1961—1962 în Cupa Cam
pionilor Europeni...

Promovată in prima ligă profesio
nistă in 1952, A.S. Monaco — apre
ciată ca una din echipele care prac
tică cel mai spectaculos fotbal, teh
nic, rapid, in ritm susținut — a cu
noscut frumoase succese: locul 3 în 
1955-56, locul 5 in 1956-57, locul 3

Duminică dimineața pe lacul Herăstrău, vîntul a fost, favorabil veliștilor. în clișeul nostru, 
finn-iștii au luat startul în „Cupa Știința*.

Foto : P. R o moș an

M. Alexandrescu (Metalul) — 1 și A. Sinco (Voința) — 6 într-una din seriile concursului 
de dirt-track desfășurat duminică pe stadionul Unirea.

Foto : T. Chioreanu



Se extinde gimnastica in prodnctic
Pe zi ce trece gimnastica în pro

ducție câștigă coi aimpatizanți. Tot 
mai multi oameni ai muncii se «c- 
ving de binefacerile exercițiilor efec
tuate in pauzele create anume pentru 
acest scop. In cede ce urmează jrorn 
reda ci te va aspecte primite de ta Co
respondenții noștri dfa diferite colțuri 
ale țării privind extinderea ghllriewfc 
cii ta producție.

GH1MBAV-BRAȘOV
i

Muncitorii fabridi de hirtie cerată 
Ghimbav-Brașov se irfndresc ca sik> 
cese însemnate ta producție. In ace
lași timp, lucrătorii din sectoarele 
„dos are-alb urne* și „șervețele* eu ob
ținut și o altă realizare. Ei au intro
dus gimnastica ta producție. contri
buind astfel te îmbunătățirea proce
sului de producție. De esteva zile, ta 
jurul orei 11,30. muncitorii acestor 
două sectoare, sub îndrumarea ins
tructorilor voluntari Roza Allies _și~ lBe 
Sandu, execută programul de gimnas
tică. Datorită entuziasmului cu care 
participă muncitorii celor două sec
toare fa pauza de gimnastică fa pro
ducție, sfat perspective ca ta cei ma: 
ecurt timp să se extindă gimaastica 
In producție și ta alte sectoare. (C. 
Gruia, coresp. regional).

ROMAN

tnuncSPeste 2.000 de oameni ai 
dta localitate participă ta gimnastica 
in producție In unele unkăți ca de 
pildă ia Întreprinderea Lemn și Mo
bilă, intrep.-tade.-ea de prefabricate din 
beton. Fabrica de zahăr, cooperativa 
Arta manuală și altele, pauza de gim
nastică in producție a început să de
vină o tradiție La succesul obținut 
pmă fa prezent ta «cest domeniu — 
succes care ar putea fi ți mai mare, 
dacă la toate unitățile de muncă s-ar 

contri- 
temă.

«KOrda același interes — 
huit
(Gh.

ți conferințele pe această 
Grunzu, coresp.J.

BAIA MARE
I

localul clubului sportiv 
din Baia Mare a avut 
de instructaje privind gimnas

ta producție. La ciclul de lu
au participat 80 de tas-

<xășe- 
ioc un

In
ncsc 
ciclu 
tica
structaje, 
truc tori voluntari recrutați din între
prinderile, instituțiile și gospodăriile 
colettive din Baia Mare ți Baia Sprie 
și din 
rezultat
tem aminti că zilele trecute s-au fă
cut primii pași pentru introducerea 
pauzei de gimnastică fatr-o serie de 
întreprinderi băimărene dintre care 
enumerăm Trustul Minier, Intreprin-

comunele apropiate Ca 
al acestei acțiuni pu-

Vești de la corespondenți
NOI MEMBRI UCFS

Atunci cînd a fost ales, noul consiliu 
•1 asociației sportive Cartonajul (preșe
dinte Gh. Manea) de pe lingă coope
rativa meșteșugăreasca Cartonajul, a sta
bilit un plan de măsuri care prevedea 
îmbunătățirea activității sportive ■ co
operatorilor. Ca rezultat, numărul mem
brilor UCFS a crescut la 514, dintre 
care 419 femei, toți eu cotizațiile plătite 
la zi. 300 de membri UCFS au participat 
la competițiile organizate de clubul spor
tiv Voința la șah, tenis de masă și 
gimnastica, iar echipa de turism •-« 
clasat pe locuri fruntașe la toate con
cursurile la care a participat în acest 
■n. Un avînt mare a luat și gimnastica 
ta producție. Peste 200 de cooperatori. 
Îndrumați de 4 instructori voluntari, 
efectuează cu regularitate gimnastica ta 
producție.

GR. GHICA

CONCURSUL DE ATLETISM AL 
SPORTIVILOR DE LA A. S. LU

MINA CALAFAT

Consiliul asociației sportive Lumina 
din Calafat manifestă interes pentru 
asigurarea unei vii activități a mem
brilor asociației. De curind, a fost 
organizat un reușit concurs de atle
tism, desfășurat în bune condiții pe 
stadionul Dunărea din localitate. 
Iată cîștigătorii probelor: BĂIEȚI, 
categoria I 100 m: Gh. Diaconescu, 
200 m: A. Dragii, 400 m: St Ber- 
becaru, 800 tn ; St Berbecaru, lun
gime : Gh. Diaconescu, înălțime! 
M. Petrescu, greutate: P. Colina, 
suliță: D. Toma j categoria a ll-a: 
80 m plat: Al. Zpingeac, 300 m i 
L. Traistan, 1000 m: Al. Păuna, 
înălțime: D. Turcu, greutatel V. Mia- 

derea Comunală nr. 1, întreprinderea 
locală „Cloșca" etc, (G. Pop și V. 
Săsărami, coresp.).

CARANSEBEȘ

ZOele trecute, ta ' consiliul raional 
UCFS Caransebeș a avut foc o șe
dință, eu ocazia căreia o-a analizat 
posibilitatea extinderii gimnasticii ta 
producție, la prezent gimnastica ta 
producție ce practică doar ta două 
unități de muncă, fiind angrenați ■- 
proxsmativ 400 de muncitori. In sco
pul extinderii gimnasticii in producție 
ta anitățile IPROFIL Balta Sărată, 
cooperativa Semenicul etc., consiliul 
raional UCFS a întocmit un plan de 
măsuri. S-au repartizat pe întreprin
deri profesori de educație fizici care 
se vor ocupa de această problemă și 
se speră că in curind planul de mă
suri va & pus ta aplicare. (N. Pkvu, 
coresp.l.

SEBEȘ

fabrica „Simion Bămuțiu' din 
muncitorii dta secția marochi- 

I stau aplecați asupra meselor,

ta 
Sebeș, 
cărie 
hxrtad de zor. Deodată, tov. Traian 
Găldean, președintele asociației spor
tive Pielarul. se uită la ceas. Este 
ora 11_

— Gata. tovarăși! Deschideți, vă 
rog, geamurile și alinîâți-vă.

Muncitorii și muncitoarele din sec
ție se aliniază și ta comanda instruc-

La Flacăra roșie-București

START BUN, DAR
Cu multă bucurie au primit munci

torii fabricii de pielărie și încălțăminte 
„Flacăra roșie" din raionul Tudor 
Vtadimineecu-Buciu'ești vestea intro
ducerii gimnasticii în producție în fa
brica lor. Și rezultatele nu s-au lă
sat așteptate. L« începutul lunii sep
tembrie 1959 s-au făcut primii pași. 
In scurt timp aproape 600 de munci
tori din sectorul încălțăminte parti
cipau cu regularitate la exercițiile de 
gimnastică, sub îndrumarea instructo
rilor voluntari special pregătiți. Pe 
baza experienței acumulate, gimnas
tica în producție a fost introdusă apoi 
0 In sectoarele „articole tehnice" și 
„marochin arie". Un început destul 
de promițător.

Dar iată că în ultima vreme această 
utilă acțiune sportivă de mase este 
trecută pe plan secundar la fabrica 
„Flacăra roșie". Numai în secția încăl
țăminte — și nici aid în mod con
secvent — se mai face gimnastică in 
producție; din cei 17 instructori vo
luntari pregătiți, doar 4-5 își mai con
tinuă activitatea. Instructori ca Ma
ria Ioana, Gertrude Kissinger, Ioana

din ; FETE, categoria I : 100 m: Gi- 
ca Boengiu, 200 m: Florentina Popa, 
lungime: Florentina Popa, înălțime: 
Florica Vîlcu; categoria a II-a: 
500 m: Constanța Filip, lungime: 
Marieta Pîrvu, 60 m plat: Marga 
Tăcu, înălțime: Marieta Pîrvu, greu
tate : Maria Spiridon.

M. CARAULEANU

ÎNTRECERI DE GIMNASTICA PEN
TRU COPIII DIN VULCAN

Elevii școlii medii mixte din Vul
can se pregătesc în cinstea zilei de 
1 iunie, „Ziua copilului" — să par
ticipe la un concurs de gimnastică. 
Sub îndrumarea profesorilor de edu
cație fizică Teodora Gurtavencu și 
Laura Pascu, peste 150 de elevi și 
eleve exersează cu multă sirguință 
figurile ce ie vor executa în cadrul 
concursului. Printre cei mai harnici 
se numără Maria Hristea, Ioana 
Predescu, Elena Udrea, Mihai Vic
toria, Nicoleta Albescu ș.a.

N. ROVENȚA

CAMPIONATUL DE BASCHET AL 
JUNIORILOR DIN REGIUNEA 

MUREȘ-AUTONOMA MAGHIARA

Sala IMF. din Tg. Mureș a găz
duit interesantele întreceri ale cam
pionatului de baschet al juniorilor din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. 
In urma jocurilor disputate, titlurile 
de campioane au fost câștigate de 
clubul sportiv școlar Harghita Tg. 
Mureș, ta băieți, și de Școala spor
tivă de elevi din Gheorghieni, la fete. 
Iată de altfel clasamentele: băieți: 
1. Harghita Tg. Mureș, 2. înfrățirea 
Gheorghieni, 3. Gimnaziul Miercurea 
Ctac, 4. Progresul Cristuru Secuiesc; 
fete: 1. S.S.E. Gheorghieni, 2. S.S.E. 
Tg. Mureș, 3. Raza Soarelui Odor- 
bei, 4. Gimnaziul Miercurea Ciuc

V. RADAR

forului încep exercițiile de gimnastică. 
In secție domnește veselia și entuzias
mul. Fiecare caută să execute cit mai 
corect programuL

După terminarea exercițiilor am cerut 
părerea unui muncitor fruntaș din 
secție, tov. Emil Opriș. Iată ce ne-a 
declarat:

— Consider că introducerea gimnas
ticii în producție este foarte utilă. După 
executarea exercițiilor și eu și toți co
legii mei ne simțim bine dispuși, așa 
incit putem porni cu și mai multă 
rivnă la îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Spun această cu atit mai mult cu cit 
datorită specificului muncii noastre — 
stăm aplecați asupra meselor — sim
țim nevoia de mișcare.

Introducerea gimnasticii ta producție 
ta această Întreprindere este un succes 
al asociației sportive Pielarul, care cu 

- sprijinul organizației de partid a reușit 
să angreneze în această activitate peste 
800 de muncitori de ta cele trei secții 
de marochinărie. Dar, consiliul esocia- 

nu se mulțumește numai cu acest 
rezultat

— Gimnastica in producție va B in
trodusă și Ia celelalte secții, precum și 
ta sectorul administrativ, astfel incit 
toți salartații 
fie angrenați 
cel mai scurt 
încheiere tov.
poizan — coresp.J.

întreprinderii noastre să 
in această activitate. In 
timp — ne-a declarat ta 
Traian Găldean. (BL A-

Tone, Virgil Boțan ț.a. au neglijat 
aproape complet să Be mai ocupe de 
Îndrumarea muncitorilor din sectoa
rele respective in timpul rezervat 
special pentru efectuarea exercițiilor 
de gimnastică. In sectorul „marochi- 
nărie", de cel puțin o lună pauza re
zervată acestei activități se irosește 
zadarnic. In sectorul „articole teh
nice*, de mai bine de două luni gim
nastica ta producție a fost dată ui
tării, iar în secții ca „romarta*, „me
canică", „administrativ", „tăbăcârie” 
tovarășa Maria Preda — direct răs
punzătoare cu gimnastica în producție 
din fabrică — afirmă că „nici nu crede 
că se poate face ceva".

Se pune Întrebarea, această situa
ție mai poate dăinui multă vreme ? 
Credem că nu ! Căci la fabrica „Fla
căra roșie" sînt posibilități ca gimnas
tica în producție să se desfășoare In 
cele mai bune candițiuni. Tovarăși ca 
maistrul Hristu Vulgaris, șeful de 
secție Aurdian Macovei, muncitorii 
Constantin Circioreanu, Elisabeta Ma
rin, Paraschiva Alexe și tnulți alții 
și-au afirmat dorința de a sprijini 
buna desfășurare a acestei acțiuni, 
considerată de ei foarte utilă. La locu
rile de muncă condițiile existente per
mit efectuarea exercițiilor. Rămîne ca 
ta viitor, sub directa îndrumare a 
metodistei raionale Xenia Brînzei, să 
se treacă la reorganizarea acestei ac
tivități, să se reactivizeze instructorii 
voluntari din fabrică, iar aceștia să 
privească cu mai mult simț de răs
pundere sarcina ce li s-a încredințat.

DECEBAL ȚOCA

Oră de educație fizică cu elevii clasei a... lll-a
Dta inițiativa M.I.C., ta aproape 

200 de școli din țară au loc, ta pre
zent, lecții experimentale cu elevi 
eparținind claselor 1—4, în cadrul 
cărora sînt predate de către profesori 
de specialitate, diferite materii de 
cultură generală. Din suita acestora 
nu lipsesc, cum este și firesc, orele 
de educație fizică. La o astfel de 
oră cu caracter experimental am fost 
și noi, nu de mult, martori.

Loc de desfășurare: școala medie 
nr. 2 din Suceava. „Eroii* i elevii 
clasei a IlI-a. Conducătorul lecției 1 
profesorul de educație fizică Miliai 
Moldoveanu.

După obișnuitul raport, profesorul 
anunță tema lecției:

— Copii, lecția noastră de astăzi 
va cuprinde trei obiective: mai ta
tii, exerciții de gimnastică de ansam
blu; apoi săritura peste capră și in 
sfîrșit o alergare de ștafetă. înainte 
de toate însă, ca de obicei, vom face 
o ușoară încălzire...

In clipa următoare, 
indian, face înconjurul 
alergător, cu schimbări 
tăm: aproape perfect 
cu mișcări respiratorii,

clasa, fa fir 
sălii, fa pas 
de ritm (no- 
sincronizate), 

cu extensii de

F otocronică argeșeană

x-.oocx«xoox».xa<-xxooooooooooooocxxxsoooooooooooc

Alaltăieri, tn comuna Curtișoara, activiștii Consiliului UCFS al raionjilts: 
Slatina au organizat tn colaborare cu colectiviștii sportivi ai. acestei 

localități o demonstrafie inedită, pe tema: „SĂ NE ODIHNIM ACTJV, PAR- 
TICIPIND. LA ÎNTRECERI CULTURALE ȘI SPORTIVEI". Sub plafonul d< 
nori și printre picăturile mărunte ale ploii am notat tn carnetul de însemnări : 
„...defilarea sportivilor, tntrecerile de atletism, tn saci, cu lingura, și oul, 
trtnta, halterele, călăria, ctntecele au sttmit attta admirație și aplauze in rin 
durile sutelor de spectatori, tnctt nimeni nu a observat că norii s-au 
furișat undeva dincolo de dealuri, listnd tn final fotbalului o cupolă 
albastră, imaculată". Vasăzică, In timpul liber mișcare, cîntec și voie 
bună! (In ilustrafii, aspecte de la această odihnă activă).

HORIA CRISTEA
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKX

61 experiment convingător

brațe și picioare. Profesorul mi se li
mitează să observe, să supravegheze 
elevii, ci, simultan, este și el un par
ticipant activ la această introducere 
a lecției.

Au trecut 5 minute. încălzirea s-a 
terminat. Clasa formează acum un 
mic ansamblu de gimnastică. Fiecare 
exercițiu este executat mai întîi de 
profesor, apoi, in comun, de profesor 
și elevi. Ochiul profesorului vede tot 
Ori de cite ori cineva este in dez
acord cu exercițiul, profesorul intervine 
prompt, corectează. Sînt numeroase 
aceste opriri. Admirăm perseverența 
tînărului profesor (a absolvit doar cu 
doi ani 
Fizică), 
elev să 
pe care 
prinderi

în urmă Institutul de Cultură 
preocuparea lui ca fiecare 
intuiască ' mai întîi exercițiul 
îl va executa, să capete de- 
corecte. Așa se întîmplă și 

fa săritura peste capră, dar mai ales 
la ștafetă, unde, în realizarea unui 
schimb cit mai reușit este necesară ți 
o anumită tehnică de alergare.

Ora se apropie de sfîrșit. Cînd su
netul clopoțelului „sparge" liniștea de 
pe coridoare, un murmur ușor cu
prinde sala: indirect, elevii își ex
primă dezamăgirea pentru că ora de 
educație fizică a fost prea scurta

In pauză, o mică discuție cu p 
fesorui Moldoveanu.

— Ce se urmărește prin acest < 
periment ?

— Această inițiativă își propune 
demonstreze că educația fizică e 
necesară încă din primii ani de șc< 
lă. Elevii își formează astfel depr 
deri corecte de mișcare, îți măre 
capacitatea de a învăța. Se realizes 
totodată un echilibru mai armon 
între activitatea intelectuală și 
fizică. Comparațiile făcute cu 
rite clase de control sau „clase 
tore", cum le denumim noi (la 
nu sînt programate astfel de 
ne-au edificat pe deplin: elevii 
ticipanți la experiment sînt mai 
mai sănătoși, aportul lor Ia celeia 
ore de curs este sensibil mai ma

Spre convingere am asistat în co 
tinuare, cu aceiași elevi, la ora 
aritmetiică. Promptitudinea in ră 
punsuri ca și cursivitatea cu care 

rezolvat exerciți

c
<li

c;
or
P:
\ i

punsuri ca și 
levii examinați au 
a fost revelatoare.

Socotim că ar 
comentariu.

îi de prisos ori

T. STANCU



Mic si mare
9

pe stadion!
„...ACTIVITATEA SPORTIVA DE 

MASE DIN ÎNTREPRINDERI Șl INS
TITUȚII TREBUIE SA CUNOASCĂ 
O PUTERNICA DEZVOLTARE. ASO
CIAȚIILE SPORTIVE DIN FABRICI, 
UZINE Șl ȘANTIERE TREBUIE SA 
DEVINĂ CENTRE IMPORTANTE DE 
RASPINDIRE A CULTURII FIZICE..."

(Din Hotărîrea Conferinței 
pe țară a UCFS din R.P.R., 
din 23—25.11.1962).

fierbinte de a deveni buni prieteni <w| 
sportului... și pe părinți. Un exemplu : 
concurentul cu nr. 27 Petrică Chior sacuj 
cîștigătorul probei de ciclism, a avut In. 
tribună cel mai aprig suporter in tatăl' 
său, cunoscutul inovator Clement Chior-1 
sacu, șeful secției scule 
fi de mirare ca într-o zi 
Petrică... să apară vreun 
să-l avantajeze față de 
renți. Intr-o 
nu-i posibil !

Joi, in sala Floreasca,

familie de

a uzinei. N-ar' 
la bicicleta lui. 
mecanism care 
ceilalți concu-\ 

inovatori, ce

Start in cea de a Vl-a ediție a Campionatelor internaționale 
ale R. P. Romine

Dacă ați fi trecut simbătă după-a- 
ază sau duminică dimineața pe la sta
nul asociației Gloria a uzinelor „Re- 
blica", poate v-ați fi mirat că deși 
era un meci oficial de. fotbal, totuși 

bunele erau arhipline. Și, ce-l mai in- 
esant, ați fi putut vedea că tu locul 
mirilor fruntași angrenați continuu în 
receri, de data aceasta pe stadion 
ui dat tnttlnire chiar obișnuiții... 
ictatori. Ce se tntimpla ? Foarte sim- 
i -• asociația sportivă a uzinei orga
nic pentru membrii ei ...două zile de. 
receri sportive festive.

IN FINAL...

■RIMII „REMARCAȚI”, BATRIMII

protagoniști : reprezentanții ,,Sec to
nii productiv* și ai celui „Auxiliar*. 
IctttZ a fost presărat cu multe faze 
țctaculoase, deși poate un cronicar 
« exigent ar fi scris că s-a desfășurat 
r-wn ritm prea lent. Au fost și „faze 
Icareu", care an stîrnit nelipsitele dez- 
leri in tribune și pe teren și bineîn- 
r.v a fost și un gol care a lămurit Itt- 
\rile: „4 uxiliarul* a cîștigat. Golul a 

înscris de interul dreapta Manea 
k (sculer). După fluierul final al ar- 
rului neam dus ta cabină pentru... 
narații. Ion Tripa, căpitanul echipei 
I G Producția. muncitor la 
Kw și în același timp cel 
vfrsZă jucător dc pe teren, ne-a 

iWn d:
. șansă. S-au mișcat mai repede, 
loare însă ne vom revanșa. In ce mă 
vește, peste două săptămîni voi ieși 
pensie... din product ie și să am timp 
\i mult pentru ...fotbal*.

trebuie să- amintim și despre tntrece- 
rile concurcnfilor la greutate (ctștigător, 
probatorul Marin Medeș), despre ștafeta, 
combinată (ctștigată de „Secția mecani
că și întreținere"), despre tracțiunea cu 
frtnghii (care a furnizat o dispută dlrză 
intre secțiile finisaj, filetaj, tras la recel 
Șl mecanică și pe care tot mecanicii au 
ctștigal-o) etc.

Un cuvtnt de laudă pentru organiza
tori — consiliul asociației Gloria șl clu
bul raional Metalul — care au asigurat 
cele mai bune condiții de desfășurare i 
întrecerilor sportive din cele două zile.

amintim fi despre întrece-

RADU BOGDAN 
și VALENTIN PAUNESCU

0 nouă ramură a turismului: mototurismul

la- 
mai 

spus 
Au fost mai buni și au avut 

Data

UN CIȘTIGATOR MULTIPLU

Lăcătușul Nicolae Avramescu a fost, 
să spunem așa, eroul celor două zile 
întreceri. Proba de 500 m plat a cîț- 

wrt-o detașat și cum în general un 
lor bun poate fi și un săritor la 
ne, s-a impus și aici. „Pofta 
neînd*, spune o zicală mai veche.
cu Nicolae Avramescu. La s fir și tul 

\rgării în sac... din nou pe locul I. 
\mică decepție... la alergarea cu paha- 
> cu apă. Aproape de linia de sosire.

pas greșit și s-a vărsat paharul... 
locul I.

aler- 
lun- 
vine
Așa

CITEVA CUVINTE DESPRE...

roncursul de biciclete rezervat copi-
A devenit o tradiție ca la astfel de 

receri să fie rezervate probe și pemtu 
ăi. Faptul este îmbucurător, puștii 
icind pe stadion o dală cu dorința lor

Zilele de primăvară cu oer senin și 
soare puternic se ndănțuic, invitîndu-i 
pe orășeni să meargă în excursie. 
Cu autobuzele, cu trenul oamenii muncii 
pornesc la sfîrșit de săptămînă să se 
recreeze în mijlocul naturii.

Prin grija partidului și guvernului, 
prin hărnicia poporului, viața oameni
lor muncii din țara noastră devine tot 
mai bună. Nivelul de trai este m con
tinuă creștere. în această evident# as
cendență se înscrie și faptul că din ce 
în ce mai multe persoane posedă moto
ciclete. De la an la an parcul de mo
tociclete devine tot mai bogat și mulți 
oameni ai muncii de la orașe și sate au 
posibilitatea să viziteze tot mai multe 
locuri istorice legate de trecutul dc 
lupiă al partidului, al clasei munci
toare, tot mai multe șantiere ale con
strucției socialismului, tot mai multe 
stațiuni balneoclimaterice renumite prin 
frumusețile peisajului lor. Ssa creat 
astfel o nouă ramură a turismului: nu>- 
îoturismul.

Pentru continua dezvoltare a activi
tății turistice organizațiile sportive — 
asociațiile și cluburile — au datoria sl 
activeze intens. Consiliile asociațiilor 
sportive și ale cluburilor sportive tre
buie să prevadă în calendarul lor spor
tiv eît mai multe ieșiri mototuristice pe 
i tine rarii diferite, să mobilizeze pe po
sesorii motocicletelor la diferite ex
cursii, să organizeze în cil mai bune

condițituii aceste ieșiri și să-i stimuleze 
pe acei mototuriști care se evidențiază 
prin participare regulata, printr-o disci
plină exemplară în caravană ete.

Federafia Romrnă de 
prevăzut m planul său 
jiniren și dezvoltarea 
Astfd, prin oomisiile

între- 
există un 
de m (Ho

de pin d«

Itînena- 
disen- 
Acest 
vreme

mototurism.
cu multă
se da posibilitate 
documenteze asu- 

După 
stabilite 
intensă

Motociclism șî-a 
de muncă spri- 
mototuri smului. 
de motocidism

din țară, se via trece la organizarea de 
secții de motociclism în marile 
prinderi și instituții, unde 
număr suficient de posesori 
ciclete.

RealisMtrea acestor excursii
de spiritul organizator al consiliilor aso
ciațiilor și cluburilor sportive, 
riile excursiilor trebuie mai întîi 
ta te cu amatorii de 
lucru trebuie făcut 
înainte, pentru a Ii 
participanților să se
pra traseului, localităților etc. 
ce au fost alese traseele și 
diatele, trebuie să se facă o 
popularizare. Cu sprijinul organizațiilor
U.T.M. și sindicale va putea fi mobi
lizat un număr sporit de participant, 
în programul excursiei trebuie prevăzute 
nu numai vizite ci și întreceri 
între participau ții la excursie 
șah și alte jocuri sportive), 
v-a trebui să fie condusă de
bine inițiat, capabil să dea toate îndru-

sportive
(volei, 

Excursia 
un ghid

0 carte extrem de utilă peutru antrenori și instructed voluntari

„EXERCIȚII SUB FORMA DE JOCURI IN ANTRENAMENIUl DE FOTBAL”
de B. Țiric

mările, să vorbească pe larg de locali
tățile vizitate, să dea explicațiile care 
i se cer. De asemenea, cîtiva dintre par- 
ticipanții la excursie vor trebui să se 
ocupe de ordinea în caravană. Aceasta, 
pentru faptul că excursiile mototuristice 
au pi menirea de a-i deprinde pe pose
sorii de motociclete cu disciplina sc
rută de regulamentele de circulație.

In acest fel excursiile mototuristice 
își vor atinge scopul propus. Consiliile 
asociațiilor și cluburilor sportive vor 
trebui să acorde o importantă deosebită 
organizării acestor excursii pentni a 
putea angrena astfel un număr cit 
mare de participant.

De Joi, scrima este iarăși la ordinea 
zilei. Prilejul: campionatele interna
ționale de scrimă ale R.P. Romîne, 
anul acesta, la cea de a Vl-a ediție.

întrecerea va avea loc în Capitală 
(gazdă — sala Floreasca) și ea reține 
atenția, In prunul rînd, prin valoarea 
participanților, trăgători fruntași din 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.D. Ger
mană, Franța și — pentru prima oară 
la această tradițională întrecere sporti
vă internațională — sportivi din R.A.U.

Campionatele internaționale de scri
mă ale R.P.R. constituie punctul de 
plecare într-un adevărat ciclu de în
tîlniri internaționale la care vor fi pre- 
zenți și scrimerii noștri fruntași: me
ciul cu R.P. Polonă de la sfîrșitul lunii 
mai, concursurile internaționale de la 
Varșovia și Como (Floreta de argint) 
din iunie și apoi — momentul culmi
nant — Campionatele mondiale de 
scrimă, programate în acest an, la 
Buenos Aires (Argentina), între 15—27 
iulie.

In vederea acestei prime confruntări 
internaționale care începe joi. scrime
rii noștri s-au pregătit cu toata aten
ția sub conducerea unui colectiv de 
antrenori (C. Panescu, M. Vilcea, A. 
Pelegrini). Speranțele noastre ia „in
ternaționale" sint, în principal, Tănase 
Mureșanu, I. Drimbă, Olga Szabo și 
Mari» Vicol (floretă), Constantin Ste- 
lian și Ștefan Haukler (spadă), La- 
dislau Rohoni ji Octavian Vintilă 
(sabie).

Prunii participanți Ia .internațio
nale" vor sosi în Capitală în cursul 
zilei de astăzi.

mai

ALEXANDRU FLOREA
Președințele Federa țici romînc 

de motociclism

In fotografie! Reprezentantul țării 
noastre, Ionel Drtmbă și unul dintre cel 
mai valoroși trăgători ai R.D. Germane, 
liane Jănicke. Un asalt de o rară fru 
musețe disputat anul trecut și pe care 
cei doi tulentați floretiști sin tem siguri 
că-l vor reedita la actuala ediție a Cam- 
pionatelor internaționale de scrimă ale 
R.P, Romtne

importante hotar îri ale ( onyi csuitii
Federației Internationale de scrima

De curînd. in vitrinele librăriilor 
I apărut — in Editura UCFS — o 
Luă lucrare cu caracter tehnic spor- 
L : „EXERCIȚII SUB FORMA DE 
pCURI IN ANTRENAMENTUL DE 
pTBAL“ de antrenorul sovietic B. 
|RIC. Prin caracterul și conținutul 
I cartea se adresează antrenorilor 
I instructorilor voluntari. Dar, ea 
Instituie o lectură folositoare și pen
ii fotbaliști și chiar și pentru con- 
udătoni de secții de fotbal, care 
pbuie să posede un bagaj de cu- 
Ișttnfe metodice.
Ce cuprinde lucrarea ? Conținutul 
anunță chiar titlul ei; o serie de 

berciții cu caracter emoțional, sub 
kmă de jocuri, care — incluse in 
lomentul și locul cel mai potrivit in 
lomul unei lecții de antrenament — 
M menite să asigure o desfășurare 
acută, „să stârnească interesul ju- 
ltarilor, să-i angreneze, să le sti- 
uleze elanul, trezindu-le dorința să 
creae din tot sufletul".
Este un lucru arhicunoscut că im- 
înătățirea continuă a pregătirii fot- 
iliștilor, creșterea măiestriei lor 
tor live cere o mare cantitate de 
uncă la antrenamente, o participare 
țiștientă 
rmarea 
rice, a 
hemelor
ai prin antrenament serios, avind la 
iză principiul repetărilor. Dar, re
dările multiple ale diferitelor exer-

din partea fotbaliștilor. La 
și perfecționarea calităților 
deprinderilor tehnice și a 
factice se poate ajunge nu-

ciții duc uneori la monotonie, scad 
din dorința jucătorilor de a se an
trena, provoacă chiar unele semne de 
oboseală. Cum poate fi evitat acest 
fenomen ? Prin lecții de antrenament 
atrăgătoare și prin conținut și prin 
forma lor de desfășurare, prin va
rietate, prin includerea unor exerciții

cu caracter de întrecere fi chiar dis
tractiv, care insă servesc ideile me
todice, obiectivele antrenamentului 
respectiv.

Asemenea exerciții — marea lor 
majoritate izvovlte din practica de 
oni de zile a autorului — prezintă în 
lucrarea sa antrenorul B. Țiric. Des
crise intr-un stil plăcut fi însoțite — 
cele mai multe dintre ele — de de
sene, exercițiile sint grupate in trei 
capitale ; pentru dezvoltarea calităților 
fizice sau fortificarea mușchilor și li
gamentelor ; pentru deprinderi tehnice 
ți pentru pregătirea tactică a jucă
torilor. Multe exerciții insă, contribuie 
la dezvoltarea concomitentă a mai 
multor calități.

Cele peste 120 de exerciții formează 
un material bogat, primul de acest 
gen editat — in traducere — la noi, 
foarte util pentru antrenorii ți in
structorii noștri voluntari, mai ales 
pentru cei tineri. Exercițiile însă, nu 
trebuie folosite in mod mecanic, ci 
in raport cu specificul fi cerințele 
echipelor și cu perioada de pregătire. 
De asemenea, pe baza lor pot fi crea
te alte exerciții asemănătoare.

Lucrarea răspunde unei necesități 
la noi și ea nu trebuie să lipsească 
in primul rind din biblioteca perso
nală a antrenorilor, instructorilor vo
luntari și a fotbaliștilor noștri.

La începutul lunii mai au avut ioc, 
la Madrid, lucrările Congresului Fe
derației internaționale de scrimă. La 
acest Congres, țara noastră a fost 
reprezentată de către tov. Dioniste 
Tepșan, secretar general al F.R.S., pe 
care l-am rugat să ne răspundă la 
citeva întrebări privind desfășurarea 
lucrărilor.

— Care au fost principalele ho- 
tărîri luate în cadrul Congresului 
F.I.S. ?

— Mai întîi, aceea privitoare la sis
temul de desfășurare a concursurilor 
internaționale. In acest sens, s-a hotă- 
rît ca sistemul să fie combinat: pri
mele tururi după formula serie, apoi 
prin eliminare directă (în funcție și de 
numărul participanților). La eliminarea 
directă — individual — durata asaltu
rilor va fi de 12 minute iar trăgătorii 
vor putea merge pînă la 10 tușe. S-a 
hotărît de asemenea ca masca trăgă
torilor să fie izolată. In cazul cînd 
lama va atinge masca și va face priză 
valabilă se va acorda tușă. Alte hotă- 
rîri: planșele vor putea fi confecțio
nate și din material plastic, iar vîrful 
spadei — plat pînă acum — va fi ro
tunjit pentru ca să fie evitate posibi
litățile de accidentare.

O serie de hotărîri importante se re
feră ia arbitri. Astfel, arbitrii interna
ționali vor fi împărțiți în trei grupe. 
Din prima grupă vor face parte cei 
oare conduc finalele campionatelor 
mondiale; din a doua — arbitrii se-

mifinaletor campionatelor mondiale șf 
ai concursurilor de mare amploare (O- 
limpiade, Criterii mondiale rezervate 
tineretului. Universiade, concursurile 
tradiționale). In sfîrșrt, în grupa a 
Ill-a vor fi cuprinși arbitrii propuși de 
către federațiile din diferite țări să con
ducă întîlniri internaționale.

O problemă care a suscitat mult in
teres : aceea legată de cronometraj. 
F.I.S. a stabilit ca pe viitor cronome
trajul — la probele electrice — să fie 
vizibil numai pentru spectatori.

I
— La ce date au fost fixate 

principalele competiții internațio
nale ale anului viitor ?

— In ordine cronologică : Criteriul 
mondial de scrimă al tineretului, între 
15-18 .aprilie, la Gând (Belgia), iar 
campionatele mondiale, între 14 și 28 
iulie, la Gdansk (R.P. Polonă). în ce 
privește viitorul Congres F.I.S. acesta 
va avea loc la Paris la 29 noiembrie.avea loc la Paris la 29 noiembrie.

— O ultimă întrebare: ce noî 
competiții internaționale au fost 
propuse și aprobate de către Con
gres î

— Este vorba de „Cupa mondială", 
întrecere rezervată echipelor cîștigă- 
toare ale cupelor sau campionatelor na
ționale. Congresul a hotărit ca prima 
ediție a acestei importante întreceri 
menită să stimuleze dezvoltarea scri
mei în diferite țări să aibă loc la Mos
cova în luna martie 1963.

Campionatul republican de popice pe echipe

P. GAȚU.

TIRGOVIȘTE. Recent au luat stir- 
șit întrecerile campionatului raional 
de popice pe echipe. Metalul Tîrgo- 
viște. care a acumulat 46 de puncte, 
s-a calificat în etapa regională, fiind 
urmată in clasament de Muncitorul 
Schela Mare cu 44 p, Cimentul Fieni 
38 p., Petrolul Ochiuri 36 p., Erupția 
Tirgoviște 36 p., Steaua Fieni 28 p, 
Trainica Pucioasa 24 p. și Minerul 
Șotînga 20 p. Echipa feminină Munci
torul din Schela Mare și-a cîștigat 
dreptul de a juca în faza superioară 
a campionatului republican.

CÎMPINA. Formațiile participante 
la prima etapă a campionatului re-

publican au fost împărțite în două 
serii cîștigate de Flacăra Rafinăria 
Cîmpina și Cristalul Azuga. Cele două 
echipe s-au întilnit într-un med de 
baraj tur-retur. In ambele întîlniri 
victoria a revenit popicarilor dini 
Cîmpina, care au totalizat 9.454 p.d. 
față de 9.112 p.d. ale jucătorilor dini 
Azuga. La fete, campionatul raional 
a revenit echipei Cristalul Azuga.
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Știința Timișoara, a patra echipă calificată în turneul final
Tund I începe duminică la Sibiu

S-au încheiat întrecerile din cadrul 
celor două serii ale campionatului re
publican masculin de handbal la 7. Ul
timele partide au lămurit toate probi©- 
■iele legate atît de calificare în țur- 
peul final, cit și de retrogradare.

In seria I, Dinamo Bacău Ă scăpat 
ea prin „urechile acului" de. ultimul 
loc. In timp ce Știința Galați, pierdea 

scor meciul de la București cu Di- 
namo, băcăoanii au învins la luptă pe 
Știința București, totalizînd cu un 
punct mai mult decît echipa din Galați.

Jocul de la București, dintre Steaua 
pi Rafinăria Teleajen, s-a terminat cu 
nn rezultat surprinzător: 18—18. Deși 
pornea în acest meci cu șanse reduse, 
echipa petroliștilor a obținut un punct 
nesperat, iar daca în final ar mai fi 
înscris un gol în plus față de militari, 
ea ar fi fost cea care se califica în 
turneul final. Așa însă, Steaua și-a 
păstrat avantajul de 1 punct în clasa
ment, rămînînd în continuare în cursa 
pentru titlul de campioană.

Prin victoria clară asupra formației 
bucureștene Unirea, Știința Timișoara 
e limpezit toate problemele ridicate de 
calificarea pentru turneul final în seria

a IT-l- Așadar, în întrecerea viitoare, 
care va avea loc în două tururi (la 
Sibiu și La Ploiești) vor fi prezențe 
Dinamo București — campioana țării, 
Steaua București, Știința și Tehnometal 
Timișoara. Cu o singură excepție. 
Steaua în locul lui Rapid București, Ia 
turneul final din acest an participă a- 
celeași echipe care și-au disputat titlul 
anul trecut Vot retrograda:, StiinU 
Galați și 
samentele

__ _____ o___ : Știința 
Unirea București. Iată cla- 
finale j

In clasament figurează și rezultatul 
meciului Știința Petroșeni — Tehnome- 
tal Timișoara 34—21 (19—9).

Prima parte a turneului final (turul 
I) va începe duminică 27 mai la Sibiu. 
Iată programul întrecerilor: ZIUA 1 
— Știința Tim. —Steaua șî Dinamo — 
Tehnometal; ZIUA A II-A — Dinamo 
—Știința și Steaua — Tehnometal; 
ZIUA A III-A — Tehnometal — Știința 
și Dinamo — Steaua.

Ce-i nou în campionatul de pol
8 iunie, dată la care ur
ina poieze reprezentativa de

Pînă după 
mcază să se . 
polo a țării noastre din turneul pe care 
îl va întreprinde în R.P.F. Iugoslavia, 
campionatul republican continuă să se 
desfășoare numai cu participarea a patru 
echipe : Crișana Oradea, Industria Linii 
Timișoara, I.C. Arad și Progresul Bucu
rești — toate clasate (lucru interesant), 
în momentul de față, pe 
ale clasamentului.

Duminică, aceste patru 
întîlnit în cadrul etapei 
zultatele înregistrate sînt 
cuiului liîrtiei: Industria Linii a întrecut 
ușor pe I.C. Arad cu 9—4 (3—1, 2—1,

ultimele locuri

formații sau 
a Vl-a și re
con forme cal-

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

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buc.Dinamo 
Steaua Buc. 
Rafinăria Teleajen 
Știința Buc. 
Tractorul Brașov 
Rapid Buc.
Dinamo Bacău 
Știința Galati

SERIA

Tehnometal Tim. 
Știința Tim. 
Știinta Petroșeni 
Rapid Tg. Mureș 
Voința Sibiu 
Dinamo Brașov 
C.S.O. Craiova 
Unirea Buc.

SERIA I

14
14
14
14
14
14
14

14 :

a n-A

10 o
9 0
8 0
7 0
7 0
6 1
6 1

14 • 0 309:169 28
4 263:235
5
7
7
9

10
11

8 2
8 1
7 I
5 i
5 f
3 1

3 O

14
14
14
14
14
14
14
14

a campionatului mondial

1 
O
2
o
1

239:237 
241:238 
266:286
223:269 
238:296 
236:285

18
17
14
12
10
7
6

290:246
254:227
267:254
258:244
270:277
247:246
223:230

4
5
6
7
7
7

_ _ 7
2 O 12 243:328

femipîn

Finala campionatului republican al maestrelor
20
18
16
14
14
13
13
4

Programată cu cinci săptămîni inain- mai bune gimnaste din țara noastră 
tea campionatelor mondiale de la Pra- din rîndurîle cărora nu vor lipsi Sonîa 
ga, finala campionatului reoubiican lovan. Emilia Liță, Elena Niculescu, 
individual al maestrelor constituie un Uita Poreceanu etc. Vor fi prezente la

2— 0, 2—2), iar Crișana Ornded
cîștigat comod In dauna echipei Eroi 
sul București cu 6—1 (0—0, 3—-0, 0-1
3- 1).

In meciul de la Timișoara, după I 
ne-a relatat arbitrul E. Beniamin, J 
nc-a vizitat ieri la redacție, gazdele 
jucat bine, așa Incit scorul reflectă I 
diferența de valoare dintre eele dl 
echipe. Adădenii, pe linia ultimelor 
comportări, au evoluat slab, cu m 
greșeli, lent, resimțind lipsa con<1 iți 
normale de pregătire. Conducerea 1 
ciației ea și aceea a consiliului or 
ncsc UCFS n-a întreprins încă ni 
(deși s-au consumat 6 etape) pentr 
da posibilitate echipei să se antrea 
în bazinul descoperit din Arad. A 
trul întîlnirii a ținut să remarce și sen 
barea de atitudine (în bine) a con 
cerii asociației Industria Linii, cara 
cordînd mai multă atenție și sprijin 
ției de natație, a făcut posibilă const 
rea, pe părțile laterale ale bazinului 
două tribune cu o capacitate de 
locuri.

(Urmare din pag. 1)

continuare programul jocurilor 
următorul:_ 1___ '
clasată B — prima clasată C la 

București : a 
doua clasată C

In 
este 
docia

miercuri 11 iulie: a

doua clasată A — a 
la Brașov; grupa a

in

Chimia făgăraș învinsă 
campionatul de calificare 

pentru categoria A

La
avut
a 111-a a campionatului masculin de

i A. ’

sfîrșitul săptămînîi trecute au 
loc meciurile din cadrul etapei

Iată re-calificare pentru categoria 
zultatele înregistrate:

La Ploiești: Petrolul 
Brăila 26—13 (11—3)
(11-7).

La Brașov: Politehnica 
Reșița 22—30 (12-16)
(12—14).

La Timișoara: C.S.O. — Chimia Fă
găraș 14—12 (9-5) și 6—7 (1—5).

★
Rezultate din campionatul republi

can de handbal în 11: Petrolul Ploiești 
■— Flamura roșie Cisnădie 6—10 
(3—5) ; Voința Sibiu — Recolta Hăl- 
chiu 12—9 (7—4).

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE 
DIN CAMPIONATUL 

DE PRIMAVARA (FEMININ)

Și

C.S.M.
24—10

C.S.M.
21—27

Ill-a: B—C la Ploiești; joi 12 iulie: 
prima clasată A — a doua clasată B 
Ia București; prima clasată B — a 
doua clasată A la Sibiu: grupa a 
IH-a: A—B la Ploiești; vineri 13 iu
lie : prima clasată C — prima clasată 
A la București; a doua clasată C — 
prima clasată B la Brasov; grupa a 
111-a : C—A la Ploiești.

Meciurile din cadrul grupei a Hl-a 
contează pentru stabilirea clasamen
tului Ia locurile 7—9. Celelalte locuri 
urmează să fie determinate de meciu
rile finale după următorul sistem: 
pentru locurile 1—2 se întilnesc pri
mele clasate din cele două grupe se
mifinale, pentru locurile 3—4 edtipele 
clasate pe locurile secunde in grupele 
semifinale ș.a.m.d. Aceste partide se 
vor disputa la București în ziua de 
simbătă 14 iulie, locurile 5—6, iar în 
ziua de duminică 15 iulie locurile 1—2 
și 3—4.

La această ediție a campionatului 
mondial feminin de handbal în 7, Co
misia Tehnică a Federației Internațio
nale de Handbal a delegat următorii 
arbitri: Thoriid Janerstam (Suedia), 
Karlheinz Gerstenberger sau Hans 
Beier (R. F. Germană), Edgar Feder- 
hoff sau Kurt Scboof (R. D. Germană)', 
Jan Slaats (Olanda), Josef Hrusclika 
(Austria), Vasile Sidea și Pândele 
Cirligeanu (R. P. Romină).

Campionatul republican școlar 
la handbal in 7

PROGRESUL BUCUREȘTI—ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI 6-5 (4-3). A fost 
un meci nervos și de un slab nivel 
tehnic. Au cîștigat handbalistele de 
la Progresul care au atacat mai ho
tărî! șî au finalizat acțiunile de atac. 
Știința s-a bazat prea mult pe Galina 
Ciobotaru care a fost sever marcată. 
Au înscris : Szoke 1, Ciobotaru 2, la- 
nos 1 și Constantineecu 1 de la Știin
ța, Făgăiășanu 5 și Lie 1 de la Pro
gresul. (GH. AMUZA — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-MUREȘUL 
TG. MUREȘ 12—9 (6—3). Studentele au 
dominat în permanență avind la un 
moment dat și 7 goluri avans. Spre 
sfirșit mureșencele au avut a revenire 
puternică, dar nu au reușit decît să 
reducă din handicap (M. LUCA — 
coreep.).

C.S.S. BANATUL TIMIȘOARA - 
C.S.M. SIBIU 10—12 (7-5)

TRACTORUL BRAȘOV - RAPID 
BUCUREȘTI 10-4 (4-2).

Clasamentele finale
ale orașului București

La faza pe Capitală a campionatului 
republican școlar de handbal in 7, re
cent încheiată, au participat nu mai 
puțin de 63 de echipe; 35 de băieți și 
28 de fete, din cele 8 raioane. Turneul 
final a dus la următoarele clasamente:

Fete: 1 ȘC. MEDIE NR. 19 (prof. 
Reli Niculescu); 2. Șc. medie nr. 27 
prof. J. Balogh); 3. Șc. medie nr. 1 
(prof. G. Zelinski); 4. Șc. medie nr. 
4 (prof. I. Dutescu).

Băieți-, 1. ȘC. MEDIE NR. 7 (prof. 
Gh. Simionescu); 2. Șc. medie nr. 13 
(prof. M. Petrescu); 3. Șc. medie nr. 
17 (prof. I. Pintea); 4. Șc. medie nr. 
23 (prof. V. Tudor).

Echipele cîștigătoare vor participa 
la turneul final al campionatului re
publican, care va avea loc în a doua 
jumătate a lunii iunie.

—== =—
Trăgători de valoare la campionatele 

internaționale ale R. P. Romîne
(Urmare din pag. 1)

firmă liberă calibru redus 60 focuri, 
culcat, bărbați și femei; pistol vite
ză manșa J 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 a-
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runcate din șanț manșa a II-fi; VI
NERI 25 MAI, ORA 9 — armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri femei ți 
talere aruncate din șanț manșa a 
Ill-a; SIMBATA 26 MAI, ORA 8,30 
— armă liberă calibru mare 3x40 
focuri, de la ora 9 pistol precizie 60 
focuri și sheet (talere aruncate din 
turn) manșa I; DUMINICA 27 MAI, 
ORA 9 — pistol calibru mare 30-\-30 
focuri fi tkeet manșa a 11-a,

se va număra printre participantele la 
executind un ,,sttnd pe miini“ pe birnă.

Valoroasa noastră gimnastă Emilia Li fă 
finala campionatului maestrelor. Iat-o

important prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire a gimnastelor noastre 
fruntașe. La întrecerile finalei care vor 
avea loc în orașul Constanța, la sfîr- 
șitul acestei săptamîni, vor participa 
toate componentele lotului nostru pre
cum și o serie de gimnaste din dife
rite orașe ale țării care lucrează la ca
tegoria maestre. Deci, publicul cons- 
tănțean va putea urmări evoluția celor

întreceri și componentele lotului de ti
neret și alte gimnaste talentate ca 
Constanța Marinescu, Viorica Pleavă, 
Niculina Gheorghe, Despina Gruiev 
etc. Pregătirile minuțioase efectuate de 
gimnaste în ultima perioadă promit o 
întrecere de înalt nivel.

Programul acestei competiții cuprin
de exerciții impuse și liber alese, pre
cum șî probe de control.

La Oradea, după cum ne-au trans 
corespondenții noștri I. Ghișa și A. Ji 
echipa locală, Crișana și-a depășit 
versarul fără multe dificultăți. Oră dl 
au fost superiori atît în ceea ce 
vește viteza Ia înot, cit și la capit 
tehnică individuală. In urma acestor 
zultate, clasamentul se prezintă ast

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Steaua
C.S. Mureșul 
Dinamo Buc. 
Știința Cluj 
Rapid Buc. 
Știința Buc. 
Crișana Oradea 
Ind. Linii 
Progresul Buc. 
I.C. Arad

4 4 0 0 40:'|
4 4 0 0 19:

6 0 0 6 9:
★ 

campionatului 
inițial pentru

Prima etapă a
licăre programată
27 mai se va desfășura joi, 31 mai, d|

de 
dat

următorul program : C.S.M. Cluj — 
trolul Cîmpina, Clubul sportiv șc 
Buc. — C.S.O. Timișoara, Voința ( 
dea — Voința Cluj, Voința Tg. Ml 
— A.S.M. Lugoj.

Etapa a fi-a a competiB
„Cupa orașelor” ■

La sfîrșitul acestei săptămîni M 
desfășoară etapa a doua a concu® 
lui de inot și sărituri „Cupa orașefl 
prin corespondență. In prcgraB 
competiției, pentru această etapă, B 
prevăzute următoarele probe: ziuB 
masculin — 1500 m liber, 100 m b 
100 m spate, 4x200 m fluture, 10: 
m liber, sărituri de la trambul 
jocuri de polo; feminin — 400 m 
ber, 100 m bras, 100 m spate, 4) 
m fluture, sărituri de la trambul 
înot artistic. Ziua a Il-a: masculii 
400 m liber, 200 m bras, 200 m t 
te, 4x200 m liber; feminin — 
m liber, 200 m liber, 200 m sp 
10x100 m liber.

PRONOSPORT
Tragerea specială a „Primăverii" Loto Central, joi 24 mai a. c. ultima zi

• La tragerea specială a „Primăverii* 
Loto Central din 25 mai a.c. se atribuie 
GRATUIT din fond special — în afara 
premiilor obișnuite în bani pentru 8 
categorii — și premii speciale A. B, C.

10 AUTOTURISME „Moskvici* — 
100 CALATORII ÎN R.P. BULGARIA, 
motociclete, televizoare, aragazuri, fri
gidere, aparate de radio, ceasornice de 
mină de aur și nichel, combine muzicale 
(radio și magnetofon), mașini de spălat 
rufe, mașini de cusut și alte obiecte.

SE EXTRAG IN TOTAL 51 NUMERE

CU ACELAȘI BILET SE PARTICIPĂ 
GRATUIT LA CELE ȘAPTE EXTRA
GERI SUPLIMENTARE pentru atribui
rea obiectelor, în afara extragerilor pen
tru premiile obișnuite în bani.

PART1CIP1ND la această tragere spe
cială cu BILETE MULTIPLE vă măriți 
șansele de cîștig la extragerile pentru 
premiile obișnuite în bani cît și la ex
tragerile suplimentare pentru cîștigurile 
în obiecte.

REȚINEȚI ! Joi este ultima zi pen
tru cumpărarea biletelor.

• Iată acum cîștigătorii la categoria a 
Il-a (obiecte) de la concursul special 
Pronocxpres din 9 mai 1962 :

1. — Anton Mircea-Iași, 2. — Rustem 
Ali-Dobrogea, 3. — Binder Bela-CIuj, 
4. — Bozovan Niculina-Clu j, 5. Szilaghy 
A-Lex.. Maramureș, 6. —■ Mazilu lacob-

Argeș, 7. — Benescu C-tin-Galați, 8. 
—• Dumitru Ioana-Argcș, 9. — Dinu 
Lazăr-Ploiești, 10. Tegzo Ema-Brașov.

Conform prospectului concursului, cîș
tigătorii menționați primesc cîte un grup 
de obiecte format din : un scuter „Ma- 
net“, un aparat de radio „Tomis*. un 
ceasornic de mină „Tcbana* și una trusă 
„Lucky* (stilou cu peniță de aur și 
creion mecanic) sau (la alegere) cîte 
un grup de obiecte format din : una gar
nitură de mobilă „Contemporanul* for
mată din dulap, pat-divan, masă exten
sibilă și oglindă suspendată, un aragaz 
cu 3 focuri și butelie, un frigider 
„Fram“, un pix cu pastă ți o brichetă.

Ceilalți 9 cîștigători de la categoria 
a Il-a (în urma tragerii la sorți) primesc 
cîte un frigider „Fram“ sau (la alegere) 
cîte un grup de obiecte format din: un 
aragaz cu 3 focuri și butelie, un aparat 
de radio „Carmen* și o pătură de lînă.

• Programul concursului Pronosport 
nr. 21 din 27 mai 1962 cuprinde meciuri 
din campionatul categoriei A și B după 
cum urmează :

1. — Progresul — Știința Cluj (A).
2. — Dinamo Bacău — Rapid (A).
3. — Știința Timișoara — Steaua (A).
4. — Minerul — Steagul roșu (A).
5. — U.T.A. — Dinamo Pitești (A).
6. — Dinamo București — Metalul 

Tîrgoviște (A).
7. — G.S.O. Baia Mare — Mureșul 

Tg. Mureș (B)
8. — Crișana Oradea — G.S.O. Timi

șoara (B).
9. — Farul — Știința București (B).

10. — Ceahlăul P. Neamț — Po 
Cîmpina (B).

11. — C.S.M. Cluj — Industria 
mei G. Turzii (B).

12. — C.S.M. Reșița — C.S.O. 
iova (B).

® Reamintim participanților la 
nosport că buletinele pentru CONCUR! 
SUPLIMENTAR — CAMPIONAT 
MONDIAL DE FOTBAL — pot fi 
puse numai pînă la 29 mai 1962.

La acest concurs se atribuie în a 
premiilor obișnuite în bani pentru 
11, 10 și 9 rezultate, cîștiguri ex8 
ționale în obiecte în valoare de 100. 
lei printre care: UN AUTOTUR1 
„Moskvici*, UNA M0T0C1CLI 
„M.Z* 250 cmc., una motoreta, tel 
zor, frigider, aragazuri cu butelie

Depuneți din timp buletinele pei 
acest concurs.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. ,20 DIN

16 MAI 1962

Categoria 1 1x50.000
Categoria ■ n-a 6x10.308
Categoria a IILa 48x1.387
Categoria a IV-a 260x329
Categoria a V-a 957x89
Categoria a Vl-a ’4412x28

Fond de premii: 475.776 lei
Tragerea următoare va avea 

miercuri 23 mai 1962, la Onești.
Lubrică redactată de Lotq-Pronosp



Buletinul categoriei B
• Duminică : jocuri viu disputate, goluri multe. 
Poiana—C.S.M.S. ți Farul—-Dinamo Obor • Un , 

Crițana : C.S.O. Timișoara

!... • Continuă întrecerea 
„concurent" serios pentru

Foarte disputată, cu multe meciuri plăcute ca 
(59 in 16 jocuri), etapa de duminică din categoria B

factură, cu goluri multe 
_ n-a adus modificări esen

țiale tn cele trei clasamente. Situația din primele locuri a rămas neschimbată. 
Doar Dinamo Obor s-a apropiat la două puncte de lider, Farul, dar acesta n-a 
jucat duminică. In seria l continuă pasionantul „duel* Poiana — CS.M.S., iar 
In a 111-a C.S.O. Timișoara (meci nul la Hunedoara) este beneficiarul Infringe- 
rilor suferite de Crișana și Mureșul: a ajuns la egalitate de puncte cu mureșeniirilor suferite de Crișana și Mureșul: a ajuns la egalitate de puncte 
și la două puncte distanță de Crișana.

lată citeva amănunte din etapa
SERIA I

Lua din formațiile folosite de Monaco tn campionatul Franței pe anul 1961_ 62
De la stingă la dreapta, jos: Hess, Thio, Roi, Douis și Carlier; sus: Nouak, 

Forcherio, Hernandez, Artelesa, Hidalgo și Ludo.

Numeroși internaționali 
in echipa A. S. Monac»

(Urmare din pag. 1)

1957-58, locul 4 M 
1959—1960. Din lotul a&a 
(care va sosi în Capita? 
lă miine seară cu «via? 
nul) fac parte numero
și internaționali: Ludo, 
Biancheri, Roy, Cosscoi 
Thăo, Hidalgo șl Două» 
au jucat în prima națio
nală, Garofalo, Nowak?
Artelesa și Hess la B. 
In plus, Monaco are u» 
internațional oiandee» 
pe Carlier, și un jucător 
din Togo, Djibrille. 
tul este completat ea 
Hernandez, 
Farcherio etc.
este francezul

Primul joc
loc joi pe stadionul 
August" (ora 17): Dina
mo București — A.S. Mo
naco. In deschidere, ia

un meci din campionat!» 
de juniori al Bucureștin- 

VestitoruL

1 WfegL..;
K 1

de duminică.
recuperat și după golul 
scris de Motrescu, au

SU- 
fru-

POIANA CÎMPINA—DINAMO 
CEAVA (3—0). Poiana a jucat 
mas in cimp, a dominat mult și a ra
tat tot atît de mult. Au Înscris : Bălă- 
ceanu (min. 3), Gogoașe (min. 43) 
și Bontaș (min. 88). (Eugen Siroe— 
coresp).

RAPID FOCȘANI—C.S.M.S. IAȘI 
(2—5). C.S..M.S. și-a organizat mai 
bine atacul, depășind apărarea gazde
lor. Au înscris: Milea, Popescu, Lea- 
hevici (2), Teodosiu pentru C.S.M.S., 
respectiv Rădulescu și Dragu (Gh. 
Samoilă—coresp).

C.S.O. BRA1LA—DINAMO GALAȚI 
(4—I). Localnicii au făcut cel mai 
bun joc din actualul sezon. înaintarea 
tor a jucat excelent, inscrind de pa
tru ori prin Tudor Vasile (min. 78— 
85), Militaru (min. 21) și Stoian (min. 
42) Pentru gălățeni a înscris Voicu 
IJ(min. 18) direct din corner. (I. Bal
tag — coresp).
>CARPAȚ1 SINAIA—CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (2—0). Joc confuz, cu multe 
greșeli de ambele părți. Oaspeții au 
dat o replică dîrză. Au marcat Spitzer 
(autogol în min. 26) și Petrescu 
(min. 68). (V. Zbarcea și M. Bota — 
coresp).

ȘTIINȚA GALAȚI—STEAUA RO
ȘIE BACAU (2—0). Studenții au 
dominat majoritatea timpului. Steaua 
roșie s-a apărat supranumeric. Au în
scris : Venturini (min. 36) și Dra- 
gomir (min. 61). (Gh. Arsene — co
resp.).

FORESTA FĂLTICENI — C.F.R. 
PAȘCANI (3—1). Deși au dominat 
mai mult, gazdele au cucerit victoria 
abia în final. Oaspeții au jucat con
fuz și au aruncat de multe ori mingea 
în afara terenului. Au înscris: Mol- 
doveanu (min. 27 din 11 m), Simina

ce fusese în- 
mai înscris 

prin Mateescu și din nou Motrescu 
(din 11 m). (Dragomir Roșianu — 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV—CHIMIA
FAGARAȘ (3—2). S-a jucat furtunos
10 minute, după care gazdele n-au 
mai insistat în atac, meciul devenind 
anost. Au marcat: Vatani (min. 3), 
Nemeș (min. 6) și Petrea (min. 10) 
pentru Tractorul, Chlujdea (autogol 
min. 5) și Bărbat (min. 75) pentru 
Chimia. (Carol Gruia — coresp. reg.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - C.F.R. 
ROȘIORI (2—1). Jocul a fost destul 
de viu disputat și a fost marcat de 
perioade alternative de dominare. Au 
abundat însă greșelile tehnice, mai 
ales in trasul la poartă. Punctele 
studenților au fost înscrise de mijlo
cașul Spătaru (min. 23 și min. 78 din
11 m), respectiv, Milea (min. 54). A
condus cu scăpări Zaharia Drăghici 
— Constanța, (d. c.). i

SERIA A IH A

O-
a-

RECOLTA CĂREI—CRIȘANA 
RADEA (2—1). Meci frumos, mult 
plaudat Desfășurind un joc mai orga
nizat. gazdele au obținut victoria prin 
punctele marca ie de Hauler și Biber. 
Pentru oaspeți a înscris Szabo I, 
(autogol). (T. Szilagî — eorespf).

CORVINUL HUNEDOARA—C.S.O. 
TIMIȘOARA (0-0). Cei 7.000 de 
spectatori au fost dezamăgiți de jo
cul practicat de cele două echipe. 
Corvinul n-a șutat niciodată la poartă. 
Rezultatul este just (V. Albe și G 
Atoraru — coresp.).

VAGONUL ARAD — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (3—1). Un joc de bună 
factură tehnică. Arădenii, net supe
riori, au construit multe faze în a-

Fază din meciul Dinamo Obor — C. S. M. Sibiu.

(autogol), Greșbami (min. 85), res
pectiv Varvart (min. 20). (Negru La- 
zăr — coresp.).

SERIA A II-A

SIBIUDINAMO OBOR—C.S.M.
(4—2). Fotbaliștii de la Dinamo Obor 
au mai adăugat o victorie in palma
resul lor. Ei au condus la pauză cu 
4—1 (înscriseseră Biikossi min. 20 și 
42. Niculescu min. 25 și Szekely min. 
26. din 11 m), dar în partea a doua 
a jocului au scăzut ritmul și scorul 
acestei reprize a fost favorabil oaspe
ților, care au marcat prin Văcaru 
(min. 50). Primul gol pentru sibieni 
fusese marcat de Onu în min. 44. Cel 
mai bun om al gazdelor a fost Bii- 
kossi, iar de la sibieni ne-au plăcut 
Topai și Văcaru, fostul jucător al Ra
pidului. în sfîrșit, un aspect neplă
cut : în min. 84 dinamovistul Andrei 
e fost eliminat pentru lovirea adver
sarului. (V. Păunescu).

C.S.O. CRAIOVA — METALUL 
BUCUREȘTI (1—0). în prima repri
ză echipele au jucat conluz. După 
pauză, jrazdele domină, trag mult Ia 
poartă și reușesc in min. 54 să în
scrie prin Constanți nescu. (D. Drăni- 
ceanu — coresp.).

CHIMIA GOVORA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI (3—3). Scorul a avut 
o evoluție pasionantă. In min. 76 
oaspeții conduceau cu 3—1 prin golu
rile înscrise de Stoica, Smadea și 
Radu Tudor (din 11 m). Gazdele au

tac, dar au 
Au marcat:
(min. 30 din 11 m) și Macavei (min. 
89), respectiv Tuszon (min. 18). (St 
lacob — coresp.).

RAPID TG. MURES—C.S.M. CLUJ 
(2—0). Localnicii au luptat foarte 
mult pentru victorie și au obținut-o 
pe merit, prin punctele marcate de 
Anderson în min. 35 și 71. Clujenii au 
evoluat sub așteptări. (V. Radar — 
coresp.).

A.S.A. CRIȘUL—C.F.R. ARAD 
(3—3). Joc viu disputat, în viteză. în 
min. 57 gazdele conduceau cu 3—i, 
dar lăsînd inițiativa oaspeților, a- 
ceștia au reușit să egaleze. Golurile 
au fost marcate de Bagi (min. 14 și 
53) și Avramescu pentru Crișul, Don 
(min. 5 și 67) și Merle (min. 82), pen
tru C.F.R. (I. Ghișa și Al. Jilău — 
coresp.).

ratat multe ocazii clare. 
Hăran (min. 2S), Chivu

Thomaaj
Antrena»

L>. Ledtsc,
va ave»

ora 15,15 
republican 
lui : Dinamo București

• O edijie mull superioară, ca organizare ?i nivel de joc, celor precedente • Cum s-a pregătii echipa noastră 
și ce lipsuri a manifestai • Concluzii pentru viitor

turul final, echipele au dovedit resurse 
fizice bune, semn al unei pregătiri co
respunzătoare. în Portugalia, după pri
mele două etape, juniorii s-au prezentat 
din ce în ce mai slab din punct de 
vedere fizic, iar jocurile finale au de
venit o adevărată povară pentru echi
pele calificate, care au furnizat — din 
această cauză — spectacole de nivel 
scăzut De aici și scăderea numărului 
de spectatori.

în concluzie, ediția jubiliară a Tur
neului U.E.FA. a fost cea mai valoroa
să din istoria acestei competiții prin 
prezența unor formații bine pregătite 
și capabile — așa cum au și dovedit 
de altfel — să desfășoare jocuri de 
nivel calitativ superior. La reușita ei 
din punct de vedere organizatoric și 
tehnic se adaugă pentru noi și satis
facția victoriei reprezentativei noastre 
în finală și cucerirea mult invidiatei 
cupe. Performanța juniorilor noștri 
este cu atît mai valoroasă cu cit ei au 
obținut-o în compania unor adversari 
redutabili, începind cu grupa de la 
București (cea mai puternică din a- 
ceastă ediție) și terminind cu jocu
rile finale

Victoria reprezentat'vei noastre este 
rodul unei pregătiri solide Cum s-a 
pregătit echipa ?

— Temeinic, zi de zi, folosind an
trenamentele generale și individuale, cu 
durată și intensitate mare, pentru a 
dezvolta calitățile necesare jucătorilor 
intr-un asemenea turneu (rezistență, 
torță, mobilitate, viteză), pentru per
fecționarea unor mijloace tactice co
lective in jocul de atac și de apărare, 
pentru formarea unei cit mai bune o- 
mogenități.

— Atent in ceea ce privește pregă
tirea fizică specială, pentru a face 
față cerințelor Turneului, ale cărui 
jocuri se desfășurau la scurte inter
vale.

— Cu rivnă în domeniul teoretic- 
metodic pentru cunoașterea sarcinilor 
individuale și pe compartimente, al 
jocului de echipă și al jocului adver
sarilor (diferiți prin natura școlilor 
proprii in care se dezvoltă).

— Prin educarea voinței, hotăririi, 
perseverenței și a încrederii in forțele 
proprii, calități indispensabile intr-un 
„maraton fotbalistic*.

Prin jocari-școală și antrenamen
te pe stadioanele Republicii și „23 
August* la orele fixate și pentru me
ciurile din Turneu: prin jocuri in 
condițiuni asemănătoare Turneului (la 
intervale scurte) și prin jocuri publice 
în compania taior adversari puternici.

Participarea conștientă a jucătorilor 
la antrenamente, interesul pe care l-au 
manifestat au asigurat reușita pregă
tirilor și, implicit victoria in Turneu. 
Nu înseamnă însă, că echipa noastră 
n-a avut și lipsuri. Unele dintre ele 
merită o analiză mai atentă pentru a 
desprinde concluzii pentru viitor :

1. Jocul amical cu Turcia (4—0) — 
util, de altfel, pentru că era pregăti-

Tradiționalul Turneu 0.EFA, ajuns 
anul acesta Ia a XV-a sa ediție, a cu
noscut un succes deosebit, subliniat 
unanim de participanți. Excelenta or
ganizare și nivelul bun al partidelor 
disputate în cele cinci grupe și în 
turul final au fost factorii principali 
care au contribuit la reușita deplină 
a Turneului, care an ridicat această 
importantă competiție internațională 
la un nivel cu mult superior edițiilor 
anterioare. k

într-adevăr, în comparație cu în
trecerile din anii precedenți șj în spe
cial cu aceea organizată anii trecuți 
in Austria și Portugalia, ediția 1962 
a Turneului a prezentat o serie de as
pecte care constituie tot aCtea argu
mente in favoarea sa. Notăm:

— Participarea extrem de numeroa
să — 19 țări, față de 13 in 1961, 16 
în 1960, 17 în 1959 etc. In Portugalia 
Turneul s-a desfășurat în 4 grupei 
3 de cite 3 echipe și una de 4 (aceea 
in care a jucat echipa noastră repre
zentativă), în timp ce anul acesta s-a 
disputat pe 5 grupe de cite 4 echipe, 
deci fiecare a jucat în condițhmi e- 
gale.

La turneul de anul trecut — de 
— au lipsit multe țări cu tra- 
fotbalistică in domeniul Junior i- 
R. P. Ungară (câștigătoarea e- 
1960). R. S. Cehoslovacă. Iugo

slavia, RD.G., R. P. Bulgaria, toate 
insă prezente anul 
competiției.

— Participarea numeroasă și cali
tativă de anul acesta a siimit un 
interes enorm printre spectatorii ro- 
mini, al căror număr la meciurile Tur
neului a fost de peste 4 ori mai mare 
decât al celor portughezi (în finala de 
ia Lisabona: cca 15.000 spectatori, 
la București: 80.000).

— Nivelul tehnic al meciurilor a fost 
superior celor din 1961 și chiar mai 
înainte. Aceasta rezultă și din calita
tea jocurilor și din clasamentul unor 
echipe: Portugalia, R. P. Polonă. R.F. 
Germană și Spania, care in 1961 au 
ocupat primele patru locuri in clasa
mentul general, iar anul acesta n-au 
depășit nivelul grupelor. R F.G. — deși 
a avut în lotul său 7 din Juniorii de 
anul trecut cînd a ocupat tocul 3 în 
clasamentul general — la Bu-curești a 
ocupat locul 4 în grupă. Portugalia — 
câștigătoarea ediției 1961 — a avut o 
echipă nouă, dar cu un joc valoros, a- 
propiat de al echipei de anul trecut 
ți totuși la București s-a clasat pe 
tocul 3 in grupa noastră. R. P. Po
lonă, finalista Turneului 1961, cu 6 
jucători din echipa de acum un an, s-a 
clasat a doua în grupa de Ia Brașov. 
In fine. Spania — a patra în clasa
mentul general din 1961 — acum a 
trebuit să se mulțumească cu tocul 3 
in grupa de la Constanța.

— Pregătirea echipelor a fost de a- 
semenea superioară anul acesta, con
tribuind la nivelul constant bun al me
ciurilor. Din prima etapă și pînă în

acesta la startul

SCURTE ȘTIRI
♦ Antal acesta, tabăra națională de vară pentru juniori, 

una din cele mai importante acțiuni pe linia pregătirii ti
nerelor elemente, va fi organizată Ia Sighișoara între 14 
iulie și 7 august.

» Jocul restanță din campionatul de tineret Dinamo 
București — St. roșu, disputat duminică, s-a terminat cu 
victoria meritată a bucureștenilor ia scorul de 3—2 <0—01. 
Au marcat: V. Angliei 2 (unul din 11 m) șf‘D. Ene, respectiv 
Cristea și Berekmeri. Damian (St. roșu) a fost eliminat în 
repriza a doua pentru proteste repetate. (N. Tokacek, 
coresp.).

♦ La invitația clubului Aufbau Magdeburg, echipa Di
namo Bacău va pleca Ia S iunie in B.D.G. pentru 2—3 me
ciuri amicale.

♦ viitoarea etapă a Cupei B.P.R. (sferturile de finală) va 
avea loc la 17 iunie.

♦ La cererea echipelor Rapid și Laminorul Roman, me
ciul de cupă dintre ele va avea loc (joi) la Galati in loc 
de Bacău, cum se stabilise initial. Arbitri : V. Paladescu, 
O. Turcitu și Gh. Ionescu-Galați).

♦ Miine, la Tirgoviște se va disputa un interesant meci, 
restanță, în categoria A : Metalul — Știința Cluj (aceasta 
din urmă joacă fără Ivansue și Petru Emil, care sint sus
pendași pe 2 și respectiv o etapă tn urma unor atitudini 
nesportive comise In meciul ca U.X.A.).

tor în vederea Turneului — a avut ua 
efect negativ în sensul că jucătorii — 
deși li s-a atras atenția — au consi
derat că nu mai au nimic de făcat 
pentru Turneu. Este o veche lacună a 
jucători Iar noștri, chiar ți a celor coa
sa era ți.

2. In discuțiile dintre ei, jucătorii 
considerau că echipa Belgiei este mai 
slabă decît celelalte (R.F.G. și Porta- 
galia). Uitau că într-o competiție ie* 
ternațională nu există adversari slabi. 
Și era cit pe ce să plătească această 
impresie greșită...

3. Aceste două aspecte au demon
strat o lipsă de concentrare corespun
zătoare la jocul cu Belgia, în care M 
reieșit și o altă deficiență de ordâa 
psihologic: în min. 2 cînd au primit 
golul, jucători noștri și-au pierdut cal
mul, acționind crispat.

4. Echipa noastră a depus, aproap» 
în toate jocurile, eforturi mult mal 
mari decît unii adversari din cauză dl 
jucătorii nu stăpînesc încă bine o se
rie de procedee tehnico-tactice (pre
luări, pase — în special la distanțe 
mari, conducerea mingii in spații a- 
glomerate etc.) S-ar putea spune dl 
pregătirea tehnică a echipei s-a făcst 
în condițiuni deosebit de grele (pe te
renuri cu apă, noroi, zăpadă și chiar 
gheață). Este adevărat Dar nu de aid 
provin deficiențele din tehnica indi
viduală a jucătorilor, fn general, a- 
ceșt:a au un insuficient control al ba
tonului și cu această lipsă ei vin de 
la cluburile lor în toturiie reprezenta
tive, unde nu-i cu putință o remediere 
într-un interval de timp scurt.

5. Jucătorii s-au descurcat destul de 
greu în fața apărărilor aglomerate^ 
supra numeric, acționind mai mult pe 
tripletă și uneori individual din do
rința de a marca. în loc să folosească 
atacuri pe toată lățimea terenului ca 
accent pe aripi, pentru a destrăma •- 
părarea adversă.

Iată citeva din 
le-am reținut din 
noastre mai ales în 
și Portugalia. După 
sint proprii multora 
noștri și pentru lichidarea lor' trebuie 
muncit miHt și cu convingere, înce- 
pind cu juniorii. O a doua concluzie 
este că in vedera participării la edi
țiile viitoare ale Turneului echipele 
trebaie să fie pregătite foarte bine din 
punct de vedere fizic (factor determi
nant) și ca joc de echipă, colectiv: 
organizat și constructiv. Pregătirea ju
cătorilor să se facă multilateral, e- 
chipei să i se imprime o idee tactică 
proprie, corespunzătoare posibilitățile: 
jucătorilor, să-i fie dezvoltată forța 
morală pentru a fi capabilă să învingă 
dificultățile ridicate de meciuri. Acestea 
trebuie ^ă fie caracteristicile formației. 
O echmă care vrea să cîștige și as 
face altceva decît să aștepte ca ad
versarul să greșească, nu' va putea 
obține decît rezultate intlmp'ătoare.

Victoria echipei noastre reprezentati
ve în Turneul U.E.F.A. — 1962 — ne 
obligă pentru viitor Important este 
ca — folosind 
cum. — să ae 
țele acțiunii de 
tinere valoroase 
reprezentative capabile să aducă noi 
succese fotbalului nostru.

lipsurile pe car» 
evoluția echipei 

partidele cu Belgii 
părerea mea, ele 

dintre jucătorii

învățămintele trase a- 
dedicăm cu toate lor- 
rki'care de noi cadre 
și de tor mare a unof

GH. CIA 
antrenor federal



URI N PUȚI CE

TOLEDO, VIA ATENA

L MihăiclFoto:

Sultz și V. Bularca. EJltt- 
nu este în forma sa spocti-

Un moment din întrecerea viu disputată a caiacelor de 4.

Participare bogată în Cupa Steaua

dinamoviet), caiac 4 juniori, ca- 
4 seniori și, îndeosebi, seria a 
de la 8-f-l, in care s-a inregis- 
o surpriză: Dinamo cu un echi- 

xnai puțin experimentat a învins 
„optul“ consacrat al clubului

mai multor 
generale Și. 
cupelor puse 
organizează.

Lacul Snagov a găzduit duminică 
dimineața întrecerile tradiționale do
tate cu „Cupa Steaua*-. Concursul s-a 
bucurat de atenție din partea clubu
rilor bucureștene, care au prezentat 
peste 300 de participanți. Menționăm 
cu satisfacție prezența la startul în
trecerilor a concurenților de la Știin
ța Timișoara și CSS Banatul. Studen
ții timișoreni au avut comportări fru
moase, dovedind că în această secție 
există o serioasă preocupare pentru 
buna pregătire a elementelor de per
spectivă. Unele probe au fost deose
bit de spectaculoase și viu disputate. 
Dintre acestea remarcăm: caiac du
biu 500 m (in care campionii europeni 
Artimov, Conțolenoo de la Steaua au 
întrecut cu o secundă și 4 zecimi cu
plul 
iac
II-a 
trat 
paj 
clar
Steaua.

Concursul ne-a prilejuit insă și o 
■«ie de constatări neplăcute. In pri
mul rind, semnalăm faptul că progra
mul competiției a fost mult prea în
cărcat (30 de probe!) care s-au în
tins pe un interval de timp de peste 
5 ore. Firește, acest fapt a influențat 
negativ desfășurarea competiției. A 
devenit un sistem ca toate cluburile 
organizatoare de concursuri să întoc
mească programe cît mai potrivite in 
scopul acumulării cit 
puncte in clasamentele 
bineînțeles, al obținerii 
in joc. De regulă, 
câștigă. Așa a fost 
crul trebuie să dea 
comisiei orășenești 
tioe care trebuie să vegheze ca pro- 
gramele să fie pe viitor cît mai ju
dicios întocmite. Un singur exemplu 
este edificator: duminică s-au organi
zat numai două probe feminine de 
canotaj academic: în schimb, toate 
probele la caiac fete. De asemenea, 
pe viitor trebuie evitate probele 
contratimp, mai ales pe Snagov, unde 
condițiile atmosferice sînt uneori 
schimbătoare, la intervale foarte scur
te, dind 
care nu 
pelor. In 
niza tocii 
îndrepte 
specialități (canotaj academic sau ca
iac -canoe, juniori sau seniori), ceea 
de ar împiedica amalgamul sau parti
cipările formale din ultima vreme.

Iată pe primii clasați în probele 
de duminică:

MASCULIN. VITEZA. CANOTAJ 
ACADEMIC. Schif simplu: 1. C. 
Ciocoi (Olimpia). Schif dublu: 1. Ști
ința Buc. (Vasiu, Vlăduță). Schif 

1. Steaua (Tarara, Milincovici 
-j- Birsescu). Schif 8-ț-l (contratimp): 
1. Știința Tim. II. CAIAC. Simplu 
500 m: 1. A. Vernescu (Olimpia). Du
blu 500 m: 1. Steaua (Artimov. Con- 
țoleneo). Simplu 1000 m: 1. V. Nicoară

cine
și duminică. Lu- 
însă de gindit si 
de sporturi nau-

diferențe de timp nefirești, 
arată valoarea reală a echi 
fine, ar fi de dorit ca orga- 
viitoarelor concursuri să-și 
atenția spre concursuri pe

REUNIUNI ÎN TARĂ
Sala de festivități a clubului Stea

gul roșu din Brașov a găzduit recent 
o interesantă reuniune intre echipele 
Steagul roșu și Energia Cîmpina. In- 
tîlnirea a atras un mare număr de 
spectatori, care au avut prilejul să 
asiste la cîteva partide atractive. Gaz
dele au obținut o victorie categorică, 
cu scorul de 8-1. REZULTATE TEH
NICE. S. Dinu (B) b.p. I. Niculae (C), 
R. Hampu (B) b.p. I.
Bindu (B) b.k.o. 3 M. Preda (C),' St. 
Sipoș (B) b. ab. 3 V. Stroescu (C), 
V. Turcii (B) b.ab. 3 P. Josan (C), 
Gh. Constantin (B) b.p. A. Stănescu 
(C), D. Șerban (C) b.p. Gh. Popa (B). 
M. Radu (B) b.p. S. Bucurei (C), C. 
Peterman (B) b.p. I. Paduraru (C).

Cord (C), E.

V. POPOVICI-coresp.

Dinamo 
1000 mc 
Iiievid, 
Steaua. 
(Doară, 

Olim-
Pisla-
1. L. 

■t: L
FOND.

(Steaua). Du-blu 1000 m: 1. 
(Ivanov, Husameco). Caiac 4, 
1. Steaua (Sculca, Comeev, 
Fehere). Ștafeta 4x500 m: 1. 
Dublu juniori 500 m: 1. CSS
Ghiurițan). Caiac 4 juniori: 1. 
pia (Neleatcă, Cioc, Georgescu, 
ru). CANOE. Simplu 1000 m: 
Rotman (Dinamo). Dublu 1000 
Dinamo (Iacovici, Sidorov).
(10.000 m): Caiac simplu: V. Pocoru 
(Steaua). Caiac dublu: 1. Dinamo (An
drei, Sidorenco). Caiac 4:1. Dinamo 
(Pe tea, Zaharencu, Terenti, Vorobiov). 
Canoe simplu: 1. Igorov (Steaua). 
Canoe dublu: 1. Dinamo (Lipalit. Ka
linov).

FEMININ. CANOTAJ ACADEMIC. 
Dublu: 1. Metalul (Emilia Rgard,

Participanții la „zonele" campionatului B.P.R.
Vineri dimineața, la rederuia ta »ta- 

eialilate a ro«« trasă la soni rr.irttr.rr. 
boxerilor rare se intreee ta etapa ta 
zonă a eampionatuJul LZX- ta ataitrl. 
lată care slnt participant^ :

Zona Bacău: cat eg. muscă: C. Cine* 
(BueJ, St. Costeseu fBue-i, N. Diasecl 
(Cluj), S. Croitoru (BraMv); cat- coco. : 
S. Crtciun (Buc.), C. Litr* (Oftata Btata. 
D. Musat (Bue-I, A. Murț lO«j), A. A- 
vram (Iași). Gh. Roțea (C. XUrtăii; «t. 
pană: N. Moldovan (Bechin), G*. Stă*- 
euț (Buc.). -M. Ionescu (Bne.). N. Spnltar 
(Brăila), T. Cerăeeann (Huned.), L Cră
ciun (Buc.); cat. semiușoară: C. Roșu 
(Brăila), T. Tarfaloagă (Timișoara), A. 
Enuș (Buc.). C. Bohor (Brăila), GL Du
mitru (Craiova), C. Popoacă (Brașov); 
cat. ușoară: N. Calotă (Buc.), L Iriza 
(Buc.), Gh. Vlad (Buc.), I. Rodicenko (Brăi
la), B. Floreseu (Craiova); cat. semimij- 
locie: P. Dobre (Brăila), Gh. Popa (Ti
mișoara), A. Mocioacă (Buc.), I. Tudor 
(Buc.), I. Binder (Sibiu), A. Mușat (C-ța), 
I. Oiaru (Craiova); cat. mijlocie mică: V. 
Bogoi (Galați), Gh. Maidan (C-lung Mus
cel), St. Miloneanu (Cluj); C. Kiss (Plo
iești), I. Păduraru (Cimpina); cat. mijlo
cie: P. Deca (Craiova), St. Maseovesen 
(Reșița); cat. semigrea: I. Alexandra 
(Ploiești); T. Felea (Buc.); cat. grea: L 
Petrov (Buc.), C. Dinu (Caiova).

Zona Cluj: cat. muscă: I. Toma (Bac.), 
V. Stoica (Sibiu), A. Nuri (C-ța), St. La- 
zăr (Buzău), 1. Stoian (Hue.); cat. cocoș: 
N. Puiu (Buc.), St. Dumitrache (Bne ). 
P. Brahu (Brasov), L. lacomi (Galati). 
D. Vagii (T. Severin); cat. pană: Gta An- 
ghel (Buc.), C. Baîaban (Bac.). D. Ena- 
che (Buc.), V. Barbu (Mangalia). C. Pax- 
nicu (Iasi). P. Banga (Reghin): cat. semî- 
ușoară: I. Mihalic (Buc.). P. Radu (Boc.). 
P. Anghel (Buc.), N. Deba (Brașov), D. 
Eni (Reșița), F. Benone (Buhoși); cat. 
ușoară: i. Mihalic (Buc.), P. Radu (Buc.). 
I. Tănăsoiu (Buc.), I. Frunză (Brăila), C. 
Bogdan (Craiova); cat. semimijlocie: V. 
Mirza (Cluj), N. Cîmpeanu (Bocșa Romi- 
nă), Gh. Minciu (Buc.), St. Comaronl 
(Buc.), V. Pătran (Brașov), Gh. Eremia 
(Galați); cat. mijlocie mică: H. Low 
(Buc.), G. Totka (Timișoara): M. Panah 
(Brasov), N. Csaba (Baia Mare). G. Dl- 
eeanit (Buc.); cat. mijlocie: P. Meatzei 
(Timișoara). St. Rusu (Brăila); cat. semi
grea: V. Trar.ohfir (Buc.), O. Ci ol o ca
(Galați), C. Peterman (Brașov): cat. grea: 
N. Motoc (Buc.). I. Rahău (C-ta).

Zona Constanța: cat. muscă: M. Cris- 
tea (Buc.), M. Stan (Buc.), I. Nica (Ora
dea); N. Avram (Ploiești); cat. cocoș : 
P. Pavel (Galati). I. Negru (C-lung Mus
cel), 1. Stoica (Buc), P. Ghiurcă (Ora-

V.

La Bacău s-a disputat de curind 
prima reuniune în aer liber, in ca
drul căreia s-au întilnit echipele Di
namo din localitate și Progresul Brăi
la. Băcăoanii au ciștigat cu scorul de 
14-8. Iată rezultatele: Savu (P) b.ab. 
1 Biriboc (D), Grăjdeanu (D) b.p. 
mescu (P), Nanu (D) b.p. St. Dan 
Gh. Pungă (D) b.p. Gh. Frunză 
I. Gologan (D) b.p. Voinescu (P), 
fănescu (P) b.p. Răileanu (D), Zehia 
(D) b.p. D. Victor (P), Marin (P) b.p. 
I. Marian (D), D. Nioolae (D) b.p. 
Zeica (P), I. Păv.noiu (D) b.p. I. Rusu 
(P). Iofchea (P) a ciștigat 
prezentarea adversarului, I. 
che (D).

To-
(P). 
(P), 

Ște-

prin ne-
Dumitra-

E. TEIRAU — coresp.

2. Lot RPR
Pirtea). Schif

Bogdan,

Dumitra Mihalache). 
<Maria Megberi, FI.
4 4-1: L Olimpia (Olimpia
Lia Buhjgioiu, Elena Diaoonescu, Ma
ria Dr^ghid + Angela Păuneecu). 
CAIAC Simplu: 1. Hilde Lauer 
(Steaua). Dubla: 1. Steaua (Maria Na- 
vasart, Cornelia Sideri). Ștafeta ca
iac simplu 4x500 at: 1. Steaua (Lauer, 
Gheorghe, Petrescu. Mihăileacu). Șta
feta oaiac 4, 4x500 ni: 1. Steaua (Na- 
vasart. Gheorghe. MihăUescu, Sideri). 
Ctadr 4: L Steadh.

CLASAMENTE. CAIAC-CANOE. - 
L Steaua 230 p. 2 Dtnamo 182 p. 3. 
Olimpxa *7 p. 4. Voința 84 p. CANO
TAJ ACADEMIC: 1. Steaua 58 p. 2. 
Rapid 41 p. 1. Știința Tim. 3S p. 4. 
Otimpia 2* p.

(Buc.), P. Chițu (Giurgiu), V. Mihăilă 
(Buc.), St. \ âcaru (C-ța), C. Calcnciuc 
(I>.și). Z. Mote* (Craiova); cat. semiușoa
ră: F. Pâtrascu (Craiova), Gh. Simiones- 
cu (Buc.), St. Bălan (Buc.), V. Antohi 
(Brăila), A. Girdeseu (Huned.), M. Radu 
(Brașov); cat. ușoară: C. Niculescu (Si
biu), M. Oiamandescu (Buc.), E. Stăn- 
ceseu (Suc.). F. Cerbu (Oradea!, V. E- 
noiu (Craiova); cat. semimijlocie : N. 
Stoenescu (C-ța), St. Pavel (Buc.), V. Do- 
bre (Buc.). F. Oprea (Buc.), D. Bâdilă 
(C-ța). M. Ioniță (Galați); cat. mijlocie 
mică: Gh. Bczatu (Craiova), Sibișan (Re
șița), I. Manițiu (Brașov). D. Bud (C. Tur
zii): cat. mijlocie: f. Manea (Buc.), M. 
Mariuțan (Reșița); cat. semigrea: I. Ivan 
(C-lung Muscel). N. Topaiă (Medgidia), 
I. Corfiatis (Brăila); cat. grea: V. Mariu
țan (Buc.), P. Kurunczi (Bocșa Romină).

Zona Timișoara f cat. muscă. M. Do- 
brescu (Buc.), St. Mihăilcscu (Buc.), V. 
Mano:ache (Galați), C. Macavei (Baia 
Mare); cat. cocoș : D. Răgălie (Mangalia), 
A. Ciucă (Buc.), St. Ghidriceanu (Buc.), 
I. Balaș (Brașov), A. Stănescu (Cîmpina), 
Gh. Constantin (Brașov) ; cat. pană : C, 
Gheorghiu (Buc.), Gh. Stoian (Bocșa Ro- 
znînă), M. Cerchez (Brașov), N. Mun- 
teanu (Galați), V. Prorocu (Hunedoara).* 1 * * * * 
D. Șerban (Cimpina); cat. semiușoară : 
I. Dinu (Constanța), A. Nagy (Bocșa Ro- 
m»nă), I. Radulescu (Brașov), C. Rotaru 
(Cluj), V. Cotaru (Ploiești), I. Militaru 
(Buc.) ; cat. ușoară: I. Marin (Craiova), 
I. Goldenberg (Reșița), N. Padina (Buc.), 
Gh. Mihailidis (Galați), St. Popoacă (Bra-, 
șov); cat. semimijlocie: D. Enuț (Buc.), 
Gh. Preda (C-lung Muscel), I. Gheorghe 
(Buc.), M. Bălan (Buc.), I. Pițu (Con-i 
stanța), V. Sășanu (Iasi); cat. mijlocie 
mică : V. Badea (Buc.), I. Asztalos 
(Buc.), L.Gavrilă (Buc.), N. Dumitru (Bu
zău); cat. 
Cîmpeanu 
Ioanovici 
grea : F.

Zona Oradea : cat. muscă : D. Davi- 
descu (Buc.), St. Popovici (Ciudanovița), 
Gh. Gheorghe (Mangalia), M. Dogaru 
(Buc.), I Manea (Buc); cat. cocoș : O. 
Kenan (Constanța), E. Gale (Timișoara),
D. Miron (Buc.), A. Verde? (Cluj), V. 
Mahu (Iași); cat. pană: M. Goanță (Cra
iova), Gr. Dumitrescu (Buc.), M. Pîrvu 
(Buc.). Gh. Anton (Medgidia), V. Anto
nia (Brăila), C. Odic* (Ploiești) ; cat. 
semiușoară: S. Birou (Buc.), V. Căpușaa 
Timișoara), St Aurică (Buc.), L Toth 
(Cluj). M. Scherer (Reghin). D. Vituș 
(CJuj); cat. ușoară: Gh. Ti nașe (Buc.), 
L. Csehi (Bocșa Romlnă), A. Asztalos 
(Cluj), S. Bogoi (Galați), V. Ștefan (Iași); 
cat. semimijlocie : C. Anton (Buc.), Gh. 
Ștefan (Ci ud an o vița), m. Voicu (Buc.),
E. Popa (Buc.), C. Tudor (Constanța), L 
Safciu (Hunedoara); cat. mijlocie mică; 
L Olteanu (Buc.), St. Mustață (Buc.), I, 
Pițigoi (Buc.), E. Spulber (Iași); cat. mij
locie: L Păunoiu (Bacău), Gh. Neagu 
(Constanța); cat. semigrea: P. Zaharia 
(Buc.), 
Nete* 
Ghibu

Zona 
(But), . .
eseu (Medgidia), A. Săsaru 
cat. cocoș : C. Crudu (Buc.)v 
(C-lung Muscel), L. Duță (Brașov), C. Ște- 
fânescu (Brăila), D. Constantin (Craiova); 
cat. pană: A. Olteanu (Buc.), V. Mandriș 
(Reșița), C. Bizgan (C. Turzii), I. Cătălui 
(Constanța). V. Hreniuc (Baia Mare), C. 
Radulescu (Cîmpina); cat. semiușoară :
I. FI o re a (C-lung Muscel), St. Popa 
(Bocșa Romînă), I. Petrescu (Buc.), D.
Smochină (Constanța). V. Ionescu (Cra
iova), St. Slarcu (Sibiu), I. Gropșan 
(Buc.) ; cat. ușoară : O. Baciu (Cluj), V. 
Surugiu (Ciudanovița), P. Molnar (Bra
șov), M. Pintilie (Oradea), C. Mihai 
(Ploiești); cat. semimijlocie: A. Gănescu 
(Buc.), V. Mirea (Timișoara), D. Ionescu 
(Buc.), Gh. Dumitru (Buc.), M. Rinjeu 
(Oradea), Fr. Szilagi (Baia Mare); cat.
mijlocie mică: V. Neagu (Constanța), Gh.
Dinu (Buc.), Gh. Bucur '
Concsag (Tg. Mureș); cat. 
Cojan (Galați), N. Traian
Osman (Buc.); cat. semigrea: M. Nicolau 
(Iași). St. Szentanai (Cluj); cat. grea: Gh. 
Bossier (Buc.), C. Șerban (Buc.).

(BUC.).

mijlocie: A. Chirșic (Buc.), P.( 
(Giurgiu); cat. semigrea : E. 

(Ciuj), P. Tavdoșin (Iași); cat 
Dan (Reșița), Gh. Basarab

In calendarul întîlnirilor intemațio- z povici, M. 
nale ale luptătorilor noștri, ultimele 
zîle ale lunii mai sînt însemnate cu 
roșu. In decurs de 6 zile cei mai buni 
luptători romîni își vor disputa întîie- 
tatea cu sportivi bulgari, turci, iugo
slavi și greci, în cadrul întîlniriilor bal
canice de lupte clasice și libere.

Această competiție internațională, 
care este o avanpremieră a campiona
telor mondiale de la Toledo (S.U.A.), 
ne va dovedi dacă pregătirile făcute, în 
ultima vreme, au fost judicios planifi
cate și dacă sportivii noștri au reali
zat sau nu progrese.

Ce ne-au arătat întîlnirile din acest 
an? După cele cinci confruntări cu 
prima garnitură a Suediei, am socotit 
că nu ne-am acomodat suficient cu mo
dificările survenite în regulament A- 
ceastă concluzie a fost prematură: 
luptătorii suedezi au reușit la numai 
o săptămină după aceasta să cucereas
că locul I, pe națiuni, într-o mare com
petiție ce a avut loc la Varșovia de 
unde nu au lipsit sportivii sovietici, 
germani și finlandezi. A trebuit să ne 
schimbăm părerea. Nu era vorba deci 
numai de modificările din regulament 
ci și de un stadiu de pregătire diferit 
intre cele două loturi. Turneul de la 
Moscova ne-a arătat că am făcut un 
progres lent Intîlnirea internațională 
de la București ne-a dovedit că am 
depășit .punctul critic" al pregătirii și 
de acum înainte putem... naviga cu 
pinzele întinse.

In aceste confruntări s-au prezentat 
bine Dumitru Pîrvulescu, Ion Țăranu 
și Nioolae Martinescu și în ultima vre
me, Ion Cernea. Mai slab, uneori chiar 
nesatisfăcător au concurat Gh. Po

P.
V. Mamir (Galați); cat. grea : 
(Buc.), Gh. — -
(Ploiești).

Iași : cat.
D. Răceanu

V. 
Cirstea (Craiova), A.

muscă : A. Barlclu 
(Oțelul Roșu), A. Ili- 

(Brașov) ; 
I. Marin

(Urziccni), C. 
mijlocie: Șt. 
(Brașov), P.

Turiști ! Folosiți timpul liber în excursii pe munte. — Vizitafi cabanele :
Poiana Stînii, Cofa 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraimanul, 

Alpin, Muntele Roșu, Cheia. Cabanele sînt utilate șl aprovizionateCăminul 
de căite

In 
ta 
la 
cu 
ta
25

mul, deși 
vă maximă poate obține rezultate fru
moase la Atena ca apoi la Toledo 
să-și apere cu șanse sporite titlul mon
dial.

Jocurile balcanice din acest an se 
anunță extrem de disputate. După cum 
ne-a dovedit și concursul internațional 
de la București, atît sportivii bulgari 
și iugoslavi cît și cei turci sînt într-un 
stadiu avansat al pregătirii lor. 
lupta pentru locul I, pe națiuni, 
lupte clasice vom lupta de la egal 
egal cu reprezentativa Bulgariei și 
cea a Turciei. Amintim că în 1961, 
Skoplje, noi am ocupat locul I cu 
de puncte iar reprezentativa Bulgariei 
a obținut 23 de puncte. In 1960, ta 
Burgas, luptătorii bulgari au acumulat 
44 de puncte, iar noi 34. Cu prilejui 
Jocurile balcanice din 1959, de la Is
tanbul, diferența dintre cele două re
prezentative a fost minimă. Sportivii 
bulgari au acumulat 37 puncte față da 
36 ale noastre.

La lupte libere au șanse de a cu
ceri un loc fruntaș Ion Vasile, Alexan
dru Geantă, Carol Hathazi și Francisc 
Ballo. Pregătirea superioară a luptă
torilor bulgari și turci, la această dis
ciplină, va face ca lupta pentru întâie
tate, pe echipe, să se desfășoare între 
aceste două reprezentative.

Competițiile din acest an au arătat 
cît se poate de clar că echilibrud van 
loric al reprezentativelor țărilor a fost- 
clătinat. Acei sportivi care preferea 
lupta de jos au rămas „descoperiți", 
iar cei combativi, care erau gata ori- 
cînd să riște pentru a obține o victo
rie, s-au văzut puși în fața imposibili
tății aplicării tacticilor preferate. Teh
nicienii au trebuit să cedeze teren pru
denților, combativii au avut de furcă 
cu apărarea „beton" a pasivilor tar 
creatorii se străduiau să depășească 
pe cei ce aplicau șabloane. Am tras o 
serie de învățăminte. Tactica „clasică", 
aceea a atacurilor deschise și uneori 
riscante, trebuie dată cît mai repede 
uitării. Ea trebuie înlocuită cu un alt 
gen de comportare. Tendința de a ob
ține neapărat victorie la tuș, evitarea 
meciurilor de egalitate, folosirea gre
șelii în apărare a adversarului și ata
cul cu procedee numai cu finalizare 
sigură, iată ce va trebui să caracteri
zeze comportarea luptătorilor noștri ta 
Atena. In acest fel imnul patriei noa
stre va răsuna în cinstea biruitorilor și 
sportivii noștri vor avea șanse sporite 
in proiectatul lor voiaj spre Toledo 
unde avem de apărat locuri fruntașe 
pe plan mondial.

OTTO BENKO

Din activitatea comisiei
de turism a raionului Dorohoi
o dată cu venirea primăverii, a 

crescut preocuparea comisiei de tu
rism a raionului Dorohoi pentru an
grenarea oamenilor muncii în prac
ticarea turismului. Numeroși excursio
niști au putut vizita diferite orașe de 
pe cuprinsul regiunii, ca, de pildă. 
Gura Humorului, Șiret și Rădăuți.

Ultima excursie a fost organizată in 
orașul 
turiști 
derile 
tat la 
za te 
către consiliul raional

i Botoșani, unde peste 800 de 
Jir Dorohoi au vizitat întreprifl- 
și locurile de cultură și au asis- 

i manifestațiile 
în după-amiaza

sportive organi- 
acelei zile de 

UCFS Botoșani.

M. CRI ȘAN
coresp.

INTREPRiNDEREĂ 
REGIONALA A SlATiUNÎLOR 

BALNEOCLIMATERIC?

fe c/ftnaiq,



CICLISM

UN CONCURS REUȘIT
Debutul atleților noștri fruntași în 

sezonul competițional al anului 1952 a 
coincis, în general, cu rezultate remar
cabile, unele dintre ele puțind primi 
chiar calificativul excelent. întrecerile 
au dovedit din plin că multele săptă- 
mîni ale perioadei pregătitoare au fost 
folosite așa cum trebuie și că foarte 
multi dintre fruntașii atletismului nos
tru vor fi capabili, în acest an, să rea
lizeze performanțe de valoare.

ționat un birou de informații pentru 
participant!- Acolo se rezolvau în mod 
foarte operativ toate problemele, astfel 
că ieșind din gară concurenții știau 
unde vor dormi, unde vor lua masa, 
ce tramvai sau troleibuz îi duce la 
hotel, cămin sau la restaurant, mă rog,

pe cluburi, care are următoarea înfă
țișare : 1. Știința Buc. 474 p; 2. Di
namo Buc. 357 p ; 3. Metalul Buc. 270 
p; 4. Steaua Buc. 224 p; 5. Știința
Cluj 147,5 p; 6. C.S.S. Banatul Timiș. 
107 p; 7. Rapid Buc. 105 p; 8. Știința 
Timiș. 104 p etc.

Concursul săritorilor in lungime

Pe foile de concurs arbitrii au notat 
numeroase performanțe bune, dar cel 
mai mult ne-au bucurat noile recorduri 
republicane înregistrate la săritura în 
lungime: Mihai Calnicov 7,59 m (una 
din cele mai bune performanțe mon
diale obținute de un junior) și Viorica 
Belmega 5,98 m. In afara noilor re
cordmani și ceilalți participanți au rea
lizat cifre care promit mult. Este cea 
mai bună dovadă că munca desfășu
rată începe să-și arate roadele—

In luptă cu vinful

Viorica Belmcga, noua recordmani

Debut promițător la prima reuniune a pistarzilor

Doi membri ai juriului de concurs au 
fost tot timpul solicitați în cele două 
zile ale întrecerilor. Este vorba de spe
cialiștii în problemele de meteorologie 
care au fost chemați mereu, de la o 
probă la alta, să stabilească forța și 
dyecția vîntuluî. In cele două zile de 
Concurs paletele anemometrului au avut 
fdarte puține momente de nemișcare. 
In rest, ele s-au învîrtit cu viteză im
presionantă, minate de forța unui vînt 
buclucaș și complet nedorit, care a 
stînjenit într-o foarte mare măsură 
deșlășurarea celor mai multe dintre 
probe. Cel mai mult au avut de suferit 
din cauza vîntuluî concurenții la mara
tonul redus, care l-au avut în față mai 
bine de 10 km. Și trebuie să știți că 
unele rafale măsurau nici mai mult 
nici mai puțin de 12—14 metri pe se
cundă.

necesare.
ar fi bine

primeau toate îndrumările 
Am dat acest exemplu care 
să fie folosit de toți organizatorii în
trecerilor sportive, din București ca și 
din alte orașe ale țării.

Pe velodromul Dinamo a răsunat du
minică dimineața pentru prima oară în 
acest sezon gongul care cheamă de obicei 
la întreceri pe pistarzi. Concursul inau
gural dotat cu trofeul „Cupa F.R.C.“ 
a reunit pe cei mai buni cicliști din 
Capitală. La prima verificare a stadiului 
pregătirii lor, majoritatea pistarzilor 
bucureșteni au dovedit că s-au antrenat 
cu conștiinciozitate în vederea viitoare
lor concursuri și confruntări internațio
nale.
neață 
meci 
metri 
tiune 
cu sprint la trei ture.

Programul a început cu proba 
metri. In întrecere: 16 concurenti. Per
formanța realizată de Victor Voloșin 
(Steaua) — 26,3 sec —- a „rezistat” 
asalturilor date de E. Bărbulcscu, D. 
Popovici, C. Tudose și C. Voicu, care 
și ei au fost cronometrați sub 27 sec. 
Iată, de altfel, ordinea în această probă: 
1. V. Voloșin 26,3 sec., 2. C. Voicu 
(Steaua) 26,4 sec., 3—4 E. Bărbulcscu 
și 0. Tudose (ambii de la Dinamo) 
26,5 sec., 5. D. Popovici (Dinamo) 26,6 
sec. De la startul probei de viteză au 
lipsit doi dintre alergătorii consacrați: 
G. Voicu și P. Tache. In rest, toți spe
cialiștii. Tînărul Dumitru Stan (Steaua) 
a dat însă peste cap toate calculele. 
El a ajuns în finală unde l-a întrecut pe

In reuniunea de duminică dimi- 
ei și-au disputat întîietatea într-un 
omnium compus din viteză, 
cu start lansat și cursă 
de punete de-a lungul a 51

cu 
de

de

Felicitări organizatorilor

N-a ’ fost nimeni dintre participanții 
la acest tradițional concurs care să nu 
fi apreciat cum se cuvine eforturile 
mai mult decît lăudabile ale organiza
torilor timișoreni. Stadionul a fost bine 
pus la punct, materiale au existat la 
fiecare probă, arbitrii s-au achitat bine 
de sarcina primită. Dar în afară de 
acest aspect se cuvine să evidențiem și 
activitatea, mai puțin vizibilă, desfă
șurată de activiștii consiliului regional 
UCFS Banat (președinte Pavel Gheor
ghiu) în legătură cu problemele de 
primire, cazare, masă, premii etc. Vom 
arăta spre exemplu că în gară a func-

repullicană la săritura tn lungime. 
Foto; R. Vilara

Alte rezultate din cadrul concursu
lui : maraton redus (25 km): 1. T.
Voicu (Rapid Buc.) 1.27:04,0: 2. Al. 
Arnăutu (Atet Buc.) 1.30:11,0: 3. G. 
Dinu (Met. Buc.) 1.30:29,0; 4. M. Ba- 
baraica (Unirea Buc.) 132:47,0; 5. I. 
Puiule} (Prahova PI.) 1.34:54,0; 6. I. 
Popa (Steaua) 1.37:15,0; 7. M. Piesa 
(Steaua) 1.39:15,0; 8. V. Teodos'iu
(P.T.T. Buc.) 1.39:51,0; 9. Gh. Maftei 
(Steaua) 1.40:03,0; pentatlon: 1. K. 
Sokol (Știința Cluj) 3.090 p (6,33 m- 
23,6 sec-44,40 m-58,92 m-4:45,6); 2.G. 
Stroe (C.S.O. Craiova) 2.466 p; 3. I. 
Sabău (Știința Buc.) 2.281 p; 4x400 
m: 1. Dinamo Buc. 3:26,0; 2. Praho
va Ploiești 3:30,3; 3. Corvinul Hune
doara 3:32,3; 4x100 m fete; 1. Știința 
Buc. 50,71 2. C.S.S. Banatul Timiș.
50,8; 3. C.S.O. Reșița 51,8.

ROMEO V1LARA

de o manieră care
Tudose,

MIHAIL CALNICOV 
văzut de Neagu Rădulescu

Pentru munca neobosită desfășurată 
la acest concurs se cuvine să eviden
țiem pe Gh. Teodorescu, I. Wittman, 
W. Klain, I. Pascu etc.

Șfirnfa București pe primul loc
I

Prezentînd cea mai numeroasă echi
pă (56 de concurenți și 10 antrenori) 
clubul sportiv Știința București a reu
șit frumoasa performanță de a fi ocu
pat primul loc în clasamentul general

O interesantă ștafetă de marș
Duminică a avut loc pe stadionul 

8.P.B. din spatele Casei Scînteii o in
teresantă ștafetă de marș 3X3 km or
ganizată de consiliul orășenesc UCFS

răsplătit cn 
sosire. Iată 
Olimpia II , _____
Paraschivescu, Liga Niculae) 42’10’ , 
II: Olimpia I (Suh Victor, Gînduleț 
Gheorghe. Furnică Victor) 43’52”, III: 
P.T.T. (Mihăilă Gheorghe, Chiose Du
mitru, Perșinaru Marin) 46’17”, IV: 
Surdo-muți 49’10”, V: Dinamo 50’39”.

Un fapt negativ: la această ștafetă, 
asociația Metalul nu a prezentat nici 
• echipă.

aplauze pe concurenli 
ordinea sosirilor : 
(Teodor Niculae,

la
locul
Dumitru

400 
adi- 
ture

400

Eugen Bărbulcscu
i-a atras ropote de apluze. C.
unul din favorîțîi probei, a comis în se
mifinale o nercgularitate, care 1- a costat 
scump: eliminarea din cursă. Semifondul 
a fost așteptat cu mare nerăbdare. .La 
sunetul gongului s-au aliniat la start 
25 de concurenti. Din nou acest gem 
de întreceri a prilejuit un spectacol de 
toată frumusețea. Animatorii cursei au 
fost V. Voloșin, C. Tudose, E. Bărbu- 
lescu, pretendenți la primul loc în clasa
mentul general, cărora li s-au alăturat 
Ion Vasile (Steaua) și C. Popescu ( U- 
nirea). Clasamentul probei: 1. C. Tudose
27 p., 2. V. Voloșin 23 p., 3. I. Vasile 
22 p. Clasamentul general după cefe 
trei probe: 1. G. Tudose 35 p. (cîști- 
gătorul „Cupei F.R.C.“), 2. V. Voloșin
28 p., 3. E. Bărbulescu 23 p.

Programul reuniunii de duminică a fost 
completat cu două probe de eliminare 
cîștigate de 
(C.S.S.) Și P.

juniorul M. Gociuun 
Simion (Steaua).

TR. IOANIȚESCU

„Cupa regiunilor4*
BRAȘOV (prin telefon). N. Ciumete 

și echipa orașului București au cîștigat 
faza a treia a „Cupei regiunilor” rezer
vată echipelor de juniori și tineret. în
trecerile s-au desfășurat sîmbătă și du
minică în organizarea comisiei de spe
cialitate a regiunii Brașov. Iată clasa
mentul general după faza a treia a a- 
cestei competiții: 1. Oraș București
191:41:03, 2. reg. Ploiești 19h46;32, 3. 
reg. Brașov 19h49:02, 4. reg. Cluj 
19h49:21, 5. reg. Calați 19h56:03, 6. 
reg. Mureș-Autonomă Maghiară 20h36:14.

PLOIEȘTI (prin telefon) In organi
zarea consiliului raional UCFS s-a des
fășurat timp de 3 zile cea de a VI a 
ediție a circuitului ciclist al regiunii 
Ploiești. Competiția a fost împărțită in 
trei etape cîștigate de următorii .ruliiri: 
etapa I Ploiești — Buzău — Ploiești: 
Ion Stoica (Steaua); etapa a 11a Plo
iești — Văleni — Sinaia: D. Mnnlranu 
(Olimpia Buc.) ; etapa a Ill-a Sinaia — 
Predeal — Cioplea — Ploiești: Simion 
Ariton (Voința Buc).

Primele trei locuri în cele două cla
samente generale. Individual: 1. D.
Munlcanu 91150:31, 2. FI. Cristcascu (Di
namo), 3. C. Istrate (Voința Buc.) a- 
eelași timp. Echipe: 1. Dinamo 291132:55, 
2. Olimpia Buc. 29h33:09, 3. Steaua 
29h33:57.

CAROL GRUIA-coresp. reg. ȘTEFAN lONESCU-coresp.

Probleme noi ridicate de turneele finale
JUCĂTOARELE DIN LOT 

N-AU STRĂLUCIT LA CLUJ

re-Turneul final al campionatului 
publican feminin de la Cluj a reunit 
cele mai bune echipe din țară, la ora 
actuală, care au în loturile lor — cu 
o singură excepție (Ecaterina Ker- 
ciov) — pe toate jucătoarele din lotul 
republican. Și, avînd in vedere noul 
mod de desfășurare a competiției, a 
fost interesant de urmărit evoluția 
fiecărei jucătoare din echipa noastră 
reprezentativă.

Despre nivelul tehnic destul de 
scăzut al celor mai multe jocuri din 
întrecerea de la Cluj am mai amin
tit. Iar explicația acestui fapt trebuie 
căutată desigur și prin comportarea 
sub valoarea obișnuită a unor jucă
toare fruntașe.

Dintre componentele lotului, doar 
Viorica Niculescu și Cornelia Gheor
ghe au avut o comportare constant 
bună. Ele și-au dat o contribuție im
portantă (atît în apărare cît și în 
atac) în jocul echipelor respective și 
au făcut față cu destul succes efor
tului cerut de acest turneu. Elena

altfel, 
astfel

TEMPLER FRANCI SC-coresp.

ritorie reușind să ofere spectatorilor

avut

prilejul să constatăm preocuparea 
sportivilor pentru apărarea agresivă, 
element de o deosebită importanță 
în baschetul modern. Și, trebuie să 
precizăm, în această privință echipele 
noastre fruntașe s-au dovedit defi
citare. deoarece în acele situații, ca 
de altfel în tot cursul unei partide, 
jucătorii noștri au așteptat greșeala 
adversarului, în loc să o provoace, 
iar cînd au încercat scoaterea mingii 
din dribling sau o intercepție, lipsa 
antrenamentului a dus la comiterea 
unei greșeli personale. Tactica echi
pelor a fost împiedicarea formației 
in atac de a arunca la coș în ter
menul de 30 de secunde, ceea ce est» 
mult prea puțin pentru refacerea unui 
handicap și cîștigarea unui 
nind din

Iată de 
vor trebui 
pregătirea
unde scoaterea mingii 
smulgerea, intercepția, 
pacului, eînt procedee 
mentare, dar determinante pentru ob
ținerea victoriei.

București și dotată frumoasă
cupă. La această ștafetă au luat parte 
trei maeștri ai sportului și sportivi de 
categoria I. întrecerea a fost foarte 
strinsă între sportivii clubului Olimpia 
ți P.T.T., evidențiindu-se maeștrii spor 
tului Dumitru Paraschivescu, Liga Ni
culae și Chiose Dumitru. Publicul a

Duminică, la Roman, a avut loc un 
interesant concurs de viteză pe circuit, 
la care au asistat 45.000 de spectatori. 
De notat că întrecerile s au desfășurat 
în condiții tehniee exemplare și aceasta 
datorită măsurilor organizatorice luate 
de către comitetul raional UCFS Roman. 
Astfel, circuitul, plasat pe străzile prin
cipale ale orașului, a fost prevăzut la 
toate virajele cu posturi telefonice pen
tru legătura permanentă cu startul, iar 
pe întregul parcurs, pe bordura trotua
relor au fost montate saltele de paie 
pentru protecția coneurenților și a spec
tatorilor. Motocicliștii rcprezcntînd ora
șele Galați, Focșani, Bacău, Rm. Sărat, 
Iași, Ploiești, Piatra Neamț și bineîn
țeles Roman, au avut o comportare me-

o 
întrecere de bună calitate. Iată cîștigă- 
torii probelor: clasa 125 cmc — rezer
vată localnicilor: 1. C. Macovci, 2. D. 
Glinea ; clasa 350 cmc — rezervată 
localnicilor : 1. C. Marin, 2. I. Robu; 
clasa 125 eme : 1. V. Burdujel (Focșani), 
2. 1. Pasat (București); 175 cmc: 1. 
St. Florian (Ploiești), 2. I. Pasat (Bucu
rești); 250 cmc: 1. St. Florian (Plo
iești), 2. D. Filip (Ploiești): 350 cmc: 
I. St. Florian (Ploiești), 2. M. Stănescu 
(Ploiești); 350 cmc I.J. : 1. C. Tănase 
(Galați), 2. N. Niță (Bacău); nelimitat: 
1. St. Florian (Ploiești), 2. D. Filip 
(Ploiești).

Ivanovtci a realizat citeva partide 
bune și în general s-a impus în fața 
pivoților adverși. Din păcate, antre
norul ei nu a putut s-o folosească 
prea mult, pentru că aproape în fie
care joc ea a comis foarte repede 
cîte 3—4 greșeli personale, fiind o- 
bligată apoi să acționeze foarte reți
nut.

Hanelore Kraus, Dorina Marian, 
Anca Racoviță și Filofteia Izbiceanu 
figurează pe primele locuri în clasa
mentul coșgetetrelor. Intr-adevăr, ele 
au realizat procentaje mulțumitoare 
în aruncările la coș, dar evoluția lor 
a fost inegală, cu salturi mari de la 
un meci la altul. In general aportul 
lor în cadrul formațiilor din care fac 
parte putea fi mai mare. De 
pregătirea lor fizică pentru o 
de întrecere mai lasă de dorit.

Evoluții neconvingătoare au
Virginia Jujescu, Sanda Dumitrescu 
și Irina Vasilescu, iar Margareta Si
mon a fost prea puțin întrebuințată 
pentru a ne putea forma o părere. 
Dintre celelalte baschetbaliste care 
s-au remarcat putem cita pe Eva 
Ferencz, Elisabeta Fogarassy, jucă
toare cu mare viteză de acțiune atît 
de necesare echipei noastre reprezen
tative, O. Simon, M. Gbdri. E. Ma- 
darasz ș.a.

Acest turneu a folosit din plin an
trenorilor lotului înaintea viitoare
lor întreceri internaționale, jucătoa
rele noastre fruntașe fiind supuse 
unor mari eforturi, cerute de o com
petiție maraton. Ar fi deci de dorit 
ca antrenorii respectivi să-și concre
tizeze toate observațiile înregistrate 
și pe baza lor să treacă la o muncă 
susținută, pentru ca echipa noastră 
reprezentativă să poată obține și p® 
viitor rezultate de valoare.

MAI MULTA ATENȚIE APARARII 
AGRESIVE

M. DUMITRESCU-coresp.

O caracteristică a turneului, desfă
șurat la București (loc. 1—8) în cam
pionatul masculin, a fost faptul că in 
multe meciuri rezultatul a fost decis 
în ultimele minute, sau chiar in ul
timele secunde. Acest fapt ne-a dat

urmă".
ce opiniem că 
să se ocupe mai 

jucătorilor

meci .ve-

antrenorii 
intens de 

apărare.în
din dribling, 
folosirea ca- 
tehnice ele-

INFORMAREA PUBLICULUI

Ne-a bucurat foarte mult respec
tarea întocmai a programului, ținuta 
frumoasă a jucătorilor și a arbitri
lor, precum și competența și promp
titudinea crainicului. Am regretat 
însă absența din holul sălii Floreasca 
a unui panou care să cuprindă ta
bloul sinoptic al campionatului, re
zultatele și clasamentele la zi, pre
cum și programul pentru zilele utJ 
mătoare. Fără a deranja desfășurarea 
turneului, această scăpare a organi
zatorilor a creat nemulțumiri in rin-, 
dul spectatorilor, doritori să urmă
rească nu numai evoluția echipelor 
pe teren, ci și disputa lor pentru 
puncte sau. pentru coșaveraj. Ceea 
ce, la o finală de campionat, este deo- ■ 
sebit de pasionant.

D. STANCULESCO
A. VASILIU [



IntilrJrea de gimnastică Berlin—București
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 

la Berlin întîlnirea internațională de gim
nastică dintre echipele masculine ale 
orașelor Berlin și București. Gimnaștii 
noștri — cu excepția lui Frederic Orcndj 
și Ghcorghe Stanciu — au concurat nu
mai la exercițiile liber alese, deci cla
samentul pe echipe s-a alcătuit numai pe 
baza acestora. Victoria pe echipe a re
venit formației gazdă. La individual, 
Frederic Orendi a avut o comportare 
frumoasă pînă la penultimul aparat, dar

la paralele a căzut, pierzînd astfel pri- 
mul loc deținut pînă atunci.

Rezultate: pe echipe: Berlin 281,90 p,. 
București 277,20 p. Individual compus:
1. Giintlier Nachtigall (Berlin) 113,00 p .;
2. Peter Weber (Berlin) 112,10 p., 3 
Frederic Orendi (București) 111,95 p. 
Pe aparate (la liber alese) gimnaștii 
noștri au obținut rezultate bune : Orendi 
s-a clasat pc locul I la bară și la cal, 
pe locul 3 la inele. Al. Sz.ilagyi a cîș- 
tigat la sărituri, iar Cezar Cernușca a 
obținut locul 3 la paralele.

I. 0. DE LA MOSCOVA

,,HANDBALISTELE SOVIETICE SÎNT ÎN MARE PROGRES"
A PE SCURT

Comitetul internațional olimpic ur
mează să adopte în cadrul celei de-a 
59-a sesiuni, care va avea loc la Mos
cova, un apel către guvernele țărilor, 
instituțiile și organizațiile sportive in
ternaționale și naționale, cerindu-lesă 
sprijine pe toate căile dezvoltarea lar
gă a culturii fizice și sportului, să tin
dă ca ele să devină accesibile tuturor 
oamenilor, scrie în ziarul „Sovietski 
Sport" ALEXEI ROMANOV, membru al 
Comitetului internațional olimpic. A- 
ceste organizații trebuie să pună edu
cația fizică in slujba întăririi sănătății, 
prelungirii vieții tuturor oamenilor 
muncii, să folosească legăturile 
tive internaționale in interesul 
pentru pace in întreaga lume.

Romanov este de părere că 
va aduce o mare contribuție la
carea eforturilor organizațiilor interna
ționale dacă va adopta hotărîrea con
vocării in anul 1964 la Tokio, in tim
pul celei de-a 18-a ediții a Jocurilor 
Olimpice, un Congres mondial sub lo
zinca „Pentru accesul tuturor oameni
lor la cultura fizică".

Obligația primordială a Comitetului 
Internațional olimpic, scrie în conti
nuare Romanov, este sprijinirea țări
lor Africii și Asiei, care participă tot 
mai activ la viața sportivă internațio-

spor- 
luptei

C.I.O. 
unifi-

nală. In primul rind, trebuie înfăptuit 
ajutorul în ce privește crearea comi
tetelor olimpice naționale. Romanov 
este de părere că apelul celei de-a 
59-a sesiuni a Comitetului internațio
nal olimpic către Comitetele olimpice 
naționale ale țărilor in care sportul are 
vechi tradiții și către organizațiile 
sportive internaționale cu privire la 
admiterea organizațiilor sportive na
ționale ale țărilor Asiei și Africii în 
Federațiile Internaționale, cu privire la 
trimiterea de literatură și inventar 
sportiv și antrenori in aceste țări, ar 
avea mare Însemnătate. Un ajutor 
substanțial din partea Comitetului in
ternațional olimpic ar constitui con
vocarea intr-un viitor apropiat a con
ferinței reprezentanților Comitetelor o- 
limpice naționale ale țărilor Africii.

Romanov consideră că in condițiile 
progresului general al sportului inter
național trebuie să se deschidă largi 
posibilități sportului feminin la Jocu
rile Olimpice. Comitetul internațional 
olimpic trebuie să se îngrijească de o 
largă dezvoltare a sportului feminin, 
deoarece acesta va influența substan
țial asupra introducerii culturii fizice 
in viața fiecărei familii, va ajuta la 
educația mai completă a copiilor.

(Agerpres)

Recent, a avut loc la Moscova dubla 
întîlnire internațională dintre reprezen- 

. tativele feminine de handbal în 7 ale 
U.R.S.S. și R.S. Cehoslovace. Meciurile 
au făcut parte din programul de pre
gătire al celor două formații în vederea 
campionatului mondial ce se va des
fășura în luna iulie, în țara noastră.

Arbitrul internațional Pândele Cîrli- 
geanu, care a condus ambele jocuri, 
nc-a declarat la întoarcerea sa în Bucu
rești următoarele :

„Primul meci, în special, a oferit o 
luptă sportivă remarcabilă. Campioanele 
mondiale au întîmpinat o rezistență deo
sebită din partea formației sovietice, 
timp de 30 de minute scorul fiind echi
librat. Pînă atunci, handbalistele sovie
tice s-au apărat foarte bine și au con
traatacat eficace. In ultima parte a tn- 
ttlnirii tnsă, handbalistele cehoslovace 
au desfășurat atacurile pe un „front*

mai larg, reușind să scoală adversarele 
din dispozitivul lor ermetic de apărare. 
Astfel, ele au reușit să ia un avans 
de cîteva goluri, învingînd pînă la urmă 
cu scorul de 13—8 (5—3). Din echipa 
cehoslovacă s-au remarcat Malerova și 
Matulova. De reținut că formafia sovie
tică a 
metri 1

In a doua partidă, handbalistele so
vietice 
intilnirea precedentă și s-au apărat cu 
multă dirzenie în sistemul 3\-l. In plus, 
ele au avut tn Bobrova o excelentă reali
zatoare, reușind frumoasa performantă 
de a tnvinge actuala campioană mon
dială cu scorul de 5—4 (2—2). Am 
bele echipe au lăsat în general o bună 
impresie. Formafia sovietică este tn 
mare progres fi șansele ei la campio
natul mondial nu trebuie de loc negli
jate*.

ratai două aruncări de la 7

nu au mai comis greșeala din

Actualitatea internațională la șah
Turneul internațional feminin de șah 

de la Suhumi se caracterizează prin- 
tr-un duel strîns între pretendenta la 
titlul mondial, Nona Gaprindașvili, și 
jucătoarea romînă Alexandra Nicolau. 
Cu trei runde înainte de sfîrșit, Ga
prindașvili are 7 puncte și o partidă 
întreruptă iar Nicolau 7 puncte. Ur
mează in clasament Kușnir (U.R.S.S.)
— 6 puncte (1), Polihroniade (R.P.R.)
— 5,5 puncte, in runda a 9-a Nicolau 
a ciștigat la Honfi (R.P. Ungară) iar 
Polihroniade a remizat cu Kakabadze 
(U.R.S.S.).

★

După 11 runde, în clasamentul tur
neului candidajilor la titlul mondial de 
șah pe primele locuri se află Korcinoi 
și Gheller cu cite 7 puncte, urmați de 
Keres și Petrosian 6,5 puncte, Benko 
5 puncte, Fischer 4,5 (1) puncte, Tall 
3,5 (1) puncte și Filip 3 puncte.

In runda a 11-a Gheller l-a învins 
pe Filip. Remiză s-au terminat parti-

Comentarii pe marginea Turneului U.E.F.A. pentru juniori
Au trecut mai bine de trei săptă- 

min-i de cind, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitala patriei noastre, lua 
sfîrșit cea de a XV-a ediție a Turneu
lui U.E.F.A. pentru juniori, cu victoria 
reprezentativei R. P. Romine. . Ziarele 
de peste hotare continuă insă să pu- 
blioe materiale referitoare la organi
zarea ți desfășurarea acestui eveni
ment sportiv, subliniind modul exem
plar în care și-au îndeplinit misiunea 
organizatorii, precum și valoarea ridi
cată a selecționatei de juniori a R- P 
Romine.

Publicăm astăzi alte spicuiri din 
presa de peste hotare referitoare la 
Turneul U.E.F.A.:

In ziarul „POLIT1KA" a apărut un 
articol al lui Milan Milanici, unul din 
antrenorii echipei iugoslave, în care a- 
cesta declară : „Cu tot jocul bun prac
ticai de echipa noastră, am pierdut fi
nala in fața unui adversar mult mai 
r __ î , ' r~ t»n joc deosebit de
spectaculos desfășurat in fața a 

Adversara 
fost o echipă 

o echipă puternică,

puternic, după

dele Benko—Korcinoi și Keres—Petro
sian. La întrerupere, Fischer deține 
inițiativa în partida cu Tall, însă a- 
cesta din urmă are șanse de remiză.

(Ager pres)

„ÎNAINTE, Șl CIT SE POATE DE IUTE”
l

Trimisul special al ziarului „SO
VIETSKI SPORT" — Moscova, Oleg 
Kucerenko, subliniază printre altele în 
relatarea sa cu privire la finala Tur
neului U.E.F.A. : „Doar primele minu
te ale partidei s-au desfășurat sub 
semnul egalității. Fotbaliștii iugoslavi 
au reușit chiar să deschidă scorul. 
Dar numai după un minut stadionul 
„23 August", arhiplin, triumfa: cen
trul atacant Voinea a înscris cu capul 
golul egalizator. Din acest moment 
inițiativa a trecut in întregime de par
tea gazdelor. Tehnicii fotbaliștilor iu
goslavi, juniorii romini i-au opus un 
joc in viteză, multă ambiție, dirzenie 
Nu se poate spune că rominii au fost 
inferiori iugoslavilor in ce privește 
pregătirea tehnică. Tefinica rominilo: 
nu are atita elect ca aceea a iugo
slavilor, insă ea este mult mai rațio
nală și mai economicoasă. „înainte 
și cit se poate de iute" — acesta este 
sensul fotbalului practicat de tinerii 
jucători romini"

80.000 de spectatori, 
noastră din finală a 
mare, o echipă puternică, care iși 
bazează jocul pe cele mai moderne 
principii ale fotbalului".

In două numere consecutive, zia
rul „BORBA" a publicat articole re
feritoare la Turneul U.E.F.A. și în
deosebi la partida finală. Referindu-se 
la meciul Romi n ia—Iugoslavia, zia
rul scrie printre altele: „A fost un 
meci de un dramatism rar intilnit,

Spicuiri 
din presa străină

care a făcut ca jocul să se desfă
șoare la cel mai ridicat nivel. Furtu
na s-a dezlănțuit din minutul 8, cind 
Radosav a deschis scorul. La urmă
torul contraatac, formația romînă 
galează. După puțin timp rapidul 
tacant 
toată 
precis 
scorul 
rabil.
numerosul public, echipa romînă

„MAI MULT NU SE PUTEA”

Cum era și firesc, presa iugoslavă 
a publicat numeroase relatări cu pri
vire la Turneul U.E.F.A. Sub titlul 

. „Mai mult nu se putea", ziarul 
„SPORT" din Belgrad a scris urmă 
toarele după partida finală : „La 
București, reprezentativa Iugoslaviei a 
obținut tot ce se putea — iată consta
tarea multor componettți ai delegației

- noastre". în sprijinul acestei afirmații,
- ziarul reproduce cîteva declarații i 

VIDINÎC1 (jucător) : „Dacă am fi în
vins, lucrul acesta ar fi fost posibil

, numai prinlr-o minune. Echipa romînă 
. ne-a întrecut pentru că a fost mai 
. bună. Ea a avut o condiție fizică su

perioară formației noastre" ; BRANKO 
NEȘOVICI (ziarist): „Reprezentativa 
Rominiei a fost cu mult superioară e- 
chipei iugoslave în ce privește condi
ția fizică, viteza și jocul de ansam
blu".

e- 
a- 

romin Voinea a atras după el 
apărarea iugoslavă și a pasat 
lui Gergely, care a modificat 
la 2—1. A fost un gol impa- 

După aceasta, încurajată de 
" “ a 

început să controleze tot terenul, im- 
pur>:ndti-și cu autoritate stilul său de 
joc: atacuri continue la poarta iugo
slavă, cu folosirea la maximum a ex
tremelor. Atacurile echipei romi ne i- 
nițiate la poarta noastră pot fi com
parate cu tăișul unei lame de otel. 
Rapizi, avind cunoștințe tehnice soli
de și o condiție fizică extraordinară, 
atacanții romini au reușit să-și im
pună superioritatea".

In același ziar, antrenorul Milan 
a declarat că „Turneul r 

organizat în Rominia a fost 
ridicat din punct de vedere i 
a întrunit cel mai mare mt- 

ecliipe participante din toate 
de pină acum"

cină ascultăm muzică, iar în zilete 
cind nu se joacă, jucătorii și oaspeții 
sint invitați la cele mai mari cinema
tografe ale orașului pentru vizionarea 
de filme. Publicul romîn înconjoară 
ou multă simpatie echipele participante 
la această întrecere".

în ziarul „GUMHURIET", ziaristul 
Burhati Felek scrie următoarele des- 
Sre jocul echipei noastre: „Formația 

ominiei, care a întrecut cu 4—0 pe 
tinerii noștri, este cea mai inzeslrată 
și talentată echipă din Balcani și 
chiar din Europa. Dacă dorim să-i 
învingem pe romini trebuie să asigu
răm condiții optime de pregătire pen
tru tinerii noștri fotbaliști, să le pu
nem la dispoziție terenuri și săli de 
sport, antrenori, programe raționate 
de pregătire, așa cum fac romînii".

In ziarul „Turkiyede Spor" au apă
rui trei fotografii cu aspecte din 
Constanța : vederi ale stadionului, 
sălii sporturilor și a unui mare hotel 
de la Mamaia.

După încheierea Turneului, ziarul 
„AKȘAM" publică sub semnătura an
trenorului Sabri Ki-raz un articol în 
care acesta arată că „sportivii turci 
sint foarte mulțumiți de primirea ce 
li s-a făcut in Rotninia", subliniind de 
asemenea că „reprezentativa de juniori 

bine
XV-a

a R. P. Romine a fost foarte 
pregătită, ciștigînd pe merit a 
ediție a Turneului U.E.F.A.".

în cronica sa asupra finalei 
neului, ziarul francez „L’EQUIPE' 
scrie următoarele:

„Echipa rotnină,
jucători rapizi și cu o 
netrabilă i-a învins pe 
tehnicieni, dar cu un 
lent. La 
bună au 
tei, care 
apărarea

în plină formă, cu 
apărare împe- 

iugoslavi, buni 
joc lateral și 
partidă foarte 
Haidu și Ma-

romîni, o 
făcut-o aripile 
au măturat pur și simplu 

iugoslavă".
AAila nici
U.E.F.A. 
ce] mai 
calitativ, 
măr de 
turneele

RELATĂRI DIN PRESA TURCĂ

aprecieri elogioase re
organizarea Turneului 

apărut în presa turcă. 
HAVAD1S", care apare 

scris următoarele sub 
din Constanța" :

Numeroase 
feritdare la 
U.E.F.A. au 
Ziarul „SON 
la Istanbul, a
titlul „Note de drum 
„Federația rotnină a pregătit cu multă 
grijă organizarea jocurilor grupei de 
la Constanța. Totul este aici organi
zat excepțional : mîncarea este bine 
pregătită și foarte gustoasă, după

• în semifinalele „Cupei campi 
nilor europeni" la baschet femini 
A.S.K. Leningrad — Radnicki B 
grad 69-52 (31—22).

® Finala probei de simplu mase 
lin a campionatelor internaționale 
tenis ale Elveției de la Lugano a f 
ciștigată de australianul Rod Lave 
care a întrecut cu 6—4, 6—2 pe ic 
dianul Krishnan. Proba feminină s- 
încheiat cu victoria australiencei Ma 
garet Smith, învingătoare cu 6— 
6—2 în fața compatrioatei sale Lesli 
Turner.

• Cu prilejul unui concurs atlet 
desfășurat la Los Angeles, au f 
stabilite două noi recorduri mondial 
Autorii sînt D. Long: 20,07 m la 
runcarea greutății și Al. Oerter: 61,1 
m la aruncarea discului.

• în turul următor al „Cupei D 
se vor disputa următoarele î

programate la 15, 16 și 
R. F. Germană — Africa 
Brazilia cu învingătorul 
Anglia — Austria; Italia 

Ungară; Suedia — R. S.

vis' 
tilniri, 
iunie: 
Sud ; 
meciul 
R. P- 
hoslovacă.

• Etapa a doua a turului ciclist 
Italiei, Salsomaggiore — Sestri L 
vanta (158 km) a fost cîștigată d 
italianul Battistini în 4h 21:11,0. I 
clasamentul general individual cot 
duce Battistini.

Mai sînt 8 die pînă la începerea Turneului final
al campionatului mondial de fotbal

• întoarsă în țară după turneul în
treprins în Europa, selecționata Urtigua- 
yului a început efectiv pregătirile pen
tru turneul final al campionatului mon
dial. Prima măsură luată dc federație 
a fost aceea privitoare la... înlocuirea 
antrenorului Corasso, apreciind ca ne
corespunzătoare rezultatele realizate de 
echipa Uruguayului în turneul „euro
pean". Au fost operate de asemenea mo
dificări în lotul pentru Chile. In pre
zent, de pregătirea echipei se ocupă un 
comitet alcătuit din 
Bagnulo, Roberto 
Lopes).

trei antrenori (Ugo 
Scarone și Juan

Italiei se află• Reprezentativa 
cantonament în stațiunea Pelegrino, 
luată la poalele munților Alpi.

în 
si-

* Corespondentul special al ziarului 
„TEquipe" care va face deplasarea la 
campionatul mondial dc fotbal din Chile 
și-a ales pentru faza preliminară a în
trecerii grupa de la Arica. Intr-un ar
ticol publicat în „Sovietski Sport", Ro
bert Vem arată că și-a ales această loca
litate deoarece, după părerea sa, aici

se vor desfășura evenimentele cele m 
interesante și cele mai importante perrtr 
perioada finală a competiției. Ziarist 
francez arată că „la Arica va evolua c 
mai puternică reprezentantă a folbaltdi 
european, selecționata Uniunii Sovietic 
deținătoare a „Cupei Europei* interțărt 
Duelurile echipei U.R.S.S. cu fotbalișt 
iugoslavi și îndeosebi cu fotbalișt 
uruguayeni promit un „gustos deju 
fotbalistic*. Nu mă îndoiesc, subliniaz 
publicistul francez, că in. semifinale v 
vedea jucînd o reprezentantă a prim 
grupe.

• Echipele selecționate de fotbal al 
Angliei și R.P. Bulgaria care au sos 
iu America de sud iti vederea turne 
lui final al campionatului mondial a 
susținut duminică meciuri de verific
re. lucind la Lima cu Peru, echipa At 
gliei a obținut o categorică victorie c 
scorul de 4-0, scor stabilit în prima r 
priză. La Buenos Aires echipa olubt 
lui „Independiente" a învins cu 1-0 
ctiipa bulgară, prin punebui marcat i 
minutul 38 de Jimenez.

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATUL U.R.S.S.

campionatul Uniunii Sovietice 
desfășurat pînă acum patru 
In prima serie pe primul loc 

se ' află Dinamo Kiev cu 7 p., ur
mată de S.K.A. Rostov și Zenit Le
ningrad — amîndouă cu cite 6 p. In 
seria a doua în fruntea clasamentului 
se află proaspăta promovată în pri
ma categorie Dinamo Leningrad, cu 
6 p. (din 3 partide), urmată de 
Pahtakor cu același număr de punc
te. dar din patru meciuri. Rezultate 
tehnice, etapa a lV-a : SERIA 1: Ze
nit — S.K.A. Rostov 1—1, Șahtior — 
Lokomotiv 3—1, Spartak Erevan —■ 
Jalgiris 2—2, Dinamo Kiev -— Mol
dova 3-2; SERIA A II-A: Pahta
kor — Dinamo Tbilisi 2—0, Dinamo 
Leningrad — Spartak Moscova 1—0, 
Torpedo Kutaisi — Neftianik 0—0, 

Torpedo . Moscova — Aripile Soviete
lor 1—0, Avangard — Dinamo Mos
cova 1—0

Tn
s-au 
etape.

REIMS, CAMPIOANĂ A FRANȚEI, 
MULȚUMITĂ GOLAVERAJULUI

Campionatul francez a avut un fi
nal pasionant. După ce Nîmes a con-

PREGĂTIRILE GIMNAȘTILOR SOVIETICI
PENTRU CAMPIONATELE
Gimnaștii sovietici se pregătesc in

tens în vederea apropiatelor campio
nate mondiale de la Praga. Pentru 
echipa masculină candidează 12 spor
tivi. Alături de gimnaști consaerați 
în mari întreceri internaționale ca 
Iuri Titov, Boris Sahlin, Albert Aza
rian, campioni mondiali și olimpici, Volciețkaia, care a învins-o pe Latî- 
în lotul reprezentativ se află și ti
neri afirmați in ultimii doi ani.

Și în echipa feminină, alături de 
gimnaste renumite, vor apare nume

MONDIALE DE LA PRAGA
nol. Din „vechea echipă" au rămas 
campioana mondială și olimpică La
risa Latinina, Polina Astahova, Ta
mara Manina, Lidia Ivanova și Sofia 
Muratova. Dintre tinerele gimnaste 
se remarcă, în primul rind, Elena

nina în probele impuse ale concursu
lui unional de la Moscova, și Irina 
Pervușina, clasată pe primul loc la 
exercițiile liber alese.

dus tiu timp îndelungat, înaintea ul 
time! etape ea avea un punct avan 
față de Reims și Racing : .47 de pune 
te liderul, 46 de puncte urmăritori 
săi. Ultima etapă a fost favorabil 
lui Reims. Jucînd cu Strasbourg 
Reims a ciștigat la scor (5—1) asi 
gurittdu-și astfei o diferență minim 
de golaveraj față de Racing car 
de asemenea a ciștigat duminică, da 
numai cu 2—1 în fața lui Monaci 
Prin aceste rezultate, Reims și Ra 
cing au acumulat cite 48 de puncte 
Titlul de campion a fost decis de. 
două sutimi la golaveraj, Reims a 
vînd 1,38 iar Racing 1,361 Cit des 
pre Nîntes, pierzînd cu 1—0 irtecit 
cu Stade Francais, a rămas cu 4 
puncte, trebuind să se mulțttmeasc 
cu locul trei în clasamentul fina

Clasamentul final se prezintă ast 
fel : 1. Reims 48 p. 2. Racing 48 | 
3. Nîmes 47 p. 4. Nancy 44 p. 1 
Sedau 43 p. (golaveraj 1,28), 6. Mo 
naco 43 p. (golaveraj 1,14). 7. Leu 
42 p.

• Duminică au continuat meciuril 
pentru „Cupa Europei Centrale" la fo 
bal. Iată cîteva din rezultatele inregis 
trate; Slovari Bratislava—Honved Bi 
dapesta 2-1; Steaua Roșie Belgrad- 
I'.C. Bologna 4-2; Spartak Trnava- 
Vojvodina Novi Sad 0-0; M.T.K. Bt 
dapesta—Atalanta 1-1; Vasas Buda 
pesta—Fiorentina 3-1; Spartak Hrade 
Kralove — Ferencvaroș 1-0;' Bani 
Ostrava — Partizan Belgrad 1-1.

• A început turneul internațional d 
fotbal de la New York, in primul mec 
echipa Reutlingen (R.F. Germană) 
învins cu 2-0 (0-0) echipa scoțian 
Dundee, iar F.C. Palermo a dispus c 
2-1 de Hajduk Split (Iugoslavia).

• La 23 mai echipa selecționată d 
fotbal a Belgiei va întîlrii la Varșovî 
in meci amical echipa R.P. Polone. Dii 
echipa belgiană vor face parte și cp 
noscuții internaționali Hanon, Raskit 
și Jurion.
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