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La Paris Joi seara, la Sofia

Campionatele internaționale de tir ale R. P. Romine

Rezultate excepționale
în întrecerile de pină acum

peste recordul mondial: 298

CICLIȘTII ROMÎJII PARTICIPĂ

IA „CUPA MARCH CACHIN"
Ieri dimineață a plecat la Paris o 

echipă de cicliști romini care va lua 
startul în competiția „Cupa Marcel 
Cachin" organizată de ziarul L’Huma- 
nite. întrecerea se desfășoară de-a lun
gul a două etape (315 km). Astăzi ci
cliștii vor 
Rouen, iar 
Paris. Din 
Mmceanu, 
JZSnonî și
Nicolae Voicu.

parcurge ruta Paris — 
duminică etapa Rouen — 
echipă fac parte Gabriel 
Gh. Rădulescu, Ludovic 
Simion Ariton. Antrenor:

Boxerii romini ou cucerit 
din nou „Cupa orașelor Balcanice
SOFIA 25 (prin telefon de la tri

misul nostru special). In cea de a doua 
zi și totodată in finalele „Cupei orașe
lor balcanice" la box, pugiliștii romini 
au avut o sarcină grea. Pe lingă faptul 
că majoritatea lor au boxat cu o zi 
înainte în calificări (doar C. Gheor
ghiu și Mariuțan au intrat direct in 
finale), ei au avut în persoana spor
tivilor bulgari adversari odihniți și 
bine pregătiți, hotăriți să depună toate 
eforturile pentru a cuceri trofeul pus 
în joc. Reprezentanții țării noastre au 
reușit însă să se impună și să cuce-

In acest „asalt“ Glicheria Ștefănescu parează lovitura Getei Sachelarie.

rească a treia oară consecutiv trofeul.
In primul meci, Ciucă, care cu o zi 

înainte s-a dovedit în formă, a întîlnît 
în persoana lui Panaiotov un adversar 
dur. posesor al unor lovituri tari. După- 
o repriză în care Panaiotov a fost su
perior, în cea de a doua Ciucă începe 
bine, dar spre sfirșit slăbește ritmul 
acțiunilor. Panaiotov câștigă, astfel, pe 
merit la puncte. In meciul cu Puia, 
bulgarul M. Mițev reușește la început 
să eschiveze loviturile boxerului ro- 
mîn. In repriza secundă însă, Puiu se
sizează slăbiciunile adversarului 
Ia fel ca în meciul din prima zi 
turcul Ergoniil, el lovește în serie la 
ficat și, cu un upercut bine plasat, își 
face adversarul k. o. Gheorghiu începe 
meciul cu Traikov, folosind cunoscutele 
sale mișcări înșelătoare pentru a-și 
provoca adversarul să deschidă garda. 
Acesta însă nu se lasă păcălit și ră- 
mîne în defensivă. Bine orientat, 
Gheorghiu trece la atac și timp de 
două reprize face o adevărată demon
strație de box,, cîștigînd 
puncte.

Adversarul lui Ion Dinu, 
avantajat de alonjă, 
pe sportivul romin

(Continuare în

Ziua 
lor" de 
nou și 
Traian Cogut 
ba clasică — 3x40 focuri — trei pozi
ții, obțmmd cel

a doua (joi) a „internaționale- 
tir ale R.P. Ronrine a adus un 
frumos succes culorilor noastre, 

a cucerit victoria la pro-

de-âl doilea titlu de

sportivilor Vladimir Ciuian (II.R S.S | 
ți respectiv Ianoș lloiup (R.P.U.).

O lupii! interesantă, de-a dreptul pal
pitantă, s-a dat la pistol viteză. Cîțti- 
gător : Sulci manor (U.R.S.S.). In schimb 
pentru stabilirea locurilor 2—3, au lost

Și 
cu

Traian Cogut (R.P.R),

detașat la

I. Pilicev,
Ia începutîl ține

la distanță. Dinu

AL. INOVAM
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Suleimanav (U.R.S.S.), Kira Dolgoborodova (V .R.S.S.) 
și I. Dumitrescu (R.P.R.),

campion internațional al țării noastre. 
Sportivul roinîn merită felicitări pentru 
comportarea sa și acest succes va tre
bui să constituie pentru el un stimu
lent în plus pentru o pregătire mai te
meinică, pentru realizarea de performanțe 
.și mai valoroase.

R.P. Romînă a mai cîștigat joi un 
titlu prin \icolae Rotarii, clasat pe pri
mul loc la armă liberă, calibru redus 
3x40 focuri, poziția culcat. Rezultatul 
de 397 p. înregistrat de Rotaru este pre
țios și el vine să confirme posibilitățile 
trăgătorului nostru.

La aceeași probă, dar la pozițiile ge
nunchi și picioare, titlurile au revenit

văzufi de Neagu Radulescu.

necesare două baraje, care au ținut în
cordată atît atenția concurenților cit și 
a spectatorilor. La capătul celei de a 
doua manșe, 3 irgil Atanasiu (R.P.R ) 
și Ferenc Kun (It.l’.U.) totalizaseră fie
care cite 586 p. După primul bara), trei 
serii a 4 secunde, de asemenea era ega
litate perfectă: 143—143. Cu o maro 
putere de concentrare, Atanasiu reușește 
în al doilea baraj (tot trei scrii a 4 se
cunde) un rezultat excepțional: 149 p.

T. RABSAN
C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Un număr de 22 de floretiști 
„deschis" joi dimineața în sala I 
reasca întrecerile din cadr.ul celei 
a Vl-a ediții a „internaționalelor" 
scrimă ale R. P. Romîne.

După aproape 3 ore de asalturi 
prig disputate, în concurs nu mai 

12 trăgători. Printre 
reprezentanții R.D.G. 
și — surprinzător I 
și polonezii Lubanski

a- 
ră-

măseseră decît 
eliminați — toți 
Hanke, Raschke 
— Paul, precum 
și Butkevicz.

în turul următor — semifinalele 
(2 de 6) — au intrat nu mai puțin 
de 9 romini și alături de ei, polonezii 
Bloch și Teii ți reprezentantul R.A.U., 
Mustafa. Asalturi mai mult de studiu 
în această parte a concursului, în ve
derea luptei decisive din finală, in 
care aveau să se angajeze 5 romini și 
cei trei floretiști oaspeți amintiți mai 
Isus.

Acest ultim act al probei a avut o 
desfășurare deosebit de interesantă. I- 

Iriițiâl, Mureșanu care luase un start 
'excelent (două victorii la 0 asupra Iu! 
Drimbă și Mustafa, alta la 1 în fața 
lui Poienaru) lăsa impresia că va o- 
cupa locul întîi. In asaltul cu Bloch 
Mureșanu s-a comportat însă inegal : 
a condus cu 4—2, dar a fost egalat, 
cedînd în cele din urmă (4—5). Și 
totuși, Mureșanu mai păstra o șansă 
de a termina în fruntea clasamentu
lui, cu condiția de a cîștiga la Zilahi.

In numărul de azi

îndeplinim cu hotărîre sarcinile 
Conterinfej

La începutul acestui asalt, Mureșanu 
a avut inițiativa, a atacat mult. E- 
galat la 2, Mureșanu a greșit retră- 
gîndu-se deseori în așteptarea unor 
lovituri pe paradă ripostă. In criză 
de timp, Ia 4—4, Mureșanu încearcă 
să obțină tușa victoriei, angajîndu-se 
insă în fleșa adversarului său și pier- 
zînd.

Pentru un moment, șansele de a o- 
cupa primul loc „trec" asupra lui Zi
lahi. Dar realizarea acestei perfor
manțe depindea direct de rezultatul pe 
care Zilahi îl va obține la Drimbă, 
principalul său urmăritor. Mai relaxat 
și foarte atent, Drimbă „punctează" cu 
regularitate. El conduce cu 1—0, 2—1 
și 3—1. Bun tehnician, Zilahi își 
„prinde" însă adversarul în două rîn- 
duri deschis și egalează. Pentru o se
cundă numai: în clipa următoare, 
Drimbă obține din nou avantaj (4—3). 
In continuare, clipe de studiu de care 
profită Drimbă, pentru că timpul epui- 
zîndu-se, scorul devine 5—4 în fa
voarea lui. Și Drimbă cu 5 victorii se 
anunța drept principalul pretendent la 
titlu, virtualul cîștigător al probei. 
Pentru că ultimul său asalt, cu Mus
tafa n-a constituit decît o simplă for
malitate : complet dezlănțuit, floretis- 
tul nostru a cucerit o victorie catego
rică : 5—II Clasament general: 1. 
Ionel Drimbă (R.P.R.) 6 v. campion 
internațional al R.P.R.; 2. 
(R.P.R.’) 5 v.i 3 T.
(R.P.R.) 4 v.; 4. R. Bloch 
v.: 5. I. Zilahi (R.P.R.) 4
Mustafa (R.A.U.) 2 v.; 7. S. Poienaru 
(R.P.R.) 2 v.; 8. H. Tell (R.P.P), 1 v.

★
La floretă fete au participat 27 de tră

gătoare din patru (ări : R.P. Ungară, 
R.P, Polonă, R.A.U. și R.P. Romină.

Dintre trăgătoarele oaspe remarcăm 
participarea unor floretiste valoroase ca

A. Csipler 
Mureșarw 

(R.P.P.) 4 
v.; 6. S.

O pagină
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ELENA DOBINCA
T. STANCIL)

Dinamo București a deschis scorul prin Eftimie, cu toată intervenția de ultim 
moment a lui Nowak (întins la păminl), care respinsese o dată mingea cu 

capul. Fază din partida Dinamo—Monaco 4—I.
Foto : P. Romoșan

Așteptat cu legitim interes, meciul 
internațional dintre liderul campiona
tului nostru, Dinamo, și fosta cam
pioană a Franței, Monaco, a satisfăcut 
din toate punctele de vedere. Cei 
30.000 de spectatori au avut ocazia să 
asiste la un joc de bună calitate, plin 
de execuții tehnice și de faze specta
culoase, dinamice, în care nota domi
nantă a constiiuit-o tehnicitatea și 
sportivitatea ambelor echipe. In plus, 
la capătul celor 90 de minute de joc, 
spectatorii au 
a aplauda o 
dinamoviștilor

avut și mulțumirea de 
binemeritată victorie a 
cu 4—1.

P GATU
GH. N1COLAESCU

(Continuare în pag. a 5-a)

Astăzi în nocturnă pc Stadionul Republicii

A. S. Monaco susține al doilea meci, 
dc data aceasta cu Petrolul Ploiești

In programul turneului echipei de fotbal A. S. Monaco a intervenit 
o modificare: al doilea meci are loc astă-seară, începînd de la ora 20,30, 
pe Stadionul Republicii. Adversarul său: echipa Petrolul din Ploiești.

Si această întîlnire stîrnește un viu interes, mai ales după impresia 
lăsată de oaspeți joi, prin fotbalul lor spectaculos care amintește — ca 
execuții individuale și viteză în execuție — de cel practicat de fotbaliștii al
gerieni și brazilieni care au evoluat ia noi. După cum ne spunea antrenorul 
L. Leduc, jucătorii francezi sînt mulțumiți că joacă în nocturnă, pentru că 
in acest fel pot evita căldura care joi i-a stingherit, și pot oferi un joc mai 
bun, mai rapid. Monaco va alinia o echipă modificată in linia de atac.

Jucătorii Petrolului au asistat la meciul de joi. astfel că sînt... puși în 
temă. Din partea formației : Sfetcu — Pahonțu, Fronea, Florea — D. Mun- 
teanu, M. Marcel — Zaharia, Badea, Dridea 1, A. Munteanul (Tabarcea), 
Dridea II spectatori bucureșteni așteaptă o comportare la fel de bună ca 
aceea a lui Dinamo.

lolanda Balaș 
Olimpia Cataramă 

cîștigătoarc 
concursul atletic 
de la Sofia

.
SOFIA 25 (prin telefon de lâ Cores

pondentul nostru). Atleți din 9 țări 
participă la ediția din acest an a 
concursului internațional al ziarului 
„Narodna Mladej". Timpul bun și pis
ta excelentă a stadionului „Vasil Lev- 
schi" au permis obținerea unor rezul
tate remarcabile.

Atleții romini an obținut două vic
torii prin lolanda Balaș — 1,85 m (cel 
mai bun rezultat mondial al anului) 
și Olimpia Cataramă — 51,42 m la 
disc. Alte rezultate: BARBAȚI: 100 
m: M. Bîcivarov (R.P.B.) 10,3; V.

10,5; ...5. Al. Tudo- 
10,7 ; 3.000 ni: B Sze- 
8:17,8; lungime: Mu- 
7,49; ciocan: Ecks- 

61.33: FEMEI: 100
(R.P.B.) 12,2. Con-, 

t duminică.

$i

în

Vălov (R.P.B.) 
rașcu (R.P.R.) 
keres (R.P.U.) 
jici (R.P.F.I.) 
midt (R.P.U.) 
m : Djubrilova 
cursul ia sfirsi



.Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
trebuie să pună în centrul activității sale 
dezvoltarea tot mai largă a educației 
fizice și sportului de ma.se, să desfășoa
re o muncă perseverentă pentru a cu
prinde în asociațiile sportive un număr 
din ce în ce mai mare de^ oameni ai 
muncii de la orașe și sate, să asigure .ca 
întreaga masă a tineretului să practice 
în timpul liber exercițiile fizice și spor
tul în mod organizat și sistematic, înce- 
pînd încă din anii premergători ~școlii, 
potrivit cu vîrsta și dorințele fiecăruia .

(DIN SALUTUL CC. AL P.M.R., CONSILIULUI 
DE STAT Șl CONSILIULUI DE MINIȘTRI, ADRE
SAT CONFERINȚEI PE ȚARA A U.C.F.S.).

Sarcinile trasate de către C C. al P.M.R.. Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au mobilizat pe toți 
activiștii organelor și organizațiilor noastre. Deși

au trecut de-abia trei luni de la Conferința pe țară 
a UCFS, eveniment de o deosebită însemnătate 
pentru mișcarea sportivă din țara noastră, în aso
ciații și cluburi sportive au fost obținute o serie 
de succese remarcabile. Muncind cu perseverență 
și competență, angrenînd un larg activ obștesc, con
siliile asociațiilor și cluburilor au antrenat în prac
ticarea educației fizice și sportului un număr sporit 
de oameni ai muncii.

Pe linia sarcinilor trasate în documentele Con
ferinței pe țară s-a dus o activitate susținută pen
tru creșterea numărului de membri U.C.F.S., pentru 
extinderea gimnasticii în producție, pentru cuprin
derea in activitatea competiționaiă a unor mase 
tot mai largi de tineri și tinere.

Zilnic, pe adresa redacției sosesc scrisori care 
arată că activiștii sportivi, ca și toți. cei .ce îndră
gesc și luptă pentru dezvoltarea activității sportive 
din patria noastră, au muncit și — 
pentru îndeplinirea importantelor 
către partid.

Redăm mai
sosite recent.

importantelor
muncesc cu rivna 
sarcini trasate de

jos citeva dintre aceste materiale,

Toți salanații întreprinderii 
au devenit membri ai UCFS

Lingă stafia G.F.R. ‘Cluj se înalță 
zvelte schelele viitoarelor hale ale. Teh-' 
nofrigului. Alături sînt vechile clădiri 
ale întreprinderii noastre. Aci muncesc 
oameni vrednici, ale căror produse SC 
bucură de un binemeritat prestigiu în 
întreaga țară.

Sportul, sub diversele aspecte ale sale, 
este un bun prieten al muncitorilor de 
la Tehnofrig. Sînt cunoscute succesele 
obținute în diferite competiții cu Carac
ter orășenesc sau regional de echipele 
ce poartă culorile asociației Tehnofrug. 
Scriind acestea mă gîndcsc la formațiile 
de fotbal, volei, baschet, popice etc.

Ca o realizare însemnată socotim și 
introducerea gimnasticii în producție. 

'. Anul trecut a venit la noi în întreprin-

tăTii" cu bulgări, spre hazul tuturor.
Un interes deosebit stîrnește în aso

ciația noastră organizarea campionatului 
asociației sportive, formă importantă de 
cuprindere a maselor în activitatea corn- 
pctițională. întrecerile din cadrul cam
pionatului asociației la fotbal, șah, tenis 
de masă atrag pe terenurile sau sălile 
de sport numeroși tineri și tinere. Aceste 
concursuri au fost mijlocul cel mai e- 
ficacc de îndeplinire a uneia dintre sar
cinile importante trasate în Salutul C.6. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri prezentat de tovară
șul Nrcolâe Ceauș'cscu la Conferința pe 
țară a UCFS din R.P.R. din 23—25 
februarie a.c. și anume cuprinderea In 
secțiile asociației a unui număr din ce 
în ce mai mare de oameni ai muncii. 
Concursurile ne-au dat posibilitatea de 
a descoperi cele mai talentate elemente, 
necesare împrospătării loturilor echipelor 
participante în Competițiile oficiale.

Și- munca nu s-a oprit aici. întreba
rea: „Nn vrei Să faci sportera mereu 
pe b-uzdle activiștilor noștri. La început 
răspunsurile veneau destul de... greu. 
Ne-am dat seama că nu căleasem cu...*  
dreptul și anafizînd cauzele am găsite 
calea spre inima oameniidt: excursiile
la fiarbă verde*,  în împrejurimile Clu
jului, la Făget, la pădurea Hoia. în 
excursie nu lipseau mingile de volei, 
jocurile- de s*ah  etc. De aici și pînă la 
terenurile de volei, fotbal sau mesele 
de șah eu este, că să spunem așa, de- 
cît un pas. Numărul participa fiți lor la 
concursurile festive, la competițiile tra
diționale (Spartachiade, crosuri popu
lare etc.) creștea mereu, o dată cu Cl 
crcscînd și numărul membrilor UCFS 
cuprinși în secțiile asociației. ASTĂZT, 
ÎN ÎNTREPRINDEREA NOASTRĂ 
TOȚI CEL 1.500 DE SALAR LĂȚI SÎNT 
MEMBRI AI UCFS. ESTE O REALIZARE 
CU CARE, FĂRĂ FALSĂ MODESTIE, 
NE M1NDR1M DAR C\RE ^TIM TOT- 
ODATĂ CĂ NE OBLICĂ FOARTE 
MULT.

în Hotărîrea Conferinței pe țară a 
tT€FS există un paragraf care spune că: 
„ delii itatea sportivă r/e mow din intre- * 
prinderi și instituții -trebuie să cunoască 
o puternică dezvoltare. Asociațiile spor
tive din fabrici, uzine și șantiere trebuie 
să devină centre importante de râspln- _ 
dire a culturii fizice, un model de. atra
gere și cuprindere a oamenilor muncii in 
practicarea exercițiilor fizice și spor tu- 
lui*.  Aceasta este sarcina pentru a cărei 
îndeplinire vorp munci fără xăga^. în sec
țiile ,pe ramură de sport ale asociației 
noastre există activiști voluntari pri- 
cepuți și devotați ca loan Buzescu, Ște
fan Balint, Paul Paulian, Carol Szabo, 
Neagoie Băi-lă, Tiber iu Tejrkei și ;alții 
pe .al căror aport ne putem bizui. Vom 
da un și mai mare av-înt întrecerilor 
campionatului asociației sportive, vom 
iniția noi și -potrivite forme de impulsio
nare a activității competiționale de 
mase căutînd să împletim preocupările 
de ordin 
depl in in d 
de (partid 
educației 
noastră.

practicareVom dezvolta formele simple de
a exercițiilor fizice și sportului în mediul sătesc

Dezvoltarea activității sportive de 
mase în mediul sătesc este una dintre 
sarcinile IraSăTe prin documentele Con
ferinței pe țară a UCFS organelor și 
organ izăț iilor sportive. Luptînd pentru 
a o traduce în viață, Consiliul regio
nal UCFS Argeș a luat o serie de mă
suri pentru dezvoltarea acestei activi
tăți.

Astfel, în comunele Domnești și Șuiei 
(raionul Curtea de Argeș) au fost or
ganizate competiții locale Ia mai multe 
ramuri sportive, sub forma „Olimpiade
lor". Întrecerile acestor competiții au 
atras de fiecare dată între 500 și 800 
de participant!. Acest gen de întreceri 
sportive se organizează în două etape 
distincte: pe sate, cătune, strîțzi și „fi
nala". la care cei mai buni sportivi își 
dispută titlul de campion pe comună.

crvo A<TF R EA 11OTĂ R1RILOR
CONFERINȚEI l’E TARA A UCFS UE 
CĂTRE MEMBRII ORGANIZAȚIEI 
NO\<TRF A DAT POSÎRD.TTATEA 
FOLOSIRII Șl A ALTOR FORME MAI 
ATRACTIVE ÎN ACTIVITATEA ASO 
CI AȚI ILOR SPORTIVE SĂTEȘTI. Aș», 
<le exemplu, asociația sportivă Recolta 
C. A. S. Piatra •( r a ionid S1 at in a ) a
organizat Olimpiada iraetoriștdoru., la 
care au participat 91 de tineri tracto
riști din G.A.S. și S.M.T. din ra
ion. Reușita ei a fost determinată de 
faptul că toți tractoriștii se aflau la 
sediul unităților respective, putînd astfel 
să ia parte la întrecerile pe asociație 
și mai apoi la finala pe raion, disputată 
în comuna amintită.

De curînd, asociația sportivă Recolta 
C.A.'C. Curt i.ș oara din același raion a 
organizat o întrecere cultural-sporti vă 
intitulată: „O zi de odihnă activă, prin

sport, cîntec, joc și voie bună*.  înce- 
pînd cu demonstrațiile de gimnasticul 
ale copiilor, rti cercuri șî fanioane 
alergările de viteză și 
demonstrațiile de călări 
de haltere, volei, Tot bal 
distractive (fuga în sac, 
gură; lupta cu perne etc.) și ternu 
cu programul executat de corul comunal, 
jocul Căhișarii și Hora colccti’ 
ziua de duminică, de dimineața 
seara, a constituit, cu adevărat 
«ă activă atît pentru conr 
pentru cei peste 1.500 d 
Concurenlii s-au înscris îr 
și la terenurile dc sport 
echipament, disputmdu-șî 
„cel mai înde minat te", 
și «cel mai puternic*.  Ni 
titiile sportive au fost 
300 de concu renți. •

Aceste forme ale acrivîtății Sportive 
de mase au avut și alte Tezuhate pori- 
tive în viața asociațiilor. De pildă, au 
fost amenajate noi baze sportive sau 
rcamcnaja’H? cele vechi, s-an cumpărat 
materiale și echipament sportiv, au fost 
angrenate în organizarea concursurilor 
Poate cadrele didactice, conducerile or
ganizațiilor de mase, ale sfaturilor popu
lare și ale ‘0.A.Ca .Totodată tinerii ÎȘ1 
drspuită întîietatea cadrul Spartacfiit- 
dei de vară a tineretului. latS de ce. 
Consiliul regional UCFS Argeș a hofărVt 
ca pînă la sfîrșitul trimestrului III în 
toate asociațiile sportive din regiune să 
se organizeze asemenea acțiuni, astfel 
îneît întreaga masă a tineretului să fie 
cuprinsă în activitatea sportivă.

ION VUSCEANU 
președintele Cowsiliului regional 

UCFS Argeș

n mtreccn
t, m sau
i tithirHe
.cel mai
«mai în c<

La sate, numărul celor ce-șl petrec 
timpul liber pe terenurile de 
sport 'este din Ce tn ce mai mare. 
Competițiile sportive de mase, se 
desfășoară tn mijlocul unui mare 
interes, lată o iinagine de la o ase- 

menea întrecere sportivă »

dere profesorul de educație fizică Vio 
Tel CîriigeL S-a organizat 
pregătire la care au luat ț 
tineri, reprezmtînd fiecare 
produc|ie. Apoi, ti de ti, 
luna octombrie, ieșeau la 
dimineața sau după-amiază. 
zăpadă se mai făcea cite < 
la progiamul rSme... incingindu-se ,bă-

un curs de
parte 25 de

sector de
tn cep în d din

gimnastică
i. Ctnd era
o abatere de

In unele din secțiile întreprinderii 
noastre — I T S. ^Tînăra Gardău Hucu- 
rești — ca, de pildă, mașini tricotat 
manuale — Strick, confecții tricotaje 
etc, muncitoarele și muncitorii practi
cau gimndsftica în producție încă de 
acum 2—3 ani. Dacă la început a fost 
mai greu, cu timpul minutele de gim
nastică deveniseră o 
neata. la ora 11,30 — pentru schimbul 
] — și după-amiază la ora 20.30 — 
pentru schimbul 11 — se deschideau
ferestrele și sub conducerea en'ttfzrtiști- 
lor noștri instructori începeau exerci
țiile

Dar. mai existau și oameni care nu 
participau la aceste ■importante acțiiiw 
Trebuie spus eă și consiliul asociației 
purta o parte din vină Deseori ne spu 
neam: „In definitiv. în întreprindere, la 
pauza de giînnastirâ sînt angrenați mai 
mult de două treimi dintre sajariati 
Cu vremea.. " De asemenea, prpgramn: : 
de exerciții râmi nea același luni iptregi 
in unele cpzuri devenind plicticos, ia^ 
numărul de instructori, nu era șuti 
ciem

Hotârirea Conferinței pe țară a VCFS 
din 23—'25 ‘februarie 1002 a fost penlru 
noi un puternic imbold și sludtind-o 
am văzut limpede care sînt sarcinii 
ce ne stau în față. îndată după Con 
jer'nită am trecut la îndeplinirea lor 
în colaborare cu comitelui sindical am 
elaborat măsurile necesare pentru -îmbu
nătățirea muncii Un prim obiectiv l-a 
constituit extinderea gimnasticii în pro
ducție în tonte secțiile întreprinderii. La 
15 martie. în secția tFicotat perdele s a 
executat pentru intiia oară programul

obișnuință Dimi

de exerciții al pauzei de ftimnaslicâ. O 
dală eu aceasta ne-am îndeplinit ți e- 
biecth’ul prepus, astfel că la ora ac
tuali toți cei peste 1 800 de salariat! 
ai întreprinderii practică cu regularitate 
și, am putea spune, cu plăcere exerci
țiile prevăzute In programul pauzei de 
gimnastici

t) altă prevedere a TIolărtrii care este 
mt-rou tn atenlia noastră și pe care om 
realizat-o in bună măsură este mărirea 
xonuiură a număridur de iastructori vo
luntari. In secția dS tricotai perdeia.

GJUR-GHJ. 1 ntre
cerile din cadru) 
primei etape a 
Spartachiadei de 
vară a tineretului 
se desfășoară in 

mijlocul interes general in
toate cele 76 de asociații sportive din 
orașul și raionul Giurgiu.

Astfel, pină in prezent, peste 3 000 
de tineri și tinere au concurat la dis
ciplinele atletism, handbal, volei, tir. 
popice, fotbal, trintă și oină. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de că
tre consiliile asociațiilor Confecția. Na
vala. Cetatea precum și de școala me
die din orașul Giurgiu. Din raion a- 
sociațiike sportive Recolta Arsadte, A- 
vinlu) Putineiu și Viață Nouă Frățești 
au obținut succese in ce privește mo
bilizarea tinerilor la startul întreceri
lor.

și tu

care

PĂUN STAN—coresp.

si l-a

printre

• sportive, 
in 7, bas 

masă

O nonă asociație sportivă
De curind. pe Imgă Școale medie 

din orașul Tsaccea, raionul Ttdct*.  
a luat fimți o asociație sportivi ca 
denumirea Știința.

de exemplu, activează tn prezent palm 
instructoare .— Victoria Negm, Sabina 
Penciu, Maria V oicu și Vasilica Toma 
— care dovedesc competența și dragoste 
pentru munca lor.

ftolărip să îndeplinim inlrutotid pre
vederile Conferinței pe țară q VCFS, nu 
vom precupeți nici un efort pentru o 
obține cele mai bune rezultate In mun
ca noastră

ZAMFIR OPREA 
preșwlintr al consiliului asociației 
sj-ortive „TinDra Gardă*-  București

Printre cei aleși in consiliul aso-. 
cialiei sr munArl tovarășii Glworahe 
At-omescu, timer Ecrcm. Paraschiva 
Caaciarov, Maria Meldovcanu și aljfi.

Membrii acestei asociații vor activa
I Ia următoarele discipline 
j atletism, velei, handbal 
1 chet. șah, tir, ten» de t 

irism.

Din anga iamentul pe 

luat consiliul se desprinde, 

altele, faptul că pînă la sfîrșitul 

j anului asociația va cuprinde In sec- 

- (iile sale peste 200 de membri UCFS. 

j cu cotizația la ei.

xxxxc

Corespondenții ne relatează.

<2
o BASARABI. Con

siliul 
Victoria _ __
(președinte Giuidă 
Pred a n) s-a preo
cupat din 
mai bune 

întrecerilor 
tineretului.

asociației 
Basarabi

timp de 
condiții 
Sparta- 
lată de

asigurarea celor 
de desfășurare a 
chiadei de va re a 
ce pentru cei peste 250 de tinere și
tineri înscriși pe foile de concurs ale 
Spartachiadei ou există nici o proble
mă de echipament, arbitri, baze spor
tive etc. întrecerile de atletism, volei, 
ciclism se dispută in prezența unui nu
meros public, iar rezultatele înregis- 

, trate sînt destul de bune. Ion Rîșniță 
TRAIAN BARBALATA a alergat, de pildă, 100 m plat in 12,2

sec, Gliearphe Vană 800 m pla-t în 
2:23,7, iar Aurel Popa a sărit la înăl
țime 1,59 m Concursurile continuă.

MHIAI CARACLEANU

BRAȘOV. Ca 
cit prilejul organi-

Ș>

1 zării altor eompeti- 
d Iii de mase de

amploare. Sparta- 
chiada de vară se 

interes deosebit la u- 
Brașov. Numărul mare 
310 — dovedește entu-

bucură de un 
zinele Metrom 
de înscriși — 
ziasmul cu care tinerii au primit a-
ceasta competiție. Întrecerile din ca
drul Spartachiadei de vară au început 
prin desfășurarea probelor de atletism, 
in care au ieșit învingători cei mai 
bine pregătiți; 100 m plat Titus An-

sportiv
astfel
pentru 
fizice și sportului din tara

cu cele culturale, la
ma rile sarcini trasate 
continua dezvoltare •

PAUL RADVANYI
secretar al asociației sportive Tehnofrig 

Cluj

dreesi 12 sec., de la secția Parola; 
disc Miliai Agtftițulesei 43 m. de la sec
torul B L.C., lungime T. Andreesi 5.40 
m: greutate Matei Constantin 12.10 m. 
<ie la secția Parola.

Au început și întrecerile de fotbal la 
care participă opt echipe și unde pină 
acum s-au înregistrat următoarele re
zultate: Mecanic șef—Sculărie 3-0: 
Secția M—Secția A 2-2 (prin tragere 
la sorți, s-a calificat, după prelungiri. 
Secția M): B.L.C.—Farola 5-4.

Zilele acestea vor iptra in concurs 
și sportivii care și-au anunțat partici
parea la întrecerile de volei și popice, 
iar în primele zile ale lunii iunie, pină 
la sfîrșitul etapei pe asociație — var 
avea loc întrecerile și la celelalte dis
cipline prevăzute în regulamentul Spar
tachiadei de vară a tineretului

1. H1RȘU



I 99 PL
Duminică dimineața. Zi de odihnă, 

t recreare. Pentru amatorii de sport 
h Capitală, zi „plină". Pe lacul He- 
strău concurs nautic, în sala Flo- 
asca se întrec echipe de baschet, la 
iza hipică din calea Plevnei își dove- 
■sc iscusința călăreții, echipa uzinei 
sține pe teren propriu un nou meci 
cadrul campionatului orășenesc, iar 

ppă-amiază cuplaj de „A“ pe stadio- 
1 „23 August". Unde să te duci? In- 
adevăr, e greu să alegi. Dar ce se 
trece în această zi intr-un mic oraș 

provincie? Să mergem, deci, într-o 
calitate, luată la întimplare. De pildă, 

Slobozia.
în fața gării, un autobuz „Tudor Vla- 
mirescu" își așteaptă pasagerii. Cind 
n scos biletul, am rugat-o pe taxa
ți re să ne îndrume spre terenul de 
ort.
— Avem mai multe terenuri de 
ort. Poate stadionul vă interesează?
— Da, stadionul.
— Se cunoaște că nu sînteți de aici, 
adionul nostru se află chiar în inima 
așuiui, lingă Sfatul popular. Vă 
unt eu stația.
...Am coborit în plin centrul orașului, 
upă cîțiva pași am fost întîmpinați 

departe, de strigăte vesele de încu- 
jare. Stadionul nu se vedea încă dar 
rma întrecerilor sportive ne era ghid. 
Ită-I că apare după primul colț: „Sta
bilul 1 Mai". Pătrundeam împreună 

un grup de tineri și vîrstnici pe 
za sportivă umbrită de arbori înalți.

terenul central se întreceau jucă
rii de oină, iar pe pistă alergau cei 
ii mici atleți. Pe un alt teren se dis- 
ta tot un joc de oină. Spre care să 

îndreptăm? Am ales întrecerile co
bor. 60 m plat, 300 m plat, 500 m 
pt, lungime... Micii atleți erau încu- 
jați de colegi și de numeroși specta- 
fi. yine sint acești copii? Intr-o clipă 
Frăgaz, tînăra profesoară de edu- 
lie fizică, Ecaterina Mărăcine, ne-a 
lis că cei aproape 200 de copii aflați 
concurs au venit din satele și co

llide învecinate pentru a-și disputa 
pietatea in campionatul raional de 
ptism. In acest moment suporterii 
pipelor de oină fac să răsune sta- 
Ir.ul de aplauzele lor. Echipa aso- 
Iției „Viața Nouă” din comuna Ol
li reușise să egaleze in confruntarea 
[ „Avintul" Curcani. Scor final: 7-7. 
L Nicuiae Cernea, președintele con
tului raional UCFS, ne explică că se 
Lfășoară turneul final al competiției 
loină. li lăsăm penbti un moment pe 
bii sportivi. Oină e deosebit de fru- 
lasâ cind se intilnesc formații bine 
Igătite. Ne documentăm. Avintul 
Ircani a susținut toate jocurile tota- 
Ind 3 p.. Viața Nouă Olteni are un 
het iar G.A.C. Radu Negru 0 puncte, 
lepuse ultimul meci al turneului: 
[ița Nouă Olteni — G.A.C. Radu 
Igru. Colectiviștii din Olteni au 
poie de o victorie la o diferență de

2 p., pentru a ciștiga la punct- 
dreptul de a reprezenta regi

unea București în fazele superioare ale 
competiției republicane dotate cu tro
feul „Cupa Regiunilor". Se joacă cu 
o pasiune rar întîlnită. Evoluția scoru
lui în repriza a doua taie respirația: 
Viața Nouă Olteni (la 
G.A.C. Radu Negru 
4-5, 4-7, 6-7, 8-7,
11-11, 13-11. Echipa 
are un singur om 
treacă prin culoarul 
toarcere și dacă nu va fi atins... joacă 
la 27 mai la Hunedoara. Dar maestrul 
sportului Ion Albii, ultimul jucător la 
bătaie, a fost lovit chiar pe linia de so
sire. Rezultatul 13—13. Cei mai fericiți 
au fost jucătorii din... Curcani cărora 
victoria colectiviștilor din Radu Negru 
le-a adus primul loc în clasamentul 
final.

...E trecut de ora 14. In fața tribunei 
principale are loc festivitatea de pre
miere a micilor atleți. Constanța Trifu 
și Grigore Alexandru din comuna Ro
vine, Dumitru Stroe din satul Gh. Doja, 
Maria Bătrinu din Slobozia Nouă. 
Octavian Sima din Buiești și alți fii 
de colectiviști trăiau din plin clipele 
victoriei. In centrul terenului, cele trei 
echipe finaliste de oină salutau publi
cul. Apoi jucătorii își strînseră miinile 
prietenește. Unul din sportivii echipei 
G.A.C. Radu Negru se adresă zimbind 
celor din Curcani:

— Dacă ne faceți de ris la Hune
doara o să ne pară rău că nu ne-am... 
lăsat bătuți.

In acest timp sub tribună, două e- 
chipe sătești de fotbal așteptau cu ne
răbdare ca formațiile de oină să pără
sească terenul. Se intilneau in cadrul 
campionatului raional. N-am asistai la 
joc, pentru că am plecat să vizităm 
și celelalte terenuri de sport. Cind 
ne-am întors am găsit formațiile de 
juniori Munca I.C.Z. și Voința Urzi- 
ceni. Stadionul se umpluse încet, încet 
devenind neîncăpător 
pelor de seniori. In 
și amatorii de sport 
avut o zi plină...

TR.

„bătaie") — 
(la „prindere") 
9-7, 9-9, 11-9,
din Olteni mai 
care trebuie să 

de ducere și în-

la meciul echi- 
duminica aceea 

din Slobozia au

IOAN1ȚESCU

II

Bogată activitate la înot, sărituri și polo

La Cluj, printre înotătorii fruntași care vor participa la etapa a 11-a a „Cupei 
Orașelor*  se află și Tiberiu Rinea (Știința Cluj). In fotografia noastră, bra- 

sistai T. Rinea execută o întoarcere.

pe arenele de joc
CONCURSUL SELECȚ1ONABILILOR

Vineri a început în Capitală con
cursul de verificare a sportivilor vi
zați pentru loturile republicane, din 
care se vor forma reprezentativele țării 
noastre pentru dubla inlilnire cu echi
pele R.P.F. Iugoslavia. In prima zi a 
întrecerilor masculine, tinărul Emesl 
Kiss (Mediaș) a doborit din 200 bile 
mixte 920 popice, fiind urmat în cla-

I

Cupa Olimpia
Miercuri seara a avut loc pe arena 

Timpuri Noi (Dudești) o nouă reu
niune în cadrul „Cupei Olimpia".

Iată rezultatele tehnice. JUNIORI : 
I. Sbircea (CSS) pierde la puncte me
ciul cu St. Antonescu (CSS), I. Stan 
(T. Noi) b.k.o. 2 M. Pătrașcu (Metalul), 
V. Boian b.p. M. Rădulescu (Semănă
toarea). SENIORI : D. Davidescu (Ra
pid) b.p. FL Dron (CSS), 
(Grivița
(Grivița Roșie),

b.p. N. Hîrșu (Dinamo), I. Tănăsoiu 
(Metalul) b.p. Gh. Vlad (Rapid).

I. BRATIANU-coresp.

Sze-sament, după trei perechi, de T. 
many (Tg. Mureș) cu 883 p. d., Gh. 
Andrei (Buc.) 868, D. ivanciu (Buc.) 
848, C. Vinătoru (Ploiești) 840 și C. 
Antonescu (Buc.) 820. întrecerile con
tinuă azi pe arena Cimeotul de la ora 
8,30. Fetele iși dispută întiietatea pe 
baza sportivă M.M.C.M. incepind de 
la aceeași oră.

FAZA REGIONALA A CAMPIONATU
LUI R.P.R.

D. Dosan
Roșie) b.ab. 2 D. Florescu

M. Ionescu (Rapid)

• Astă-seară, de la ora 20, se va 
disputa pe același teren finala „Cupei 
Olimpia" pentru boxerii de categoria 
I și maeștri ai sportului. Din program 
desprindem partidele: P. Zaharia-N. 
Bătrinu. C. Anton-Gh. Tănase, D. Da- 
v>descu-C. Ștefan. La ora 19 va avea 
loc o demonstrație de judo.

PLOIEȘTI. Primele două locuri îo 
clasamentele etapei regionale a campio
natului republican au fost ocupate in 
ordine de Voința Ploiești și Cristalul 
Azuga Ia fete, iar la băieți de C.S.O. Plo 
iești și Flacăra Cimpina. Valeria Po
pescu (Voința Ploiești) a doborit din 
100 bile mixte 423 popice.

BRAȘOV. 5 echipe feminine și 7 mas
culine și-au disputat întîietatea în între
cerile etapei regionale. Clasamentele: fe
minin: 1. Mctroro Brașov 2.233 p. d.; 
2. Voința Mediaș 2.205 p.d.’ Masculin: 
1. Electrica Sibiu 4.998 p. d.; 2. C.S.M. 
Mediaș 4.972 p.d.

NOTE CRITICE

G. MCOLALSCU

elementele dis- 
noastre, biroul 
acționeze și pe 

să sanc-

Arad, optind pentru — pe 
proaspăta formație de cate- 
I.C.A. N-a rămas mult nici 
de pe malurile Mureșului

espre „păsări calatoare
și despre alte probleme

importante. In scopul 
vederi, menită să tra- 
importantul olan de 

desfășurat vină acum, 
relativ 

antrenorii de

«sistăm, în ultimul timp, la toate 
lințele de lucru ale biroului F. R. 
pație. Seriozitatea discuțiilor, hotă- 
Ite luate și punerea lor in imediată 
Lrxire demonstrează, cu tărie, do
ua celor care alcătuiesc forul supe- 
r al natației noastre de a scoate, 

mai de grabă, din impas acest 
rt, considerat pe bună dreptate 
lire cele mai 
bi unități de 
bă in viață 
suri, s-au și

parcursul unei perioade 
țrtă, consfătuiri cu
rt, polo și sărituri, cu comisiile de 
loialitate, regionale Și orășenești. 
pî'R insă, din păcate, și destule alte 
Ibleme care răpesc, prin natura lor. 
Lună parte din timpul afectat dls- 
liilor cu caracter constructiv și a- 
bra lor ne vom opri in rîndurile 
nătoare. Aceiași sportivi, aceiași 
Irenori dau de lucru, in sensul râu 
expresiei, prin practicile lor re-

Ibabile.
fă începem cu problema transfe- 
Iilor. Deși perioada trecerilor de 
Iriiui de la un club la altul a tra

de mult, Cornel Mooanu se arată 
Li nestatornic in... preferințe. Ne- 
runoscător clubului (Rapid Buc.) 
e s-a străduit să-i creeze cele mai 
ne condiții de pregătire el a cerut 

sfirșitul anului trecut dezlegare 
V-tru Știința Buc., motivînd că aici 
putea să-și termine studiile. Cind 

B/îrșit a obținut dezlegarea, C. Mo- 
lu și-a făcut bagajele pentru... O- 
\ea, unde era așteptat de anlreno- 

echipei Crișana. Em. Freund, cu 
s tratase in prealabil. Neprimind 
Ipt de joc, Mocanu s-a întors la 
pid București, și~a făcut „mea cul- 
[ și după două-trei săptămîni șl-a 
rit serviciile... clubului Steaua. Re
iatul? Constatind neseriozitatea a-

cestui sportiv, mereu in goană după 
căpătuială, biroul federal i-a respins 
cererea de transfer și, pe deasupra, 
i-a mai dat și 6 luni suspendare. Ca să 
aibă timp să reflecteze la comporta
rea sa din ultima vreme și eventual 
să se indrepte.

S-a analizai și „cazul Adrian Oan- 
țâ“, sportiv care are cerere de tran
sfer la dosar tot pentru Crișana Ora
dea, club la care el a mai activat 
cu doi ani in urmă și de unde fusese 
îndepărtat pentru atitudine nesporti
vă. De la Oradea, Oanță s-a indrco
tat spre 
atunci — 
goria A, 
in orașul
și, deoarece la înapoierea sa in Ca
pitală n-a găsit nici o întrebuințare

la cluburile bucureștene el va fi sal
vat tot de bunul antrenor din Ora
dea, Emeric Freund. Amintirile ne
plăcute din trecut au fost date uitării 
și, după scurte tratative, Oanță a de
venit din nou orădean. In „cazul“ său 
biroul federal nu s-a pronunțat încă. 
S-a mai cerut timp pentru unele cer
cetări, după care forul superior al 
natației iși va spune cuvintul.

Se poate reține din cele spuse pină 
acum că ruta pe care apucă in ge
neral păsările călătoare care zboară 
Pe teritoriul natației, are „o țintă“ 
comună: Oradea. In această localitate 
funcționează ca antrenor la clubul 
Crișana, Em. Freund, un om priceput 
in materie (a dovedit-o cu ani in 
urmă la București), dar care, in ul
timul timp, a lăsat importanta mun-

că de creștere a cadrelor tinere pe 
seama altora. Este mai comod. Pină 
nu va fi chemat la ordine, de pro
priul său club și de biroul federal 
antrenorul ma: sus amintit va conti
nua probabil cu asemenea practici. 
Chiar săptămina trecută cind echipa 
Progresul Buc. a evoluat la Oradea, 
antrenorul n-a vrut să piardă ocazia 
fi a incercat să... trateze cu trei ti
nere elemente. In categoria proble
melor care, prin repetarea lor, răpesc 
timp prețios intră și alte abateri de 
la disciplina sportivă. Cele mai frec
vente se fac simțite in timpul me
ciurilor de polo; sint dese lovirile ad
versarului, vociferările jj protestele 
la deciziile conducătorilor de joc. Și 
aceasta sub privirile nepăsătoare ale 
antrenorilor, principalii factori care 
trebuie să ingrijească de educația lor.

Recent, cu prilejul desfășurării par
tidei Progresul Buc. — Industria Linii 
Timișoara, sportivul Cinteanu (tnd. 
Linii) și-a arătat nemulțumirea la o 
decizie a arbitrului stropindu-l cu 
apă ! Această atitudine reprobabilă, 
care denotă că sportivul Cinteanu nu 
Și-a însușit nici cele mai elementare 
noțiuni de educație, i-a adus o sus
pendare pe trei etape. De fapt, puțin 
pentru gestul făcut.

dr
Intransigent față de 

tructive ale notației 
federal va trebui să 
viitor cu aceeași fermitate, 
ționeze exemplar orice încercare de 
abatere de la morala sportivă. Numai 
așa, timpul rezervat acestor cazuri, 
finind de competența comisiei de dis
ciplină, va scădea simțitor, făcindu-se 
loc, tot mai mult, importantelor pro
bleme menite să contribuie prin re
zolvarea lor la ridicarea natației, la 
educația comunistă a înotătorilor noș
tri.

Luni, 4 iunie, se deschid centrele 
de învățare a înotului pentru copii

• In acest sfârșit de săptămână, spor
tivii din ramura natafiei desfășoară o 
activitate bogată, l’e primul plan sc si
tuează întrecerile etapei a doua din 
cadrul „Cupei Orașelor" prin corespon
dentă.

In Capitală, concursul sc desfășoară 
astăzi și miine. la ștrandul Tineretului, 
și la el participă o seric de înotători 
fruntași, cum sint Al. Schtnaltzer, M. 
Căprărescu, Nicoleta Gordin, Ingrid Un
gur, Măciuca Rotarii, Anca Trohani, Zoe 
Reznicenco etc. La sfirșitul probelor d« 
înot în ambele zile de concurs sînt pro
gramate și sărituri dc la trambulină 
(masculin și feminin). Ar fi de dorit, 
ea atit in București cît și în celelalte 
centre de nata|ic ale tării, întrecerile să 
fie mai bine organizate. Să nu se uite 
că această competiție are un caracter 
republican și, prin sistemul ci de des
fășurare, urmărește să dezvolte in toate 
centrele natafia noastră atit sub aspec
tul ei de mase cit și al celui de per
formantă.

• După cum ani mai scris și etapa 
a Vll-a a campionatului republican de 
polo programează numai don A jocuri:

ro^resul Buc.—I.C. /iratl (niîîne la 
ștrandul Tineretului, după concursul de 
natație) și Crișana Oradea—Industria 
Linii Timișoara.

• Luni 4 iunie se deschid centrele 
de învățarea molului pentru copii. Vor 
putea fi înscriși copii intre 5 și 14 ani 
pe o perioadă de 3 săptămîni cît du
rează un ciclu. La ștrandul Tineretului, 
cel mai important centru, fiecare ciclu 
va funcționa în mai multe serii de cite 
două ore fiecare (după numărul copiilor 
înscriși).

• Astăzi (ora 19.30) și miine 
9.30) bazinul acoperit Floreasc» 
duiește întrecerile campionatului 
blican de hală rezervat copiilor.

(or» 
o»- 

repu-

0 competiție interesantă
Duminică dimineața, cu începere de 

la ora 10, pe baza sportivă din str. 
Ion Vidu se va ține o competiție de 
lupte organizată de clubul raional 
Progresul. La această întrecere par
ticipă toate secțiile de lupte din o- 
rașul București.

Gimnastica 
de înviorare

Program nr. 9

Ex. 1. Alergare pc loc sau cu o ușoar*  
deplasare în jurul camerei, in cadență, 
m<-nținîndu-se pc vârfurile picioarelor.

Ex. 2. Slînd depărtat cu ambele brațe 
linute lateral spre stingă: rotirea simul
tană a brațelor întinse în fala corpului 
spre jos. dreapta, sus. stinsa în con
tinuare. Se execută dc 8—10 ori de 
la stingă spre dreapta și de 8—10 ori 
dc la dreapta spre stingă.

Ex. 3. Stînd : aplecarea trunchiului 
înainte cu ducerea piciorului sting în
tins cit mai sus înapoi, brațul drept 
sus și stingul lipit de corp, menținere 
în cumpănă și revenire. Aceeași pe pi
ciorul sting.

Se execută de 4 ori pe piciorul drept 
și de 4 ori pe piciorul sting.

depărtai: îndoirea trim- 
jos cu ducerea mîinilor 

îndreptarea 
pe 

fală.

Ex. 4. Stînd 
chiulul înainte 
pe dușumea, ridicarea și 
corpului, apoi lăsarea trunchiului
spate și ducerea mîinilor in spre 
Se execută de 4—6 ori.

Ex. 5. Sprijin culcat (spatele «I 
corpul drept, brațele întinse): deplasa
rea în cere spre stingă prin mutarea 
palmelor, vârfurile picioarelor rămîn pfl 
loc. Se execută de 2 ori un cerc com
plet spre stingă și de 2 ori un cerc 
complet spre dreapta.

Ex. 6. Stînd depărtat cu brațele în
tinse în sus: îndoirea laterală a 
lui spre stînga și spre dreapta 
doirca alternativă a piciorului din 
îndoirii.

Se execută de 4—6 ori spre 
parte.

corpu- 
cu în- 
parte»

fiecare
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Campionatele internaționale 
ale R. P. Romîne

(Urmare din pag. 1)
U 
din 150 posibile, în timp ce Kun 
mas la 113.

Rezultate tehnice. ARMĂ LIBERĂ, 
CALIBRU REDUS 3X40 FOCURI, po
ziția culcat: 1. Nicolae Rotaru (R.P.R.) 
397 p. — campion internațional al R.P; 
Romtne, 2. Iosif Sîrbu (R.P.R.) 395 p.( 
3. Laurian Cristescu (R.P.R.) 392 p. 
(33x10), 4. Teodor Ciulu (R.P.R.) 
392 p. (32x10—10 muște), 5. Traian 
Cogut (R.P.R.) 392 p. (32x10—8 m), 
6. Constantin Antonescu (R.P.R.) 392 
p. (32x10—3 m)ț poziția genunchi: 1. 
Vladimir Ciliian (U.R.S.S.) 385 p. — 
campion Internațional al R.P. Romtne, 
2. Nicolae Rotaru (R.P.R.) 383 p. 
(25x10), 3. Traian Coguț (R.P.R.) 
383 p. (24x10—5 muște), 4. Gheorghe 
Sicorschi (R.P.R.) 383 p. (24x10—4 m), 
5. Ion Olărescu (R.P.R.) 383 p. (21x 
10—3 ni), 6. Teodor Ciulu (R.P.R.) 
382 p; poziția picioare: 1. Holup Ianoș 

campion internațio-

a ră-

nală. Trăgătoarea noastră Margareta 
Filip a avut o comportare foarte bu
nă la poziția genunchi, ocupînd pri
mul loc, cu un avans apreciabil.

REZULTATE

1.
t.

(R.D.G.) 
(Anglia) 
(R.D.G.) 
t, 6 A.

și cel de al 4-lea titlu
de campioană republicană?

(R.P.U.) 372 p. - 
nai al R. P. Romîne,
2. Traian 
(R.P.R.)
3. Krebs 
(R.P.U.)
4. Andrei 
(U.R.S.S.) 
(17x10).
Sîrbu (R.P.R.) 367 
p. (13x10). 6. Simko 
Imre (R.P.U.) 365 
p; clasament gene
ral pe trei poziții : 
1. Traian Co gut 
(R.P.R.) 1146 p. — 
campion internatio
nal al R. P. Romtne, 
2 Holup Ianoș 
(R.P.U.) 1141 p.. 3. 
Iosif Sîrbu (R.P.R). 
1139 p.. 
Iacomiuk 
1139 p., 
Rotaru 
1134 p., 
lmre i 
1134 p

PISTOL VITEZĂ; 
1. Suleimanov 
(U R.S.S.) 587 P. 
—• campion interna
țional al R. P. Romtne, 2. Virgil Atana- 
siu (R.P.R.) 586 p., 3. Kun Ferenc
(R P.U.) 586 p., 4. Kun Sa. (R.P.U.) 
585 p., 5. Hmicek (R.S.C.) 584 p.
(46x10), 6. Mihai Dumitriu (R.P.R.) 
584 p. (45x10).

In ziua a III-a a întrecerilor, s-au 
obținut din nou rezultate de valoare 
atît la proba de talere cît și la armă 
liberă calibru redus 3X30 senioare. 
Performerul zilei este campionul nos
tru olimpic, Ion Dumitrescu, virtuosul 
cîștigător al probei de talere, care în 
toate cele trei manșe a tras constant, 
detașîndu-se net de restul participan
ților și cucerind locul I cu 298 talere 
lovite din 300. Această performanță 
întrece cu 2 puncte recordul mondial 
oficial deținut de italianul Cezare 
Merlo-296 t. Excepționala cifră reali
zată de trăgătorul nostru Ion Dumi
trescu va fi înregistrată ca un 
record al R. P. Romîne (vechiul 
cord de 295 t. era deținut tot de 
Dumitrescu și a fost 
cut la campionatele 
lene de la Oslo).

Reprezentantul
Rheder, clasat pe locul secund cu 
t. a stabilit și el un nou record 
țării sale (v. rec. 293 t.).

La proba de armă liberă calibru 
dus 3X30 focuri, sportivele clasate pe 
primele două 
Dolgoborodova 
Fllip au atins 
zîntă rezultate

Gog ut
371 p„

Șantlor
370 p.,
Iacomiuk
367 p„

5. Iosif

4. Andrei 
. (U.R.S.S.)

5. Nicolae 
(R.P.R.)

6. Simko 
(R. P. U.)

Talere aruncate din șanț (300): 
ION DUMITRESCU (R.P.R.) 298 
(994-100+99) — campion internațional 
al R. P. Romine, 2. Rheder 
295 t. (97+99+99), 3. Wheat®- 
290 t (95+98+97), 4. Kramet 
284 t., 5. Enache (R.P.R.) 280 
Ionescu (C.S. Olimpia) 275 t.

Armă liberă calibru redus, 3X30 
focuri, senioare

Trei poziții: 1. KIRA DOLGOBO
RODOVA (U.R.S.S.) — campioartă in
ternațională a R- P- Romine, 852 p., 
2. Margareta Filip (R.P-R.) 851 p., 3. 
Ana Goretti (R.P.R.) 837 p., 4. Aurelia 
Cosma (R.P.R.) 823 p., 5. Jaqueline 
Zvonevschi (R.P.R-) 822 p„ 6. Cleo
patra Alexandru (R.P.R.) 816 p;

Campioiialul republican masculin de 
handbal in 7 a intrat în ultima sa 
fază. Tncepînd de mîine, la Sibiu, cele 
mai bune echipe din țara noastră, 
Dinamo București, Steaua București, 
Știința Timișoara și Tehrtoinetal Timi
șoara își vor începe întrecerea pentru 
cel de al patrulea titlu de campioană 
republicană.

Primele 3 ediții (două desfășurate 
in sală și urla în aer liber) au fost 
cîștigate de echipa dinamoviștilcr 
bucureșteni. Și anui acesta. Dînanio — 
care se află într-o formă burtă și in 
plus beneficiază și de lotul cel mai 
valoros — are cele mai multe șatlse 
să învingă și să obțrnă dreptul de 
participare in .Cupa Campionilor Eu
ropeni4'.

întrecerile încep mîine. de la ora 
16,45. cu partidele Știința Timișoara — 
Steaua ți TehtMxnetal — Dinamo.

★
FAGARAȘ 25 (prin telefon). Echipa 

iocaiă Chimia a obținut o frumoasă 
v etorie în nartida decisivă cu C.S.O. 
Reș’ța desfâs'irată in cadrul campio
natului masculin de handbal în 11. La 
eapă’.ii! unui meci dinamic, spectacu
los. hanltbalțțtii de la Chimia au în
vins cu scorul de 14—6 (7—4). Au 
marcat: Gref 4, Martini 3, Schneider 
3, Chhiidea 8, Țiței pentru Chimia șî 
Jochman Ferenschutz 2 pentru

prima fazaMîine la Brașov are
a concursului internațional de motocros

• Tofi cel 
afara celor

4 alergători sovietici sînt campioni la‘ __ ‘“I.*"  , * 1 *i  motocros ai U.R.S.S. • In
4 reprezentanți de țări, la Întreceri vor participa ți echipe ale 

orașelor București, Brașov și Cîmpina

25 (de la trimisul nostru), 
de motocros care 
mîine dimineață 
Răcădăului este 
ca un eveniment 
Motocicliștii noș-

Ia Cîmpina. Echipa cîștigătoare — cea 
care va totaliza cel mai bun punctai 
din adiționarea punctelor cucerite de 
alergători Ia cele două faze — va pri
mi cupa „Pace și prietenie între po
poare'4 cu care este dotat concursul.

GH.ȘTEFĂNESCU

BRAȘOV 
Concursul internațional 
urmează să înceapă 
pe traseul din Valea 
considerat de localnici 
sportiv de prim ordin, 
tri sînt asaltați pretutindeni de zeci ți 
zeci de curioși care le solicită amănunte 
în legătură cu pregătlreâ mașinilor lor, 
cu valoarea oaspeților, cu condițiile de 
desfășurare a întrecerilor.

Alergătorii sovietici sînt socotiți prin 
cipalii favoriți ai disputelor care încep 
mîine. To|i cei patru motocicliști ■osiți 
la Brașov sînt campioni ai U.R.S.S. la 
probele de motocros și multipli cam
pioni internaționali.

In afara formației R.P.R. compusă 
din T. Macarie, M. Pop, M. Dănescu 
și Cr. Dovitz, alături de motocicliștii 
oaspeți vor niai concura reprezentanți a 
șase cluburi constituiți în echipe repre
zentative ale orașelor Brașov, București 
și Cîmpina, precum și o echipă de ti
neret. Iată componenta echipelor:

BRAȘOV : T. Popa, P. Ovidiu, V 
Szabo si E. Kercstes.

BUCUREȘTI : M. Voicu, St. lanco- 
viei. E. Seiler și W. HirschvogeL

CÎMPINA : AL Schuler, E. Szasz, 0 
Stephanv. C. Coman.

TINERET: 1. “
AL Ionescu,

După cum 
internațional 
din R.P.R., 
R.P. Bulgaria, 
lungul a două etape. Prima este

I care va «vea loc mîine Ia Brașov, iar 
I ce» de a doua se va disputa Ia 3 iunie

II 

f!

ora
8in

Mîine dimineață, inccpînd de la 
9, se va disputa pe terenul Ghencea 
Capitală (la capătul tramvaielor 2 
15), un interesant concurs de aeromodcle 
dotat cu ,,Cupa pionierilor și a șco
larilor din București.

Concursul este deschis tuturor pose
sorilor de aeromodcle „planoare" si 
„propulsoare" faza I, planoare A 1 și A 2.

cso.

F "

După concurs, prof. Sabin Antone see 
Tir, ti felicită pe Ion Dumitrescu 

record.

PozițU culcai : 1. KIRA DOLGO
BORODOVA (U.R.S.S i 297 p.-«’• 
pioană internațională a R.P. Romine, 2.

V. LAZĂR — coresp.
neci feminin contînd 
iatul de primăvară. Ști- 

a întrecut C.S.M. Si
la—4).

Szas», M. Termentu 
P. From.
am arătat, acest concurs 

la care participă sportivii 
U.R.S.S., R.D. Germană și 

se va desfășura de-a 
cea

o mare competiție 
prin corespondență 

ir.area Congresului mon- 
mtare generală și 

etism or-
o mare

„Cupa Păcii” la parașutism
Clinceni, cei malAzi, pe aeroportul 

buni sportivi parașutiști din Capitală se 
vor întrece în cadrul „Cupei Păcii4*,  or
ganizată de F.S.A.R. în cinstea Congre
sului mondial pentru dezarmare generală] 
și pace, cate va avea loc la Moscova.

La acest Interesant concurs participă 
cîte o echipă (formată din trei par#șu- 
tiști) din fiecare secție. Iată cele două 
probe: salt de la 1000 m cu deschicferhJ 
fără întîrziere și aterizare la punct fixq 
și salt de la 1.500 m cu deschidere întîr- 
ziată a parașutei între 12—21 sec., cu 
menținerea stilului în timpul căderii șl 
aterizare Ia pUnct fix.

ULTIMELOR 
ZILE
la ora 8.30: armă

PROGRAMUL
DOUA

SIMBATA. de 
liberă, calibru mare 3x40 focuri se
niori. ora 9 : pistol precizie 60 fo
curi, talere aruncate din turn (ske- 
et), manșa I 100 bucăți.

DUMINICA, de la ora 9: pistol 
calibru mare .30-30 focuri, 
aruncate din turn (skeet). manșa 
a Il-a 100 bucăți. Ora 
tatea de inchidere.

talere

14 : festiv i-

pe trei 
grupe: GRUPA A: bucurești. Brașov, 
Cluj. Constaala. Tg Mureș, Timișoara; 
GRIP) B: Vad. Bacău. Baia Mare. 
Cimp«a Turzii. C- Lung Muscel. Craio
va. Galați. Hunedoara, lași. Ploiești. 
Rrsila. Rornatk 5*t<  Tundă; GRU
PA C: Uba Mi*.  Alexandria. Beiuș, 
Blaj. Brăila. B-rzău, Caransebeș. Cim- 
pina. C-Lung Moldovenesc. Cugîr. De
va, Făgăraș. Focșani. Giurgiu. Huși. 
Lugoj Moăveșli. Petrofeni. Pitești, 
Piatra Neamț. Rădăuți, Rm. Sărat, 
Rm. \ilcea, Satu Mare, Sighișoara,

5 _iza u,

Suceava, Tecuci, Tg. Jiu, Tirgoviște, 
Tirnăveni, Tr. Severin.

In programul de concurs figurează 
’jr~iâioerele probe: BĂRBAȚI: 100 
m. 400 m, 1.500 m, 5.000 m. lungime. 
::.u time, greutate (7^57 kg). 4x100 
m.; FEMEI : 100 m. 400 m. 800 m, 
ijng'me; înălțime, greutate (4 kg), 
4x100 m.

Au dreptul să participe atleți și a- 
t'ete indiferent de categoria de clasi
ficare și de vîrstă. Numărul partici- 

- 'or este nelimitat Juniorii de 17- 
19 ani nu pot concura la 5.000 m, tar 
juniorii de 15—16 ani nu pot participa 
ia L5CO m, 5.000 m la bărbați și 800 
m femei.

Se așteaptă o largă participare. Co
mis i'e organizatorice trebuie să tri- 
nufă F.R A. rezultatele complete pînă 
în ziua de 28 iunie.

viei 5,13; greutate: E. Kiss 9,62; JUNIORI 
II: 80 m: T. Bartoș și I. Chișu 9,7; 500 m: 
G. Olărescti 1:14,3; lungime: J. Chiștu 
5,50; înălțime: T. Bartoș 1,57; greutate:] 
A. Mureșan 11,82; disc: Ă. Mureșan 41.15; 
triatlon: J. Chișu 1.437 p; JUNIOARE II: 
60 m: M. Ardeleanu 8,4; 300 m: A. Piă- 
cintaru 46,6; greutate: V. Bucur 9,64. (P. 
NAGY — coresp.).
• In cadrul unui concurs la Reșița au 

fost obținute cîteva rezultate bune: iod 
m: Schimpf 10,9; R. Wolf 11,0; 80 mg: 
Felicia Grama 11,9.
• La lași, Al. Merică a sărit 1,95 m lai 

înălțime (1,88 m din a patra incercare)J 
iar Șerban Ciochină a obținut 7,02 m kJ 
lungime.

La Giurgiu, Al. Spiridon a realizad 
m la înălțime.1,9»

10,7
10.7
10.8
18,8
10,9
10,9
10,9

DIN FIȘIERUL
DE PERFORMANTE — 1962

100 m bărbați

A. Stamatescu (Metalul Buc.) 
Al. Tudorascu (Met. Buc.) 
“ Todea (Știința Buc.) 

Kineses (Știința Buc.) 
Com șa (Luceafărul Br.) 
Nedelea (Știința Timiș.) 
Schimpf (CSO Reșița)

S. 
E. 
D.
C. 
O.

nou 
re-
Ion 
tre-obținut anul 

mondiale de ta-

R. D. Germane,
295 
al

re-

locuri, sovietica Kira 
și rominca Margareta 
punctaje care repre- 

de valoare internațio

Aurelia Cosma (R.P.R.) 295 jx, X Ga
briela Ranghe’ovici (R.P.R.) 294 p.
(24X10—7 muște, foc apropiat). 4. Mar
gareta Filip (R.P.R.) 294 p. (24X10-7 
m), 5. Ana Goretti (R.P.R.) 293 p-, 6. 
Rodica Georgescu (R.P.R.) 291 p;

Poziția genunchi: 1. MARGARETA 
FILIP (R.P.R.). 291 p. record R.PR. 
egalat — campioană internațională a 
R.P. Romine, 2. Ana Goretti (R.P.R.) 
281 p., 3. Kira Dolgoborodova (U R.S S.) 
278 p., 4. .Taqueline Zvonevschi (R.P.R). 
277 p., 5. Aurelia Cosma (R.P.R.) 275 
p., 6. Maria Otz (R.P.R.) 274 p ;

Poziția picioare : 1. KIRA DOLGO
BORODOVA (U.R.S.S,) 277 p. - cam
pioană internațională a R. P. Romine. 
2. Margareta Filip (R.P.R.) 266 p-, 3. 
Ana Goretti (R.P.R.) 263 p., 4. 
Dumitrescu (R.P.R.) 262 p., 5. 
line Zvonevschi (RP.R.) 257 
Cleopatra Alexandru (R.P.R.)

Rodica 
Jaque-
P, 6.

257 p.

Concursuri... rezultate...

M.
N. 
V. 
A.
s. M.
S. 
c.w.

Lungime bărbați

Calnlcov (Dinamo bue.) 
Popovschi (Știința Buc.) 
Jurcă (Știința Buc.) 
Samungi (Steaua Buc.) 
loan (Steaua Buc.) 
Axente (Știința Cluj) 

Ciochină (Met. Buc.) 
Stroe (CSO Craiova) 
Keller (Știința Timiș.)

• Pe «tadlonul Tineretului din Brașov 
a avut loc na concura organizat de a»o- 
e:ația Casa omiterilor. Au lua: parte peste 
IM de concurențl. Cîteva rezultate: 100 m: 
Gh. Ntcolevu 11,2; I- Ionescu 11,2; V. 
Vârzaro IM; lungime: P. Ungur 4,10; 
200 m: St. Popescu (St. roșu) 22,7. (C. 
GRUIA — coresp. regional).

O In cadrul etapei orășeneșU a cam
pionatului republican școlar, desfășurată 
la Suceava, au fost obtinme următoarele 
rezultate: BĂIEȚI: 100 m: V. Midvichi 
11,4: 200 m: Midvichi 244: FETE: 100 m: 
A. Groza 13. S: disc: A. Vâsli o viei 34.10. 
In acest concurs tinerii participant! au 
obținut 2 norme de clasificare de categ. 
a n-a, 7 norme de categ. a in-a, 11 nor
me de categ. I Junierl si 21 de categ. a 
Il-a juniori. (C. ALEXA — coresp. re
gional).
• Parti.ipind la faza orășenească a 

campionatelor de juniori, la Cluj, Ana

Beșuan * realizat un nou record repu
blican la triatlon junioare cat. a H-a cu 
2.27» p: 60 m-7,8 sec; lungime-5,25 m; greu
tate (3 kg)-10,13 m. Alte rezultate: JU
NIORI I: 100 m: J. Bartha 11,6; 20» m: 
S. Oszlats 24,3; 1.500 m ob.: G. Szabo 
4:3».6; 400 mg: Z. Olah SSJ; lungime: 
L. Szarukan 6,24; prăjină: L, Vasil 3,00; 
5 km marș: E. Plntea 24:29,0; pentatlon: 
Z. Oprea 2.027 p; JUNIOARE I: 100 m: 
I. Kaban 13.2; 200 Hi: I. Kaban 27,S; 400

S. Fekete 63,9; lungime: F. Davido-m:

înălțime bărbați

Porumb (Știința Cluj) 
Dueu (Prog. Buc.)

Gr. Marinescu (Știința Buc.) 
Al. Merică (CSMS Iași) 
Ad. Ionescu (Știința Buc.) 
X. Boboc (Prahova (PI.)
C. Semen (CSS Buc.) 
Ad. Trifu (CSS Buc.)
Al. Spiridon (SSE Giurgiu)

C. 
E.

■ 4»

- w
■

I. Drîmbă (R.P.R.) și Eva Szabo (R.P.U.), primii învingători
(Urmare din pag. 1)

Eva Szabo și Ecaterina Szalontai (R.P.U.), 
Orzehowska și Stanisewska (R.P.P.), B. 
Richter și Fleischer (R.D.G.).

Uha dintre componentele de bază ale 
echipei R.P.R., Olga Szabo, nu a parti
cipat. fiind bdlnavâ.

încă din primele asalturi din serii, tră
gătoarele noastre s-au arătat bine pregă
tite. dornice să se califice cît mai multe 
în finală. Rezultatele fiind foarte strînse 
în toate cele patru serii, au fost necesa
re baraje de cite patru concurente în 
două serii și unul de două într-o singu
ră serie. In aceste baraje au „căzut” 
Szymanska (R.P.P.), Rachad Soad 

Paula Lăzărescu (R.P.R.) ș. a.

Dintre trăgătoarele tinere, remarcăm 
comportarea Marie’ei Munteanu (R.P.R.) 
care a reușit să se califice in finală. Ea 
posedă o „paradă ripostă” bună, reu
șind mai ales în semifinale să anihileze 
atacurile adversarelor ei și să acumule
ze puncte prețioase Ia Eva Szabo (R.P.U). 
StaniseWska (R.P.P.) și Fleischer (R.D.G.). 
De asemenea, o comportare bună în se
mifinale au avut-o și trădătoarele Ana 
Ene, Maria Vicol. Glicheria Ștefănescu, 
Ecaterina Lazăr și Lidia Grieb, toate ca- 
lificîndu-se în finală. S-au mai calificat 
pentru finală E. Szalontai și E. Szabo 
(R.P.U.).

Finala s-a caracterizat printr-o luptă 
echilibrată între reprezentantele țării

noastre Maria Vicol și Glicheria Ștefă
nescu (excelentă in acest concurs) și una 
dintre trăgătoarele maghiare, Eva Sza
bo. Momentul culminant al finalei l-a 
constituit asaltul Vicol—Szabo, pe care 
floretista noastră l-a pierdut, pe nedrept, 
Ia limită (4-3). Clasament general : 1. 
Eva Szabo (R.P.U.) 6 v., campioană in
ternațională a R.P. Romine; 2. Maria Vi
col (R P.R.) 5 v.; 3. Glicheria Ștefănescu 
(R P.R.) 5 v.; 4. Ecaterina Szalontai
(R.P.U.) 4 v.; 5—6. Ecaterina Lazăr
(R.P.R.) 3 v.; 5—6. Ana Ene (R.P.R ) 3 v.; 
7. Lidia Grieb (R.P.R.) 2 v.; 8. Marieta 
Munteanu (R.P.R.) 0 v.

Astăzi se vor desfășura întrecerile din 
cadrul probei de spadă, iar mîine, în 
ultima zi a „internaționalelor", sabia.

•> * $ x 
xȚ

■-

--X-.

Sosirea in cursa de 100 m la concursul de la Timișoara: 1. Stamatescu; 
Kineses; 3. Nedelea; 4. Tudorașcu.

Foto : A. Tudose



Clasamentele categoriei A și B
dupâ ultimele jocuri restante

(pararea Progresului tn funcțiune... Mtndru a ieșit și a boxat balonul peste 
,n grup de jucători, printre care (de la stingă la dreapta) Ioniță, Pașcanu și 

Caricaș. fază dintr-un meci Progresul—Steaua disputat anul trecut.

eciuri importante in etapa a XXII-a a categoriei A
I Foarte importantă această a XXII-a 
Iapă a categoriei A, programată 
liine în cinci orașe. Se dispută jocuri 
Ire interesează deopotrivă lupta pen- 
|u primul loc și pentru evitarea zo- 
fei de retrogradare și ale căror 
liltate pot aduce clarificări in cele 
louă sectoare ale clasamentului.
Ierul, Dinamo, joacă acasă cu Me- 
llul — echipă care se străduiește, acum 
li puțini sorți de succes, 6ă „eva- 
leze" de pe ultimul loc —, in timp 
b Sț. roșu — candidatul cel mai serios 
t Jacul ocupat de dinamoviștii bucu- 
Kteni — are un meci greu în de- 
hasare, cu Minerul. Un meci pasio- 
lant, direct între „codași" : U.T.A.- 
linamo Pitești, așteptat cu justificat 
pteres, ca și cel de la Timișoara unde 
Ifeaua va întilni Știința. In rest, 
louă partide intre echipe de mijloc 
le clasament : Dinamo Bacău-Rapid 
k Progresul-Știința Cluj.

Deci, in perspectivă jocuri viu dis- 
rutate, pe care masele de iubitori ai 
fotbalului la doresc de calitate și des
fășurate într-o 
livitate, aricit
• Partidele 

tută în cuplaj

re-

Li-

3-2 (2-1). Au marcat : Focșeneanu,
Petrescu și Dumitriu, respectiv Petru 
Emil și Marcu. Știința a jucat fără 
Mureșan, Georgescu, Suciu și Gane. 
Metalul Tirgoviște s-a antrenat cu e- 
chipa sa de tineret. La București va 
juca echipa: Andrei-Tomescu, Pran- 
dea, Popescu-Nițescu, Petrescu-Cru- 

țiu, Mureșan, Cazacu, Iordache, Chi- 
riță.

PENTRU

CATEGORIA A
1. Dinamo Buc. 21 12 5 4 43:25 29
2. Steagul roșu 21 12 3 6 45:28 27
3. Petrolul 21 10 5 6 42:28 25
4. Progresul 21 9 5 7 37:25 23
5. Dinamo Bacău 21 9 5 7 26:24 23
6. Rapid 21 8 7 6 27:25 23
7. Știința Timișoara 21 9 4 8 29:31 22
8. Știința Cluj 21 8 5 8 36:37 21
9. Minerul 21 9 1 11 18:40 19

10. Steaua 21 7 4 10 41:37 18
11. Dinamo Pitești 21 7 3 11 31:34 17
12. U.T.A. 21 5 6 10 29:35 16
13. Jiul 21 5 6 10 20:37 16
14. Metalul 21 5 5 11 29:47 15

CATEGORIA B

Seria I

Poiana Cîmpina 
C.S.M.S. Iași 
Carpați Sinaia 
Prahova Ploiești 
Dinamo Galați 
știința Galați
C.S.O. Brăila 
Foresta Fălticeni

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.
3.
9. Ceahlăul P. Neamț 

Rapid Focșani 
St. roșie Bacău 
Flacăra Moreni 
C.F.R. Pașcani 
Dinamo Suceava

10.
11.
12.
13.
14.

1.
Seria a

Farul Constanța
2. Dinamo Obor
3. C.S.O.Craiova

RAPID Șl STEAUA S-AU
SFERTURILE DE FINALA

21
21
21
21
21
21

2
5
3

10
4
3

15
13
12

8
10
9

21 7 7
8
7
5
4
4
6
5

21
21
21
21
21
21
21

4
3
6
3
7
9
7
85

5 9
6
7
•
2
3 13 24:38

10
10

ll-a

45:16 
53:17 
53:41 
32:21 
37:34 
32:34 
25:27 
23:25

21:35
11 25:36
13 23:42

20 14
21 13
21 9

2
2
7

CALIFICAT

32
31
27
26
24
21
21
21
19
16
15
14
14
13

4 52:20
6 41:30
5 32:16

30
28
25

ALE CUPEI R.P.R

notă de perfectă spor- 
de decisive ar fi ele. 
din București se dis- 
pe stadionul „23 Au- 

ust" : Dinamo-Metalul (arbitru: Z. 
Jrăghici-Constanța) la ora 15.15 și 
’rogresul-Știința Cluj (arbitru: C. 
îeană-Brașov) la ora 17.
• Din pregătirile echipelor: Ști- 

»fa Timișoara-Combinafa Vagonul- 
V.R. Arad 3-1 (3-1). Au marcat: Mi- 
iru, Lazăr și Manolacbe — respectiv 
loroș. Carpați Sinaia-Știința Cluj

RAPID BUCUREȘTI — LAMINORUL 
ROMAN 10—0 (6-0) I

GALAȚI 25 (prin telefon). — Me
ciul s-a disputat tot timpul în nota de 
intensă dominare a bucureștenilor, 
ale căror combinații spectaculoase au 
fost aplaudate de cei 5000 de specta
tori. Tripleta — și în special Geor
gescu — a lăsat o deosebită impre
sie. Au marcat: Georgescu (3), Iones- 
cu (2), Ozon (2), Codreanu, Neacșu 
și Motroc. Arbitru: V. Paladescu— 
Galați. RAPID: Dungu — Greavu, 
Motroc, Macri—Neacșu. Gherghina — 
Năsturescu, Ozon, I. Ionescu, Georges
cu, Codreanu. LAMINORUL: Anghel 
— Lungii, Soltuz, Repescu—Lung, 
Vasiliu — Cîungu, Pela (Ștefănescu), 
Bărâgăoanu, Barta, Hari. (A. Scbenk- 
man, coresp.).

STEAUA BUCUREȘTI — CHIMIA 
GOVORA 3—1 (2—1)

SIBIU 25 (prin telefon). — Aștep
tat cu viu interes, meciul nu a cores
puns însă decît în parte, în prima re
priză, cînd jocul a fost dominat de 
Steaua care a combinat frumos, mai 
aies pe extreme. Bucureștenii au cîș- 
tigat pe merit prin golurile înscrise 
de Constantin (min. 5 și 25) și Ma- 
teianu (min. 48). Pentru Chimia a 
marcat Bîzgu (min. 25). A condus cu 
scăpări C. Geană—Brașov. STEAUA : 
Voinescu—Zavoda II. Cojocaru. Hăl- 
măgeanu — Crișan. Crăciun—Tătaru 
(Cacoveanu min. 65). Constantin, Ma- 
teianu, Raksi, Creiniceanu (Tătaru). 
CHIMIA: Sanda (Mătăcuță, min. 81) 
— Motorescu, llie Stelian. Luncan — 
Mateescu (Bim min. 66). Lambru — 
Bim (Mateescu), Pintea, Bizgu, Mi- 
hăilescu (Anescu min. 46), Rădulescu 
(Mihăilescu). (M. Lupuțiu, coresp.).

Scrisori 
de la oaspeți...

La federația noastră de fotbal 
au sosit și continuă să sosească 
din partea participanților la Tur
neul (J.E.F.A., scrisori de felici
tări pentru modul ireproșabil în 
care a fost organizată întrecerea 
internațională a juniorilor, pentru 
succesul deplin obținut de organi
zare și reprezentativa R. P. Ro
mine, precum și scrisori de mulțu
miri pentru călduroasă primire, 
atenția și prietenia cu care au 
fost înconjurați în tot timpul șe
derii lor în țara noastră. Aseme
nea scrisori s-au primit din par
tea unor personalități sportive ca 
Stanley Rous, președintele F.I.F.A., 
Ebbe Schwartz, vicepreședinte 
F.I.F.A., Lo Brunt, președintele co
misiei de juniori U. E. F. A., H. 
Bangerter, secretarul general 
U.E.F.A., J. Crahay, membru in 
comisia de juniori U.E.F.A. și se
cretarul generat al federației bel
giene de fotbal, din partea federa
ției austriece de fotbal, precum și 
din partea comitetului executiv al 
U.E.F.A.

ciștigat cu 4-1 (2-0)

4. C.S.M. Reșița
5. Metalul București
6. C.F.R. Roșiori
7. C.S.M. Mediaș
8. Chimia Făgăraș
9. C.S.M. Sibiu 

Știința București 
Tractorul Brașov 
Olimpia București 
Chimia Govora 
Portul Constanța

Meciul C.S.M. Reșița—Farul se va dis
puta la 30 mai.

10. 
11.
12.
13.
14.

Seria a

20 11 2 7 39:32 24
21 10 2 9 32:37 22
21 9 2 10 33:36 20
21 7 6 8 22:25 20
21 8 3 10 40:41 19
21 7 5 9 29:35 19
21 8 2 11 32:39 18
21 6 6 9 25:35 18
21 7 3 11 29:38 17
21 6 5 10 20:29 17
21 5 5 11 25:38 15

Ilî-a

1. Crișana Oradea
2. Mureșul Tg. Mureș 

C.S.O. Timișoara 
Ind. Sirmei C. T. 
C.S.M. Cluj 
C.S.O. B. Mare 
Vagonul Arad 
Arieșul Turda 
Recolta Cărei 
C.F.R. Arad 
Rapid Tg. Mureș 
A.S.M.D. S. Mare 
Crișul Oradea 
Corvinul Hunedoara

3.
4.
5.
S.
7.
8.
3.

10.
11.
12.
13.
14.

21 14 1
21 11 5

5
6
8
3
4
8

21
21
21
20
21
20
21
21
21
20
21
21

11
10
8

10
9
7
6 8
4 7
5
5
4
4

5
5
6
5

6 36:21
5 41:27
5 28:21
5
5
8
8
5
7

10
11
10
11
12

44:21 
26:21 
31:34 
34:26 
30:26 
27:35 
20:30 
21:34 
15:26 
27:43 
18:33

29
27
27
26
24
23
22
22
20
15
15
15
14
13

Meciul Arieșul Turda—A.S.M.D.
Mare se va disputa la 30 mai.

Dinamo București
(Urmare din pag. 1)

s.

a

fața unei echipe,
— a demonstrat

(2—0), obținută în 
care — deși învinsă 
prin joc că merită reputația de care 
se bucură.

Dinamo, pe linia comportărilor sale 
în întîlnirile internaționale, a desfășu
rat din nou un joc bun, mult mai bun 
și — în special — mai clar, mai con
structiv decît în partida de duminică 
cu Petrolul. Bucureștenii șl-au bazat 
jocul pe acțiuni tehnice colective (ca 
urmare a unei perfecte legături între 
compartimente), desfășurate sobru, dar 
permanent pe direcția porții, reușind 
astfel să ajungă mai des și în poziții 
mai clare în fața lui Hernandez. Apre
ciind valoarea jocului practicat de Di
namo, antrenorul echipei Monaco, L. 
Leduc, ne spunea la sfîrșif,il meciului: 
„Este o echipă omogenă, care știe ce 
vrea atunci cînd ajunge în fața porții".

Performanța dinamoviștilor (care joi 
au obținut a 41-a victorie internațională 
în cele 70 de partide susținute) este cu 
atît mai valoroasă cu cît ea a fost rea- 
lizată în compania unei echipe ai cărei

Principala preocupare a echipelor participante la Turneul U. E. F. A.

Organizarea cît mai buna a jocului
Comentariile asupra importantului 

eveniment pportiv internațional pe 
rare l-a constituit Turneul de Juniori 
U.E.F.A. continuă în cercurile fot- 
palistice din țara noastră și din străi
nătate. Specialiștii romîni și străini 
pint unanim de acord că această edi
ție a fost cea mai reușită din întrea
că istorie a Turneului. La aceasta a 
contribuit nu numai organizarea — 
calificată ca excepțională de oaspeții 
'țârii noastre —, ci și valoarea echi
pelor participante, ceea ce a dus — 
implicit - la nivelul tehnic ridicat al 
Întregii competiții.

Intr-adevăr, la ediția 1962 a Tur
neului U.E.F.A. s-au prezentat echipe 
foarte bune, ceea ce dovedește im
portanța deosebită acordată de fede
rațiile de specialitate respective, ca și 
dorința generală de a se clasa cît mai 
bine. De aici și pregătiri intense, din 
toete punctele de vedere.

Ca o caracteristică generală am re
marcat preocuparea pentru o cit tnai 
t>«nâ organizare a jocului, pe o așe
zare sau alta in 
Preferințele s-au 
tirire a apărării 
țiunilor ofensive 
desfășurate fie pe
1—4—2—4, fie pe 1—3—3—4. In acest 
mod au acționat cele mai multe din 
echipele participante șl, în special, cele 
din seria de la București sau 
calificate în turul final.

Echipa Iugoslaviei, de pildă, 
lista Turneului și una din cele 
bine pregătite din punct de vedere 
tehnic, a prezentat un ansamblu bine 
sudat și, mai ales, cu capacitate tac
tică de adaptare la condițiile de joc. 
In general, echipa iugoslavă a acțio
nat cu centrul Covaci retras între 
mijlocași. Deci, după schema 1-3-3-4. 
Dar, dacă jocul i-a impus, ea a știut

teren a jucătorilor, 
îndreptat spre o in
și o pregătire a ac- 
din teren propriu, 

schema tactică

cele

fina-
mai

să treacă cu ușurință la așezarea 
1-4-2-4, prin retragerea fie a lui Raso- 
vici, fie chiar a lui Covaci între sto
per . și fundași. Finalista Turneului a 
plăcut insă — mai ales — prin tehnica 
individuală și de ansamblu, prin ma
nevrarea cu ușurință a balonului și 
printr-un bun joc colectiv, in care cei 
mai buni au fost mijlocașul stingă 
Skrbici, centrul retras Covaci, extre
mele Radosav și Corn, precum și că
pitanul echipei — interul dreapta Milo- 
savljevici, individualități care s-au 
impus printre cele mai bune ale Tur
neului. Ei nu și-au putut conduce insă 
echipa la victoria finală, pentru că 
au întîlnit un adversar mai bun in 
reprezentativa noastră care, in primul 
rînd, le-a impus un ritm de joc 
superior și, în același timp, nu i-a 
lăsat să-și facă jocul. De aici și a- 
parenta lor lipsă de eficacitate. Ori
cum insă, meciul R. P. Romlnă-Iu- 
goslavia a constituit una din cele mai 
frumoase și mai dinamice finale din 
cite a cunoscut Turneul U.E.F.A.

O concepție de joc asemănătoare 
au avut echipele reprezentative din 
Belgia, R.F.G., Turcia, R.S. Ceho

slovacă, Olanda. In principal, accentul 
a căzut pe organizarea apărării, unde 
s-a jucat fie cu trei fundași (R. S. 
Cehoslovacă) fie cu patru la fund 
(R.F.G.. Belgia) sau cu „stoper mă
turător- (Turcia și uneori R. S. Ce
hoslovacă). Acțiunile ofensive s-au 

desfășurat insă in mod diferit. Echipa 
belgiană, de exemplu, și-a „filtrat*  cu 
regularitate contraatacurile prin in
terul stingă Carteus, care culegea ba
loanele respinse de apărare și le dis
tribuia aripilor sau centrului înaintaș 
Beurlet, care se demarca — foarte u- 
ȘOr — pe tot frontul liniei de atac. 
Echipa Belgiei a fost un adversar di
ficil — pentru toate echipele din se

ria de la București — și prin statura 
atletică a majorității jucătorilor. Ei 
au dominat in jocul la cap.

Echipa vest-germană. deși în unele 
perioade a fost silită să se apere cu 
disperare, totuși n-a practicat nici un 
moment „apărarea destructivă*  și nici 
nu și-a pierdut calmul. Ea a ieșit la 
atac în mod organizat și calm, cu 
combinații de pase pe jos „la picior*,  
și schimbări de direcție de atac și de 
locuri. încheind acțiunile cu șuturi, 
de cele mai multe ori de la distanță.

In schimb, juniorii cehoslovaci, o- 
landezî și mai ales cei turci au folosit 
de regulă pasele lungi. Acestea se a- 
dresau în special centrului atacant 

respectiv (Abdullah-Turcia, Richtrmoc- 
R. S. Cehoslovacă și Klumpkens-O- 
landa), alături de care Zeki (T), Kne- 
bort <C) și Langerak (O) îndeplineau 
rolul de coordonatori.

Intr-o categorie separată pot fi si
tuate echipele Greciei, Portugaliei, 
Franței, R. P. Ungare și Spaniei. A- 
cestea au arătat predilecție spre joc 
de combinații spectaculoase, cu multe 
„înflorituri*  individuale, chiar rafina
ment, dar... fără eficacitate. Nu au 
fost lipsite de preocupare pentru or
ganizarea jocului, dar aproape totul 
s-a limitat la apărare. Despre inefica
citatea acestor echipe vorbește și fap
tul că au marcat extrem de puține 
goluri: Grecia 3. Portugalia 2, iar e- 
chipele maghiară, franceză și spaniolă 
cite un singur gol în trei meciuri ! 
Deși a prezentat o formație bine clă
dită și cu ansamblu sudat, totuși e- 
chipa R. P. Bulgaria a avut aceeași 
lacună : ineficacitatea. Ea a marcat un 
singur gol in 3 partide. Și pentru că 
sîntem la acest capitol, să amintim 
ca o curiozitate, faptul că la Ploiești 
in 6 întilniri s-au marcat 10 goluri, 
iar la Constanța numai 7 I...

săuO impresie bună, prin jocul 
tehnic, rapid ți eficace, a lăsat echi
pa Italiei. Ea a prezentat cîteva ele
mente remarcabile ca atacanții Zigoni 
și Trombini. De altfel, linia de atac 
a Italiei a înscris în seria de la Bra
șov 7 goluri în două meciuri oficiale, 
adică atîtea cite au înscris toate echi
pele din grupa de la Constanța... Dacă 
această echipă n-a intrat în turul 
final, se datorește indisciplinei în joc 
și nervozității jucătorilor, manifestată 
în partida decisivă, de calificare, cu 
R. S. Cehoslovacă.

Un punct de atracție l-a constituit 
prezența — pentru prima dată la Tur
neul U.E.F.A. — a reprezentativei de 
juniori a U.R.S.S. Și a fost o surpriză 
plăcută. Fotbaliștii sovietici au avut o 
pregătire fizică excepțională, multi 
dintre ei (Abduraimov, Polikarpov, 
Grigoriev) fiind foarte buni tehnicieni. 
Lipsa de legătură si de erperiență 
in asemenea competiții i-a împiedicat 
însă să dea un randament mai bun. 
De altfel, un lucru asemănător s-a 
întîmplat și cu echipa Angliei, care 
a deplasat la București o garnitură 
alcătuită în ultimul moment, deoarece 
juniorii pregătiți din timp de Billy 
Wright au f06t reținuți de cluburile 
lor.

Aceste considerațiuni asupra jocu
lui unora din echipele participante duc 
la concluzia că ediția de anul acesta, 
a Turneului U.E.F.A. a fost desfășu
rată la un înalt livel, deosebit de u- 
tilă atît tinerilor fotbaliști, care au 
căpătat un plus de experiență, cit și 
antrenorilor și tehnicienilor, care au 
putut să măsoare capacitatea juniori
lor selecționați și, totodată, să apre
cieze cadrele tinere și orientarea fot
balului in diferite țâri europene.

P GATU 
R. URZICEANU

jucători au etalat o tehnică individuală 
excelentă și au construit cu multă în- 
demînare și fantezie acțiuni extrem 
de spectaculoase. „Un-doi“-urile, fen
tele, pătrunderile individuale în viteză 
au constituit, în special în repriza a 
doua, elementele cu care oaspeții au 
rautat să străpungă apărarea fermă 
a dinamoviștilor și cu care și-au creat 
numeroase ocazii. Oaspeții francezi 
însă, au fost lipsiți joi de o calitate 
esențială în joc, de care — de fapt — 
„suferă" de cîtva timp fotbalul fran
cez: finalizarea, puterea de concreti
zare. Or, această calitate a avut-o Di
namo, ceea ce explică șî scorul de 4—1.

Eficacitatea fotbalului combinativ, 
dar simplu, pe poartă, al dinamoviști
lor s-a văzut din primele minute ale 
meciului. Bucureștenii au început puter
nic, obligînd pe Monaco să se apere 
supranumeric și să rezolve situații pe
riculoase prin intervenții de ultim mo
ment. Oaspeții fac față cu mare greu
tate în special cînd Dinamo acționează 
pe partea dreaptă, unde Pîrcălab ex
celează, creînd panică la poarta lui 
Hernandez. De aici, de pe dreapta, se 
inițiază și faza din care Eftimie a în
scris primul gol (min. 10). Iar după 
alte 5 minute, Ene II — după o com
binație rapidă cu Eitimie — urcă sco
rul la 2—0, aruneînd balonul peste 
Hernandez, ieșit din poartă. Dinamo
viștii au și alte ocazii (ratate. Insă) în 
această repriză în care oaspeții contra
atacă mai ales prin Thăo cel mai bun 
jucător al echipei Monaco, dar nu pot 
schimba aspectul aceste: reprize des
fășurată în nota de superioritate a di
namoviștilor. In schimb, după pauză, 
fotbaliștii francezi, după ce reduc scorul 
la 2—1 prin Djibrille (cu concursul 
involuntar al lui Ivan, din capul căruia 
mingea centrată a prins efect șî a in
trat în poartă), prind aripi și timp de 
20 de minute au inițiativa și atacă, 
dar înaintașii combină prea mult, mai 
ales lateral, și se arată impreciși în 
șuturi, ratînd cîteva ocazii bune. Apoi, 
Dinamo pune din nou stăpînire pe 
joc și fotbalul său mai simplu se dove
dește și mai practic, aducînd încă două 
goluri, opera lui Frățilă (min. 73 și 
85), în urma unor faze pornite de la 
Pîrcălab, care împreună cu Theo au 
fost cei mai buni jucători de pe teren. 
S-au mai remarcat: N'unweiller 111, 
Varga, V. Alexandru, Ivan, Ludo, Her
nandez, Hidalgo, Hess șî Djibrille.

A condus satisfăcător N. Mihăilescu.
DINAMO: Datcu — Constantinescu, 

Nunweiiler III, Ivan — Ștefan, V. Ale
xandru — Pîrcălab, Varga (Țircovni- 
cu), Ene (Frățilă), Țircovnicu (Efti
mie), Eftimie (V. Anghel).

MONACO ; Hernandez — Nowak, 
Thomas — Hidalgo, Ludo. Biancheri 
— Djibrille, Hess, Cossou, Theo, Carlier.
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țGIMNHSTICH

maestrele gimnasticiiSe întrec RUGBI :
Progresul

Azi și mnne, la Constanta:
La sfirșit de săptămînă

Iubitorii de gimnastică din orașul 
Constanța așteaptă cu nerăbdare să-și 
ocupe locurile, azi după-amiază și mîine 
dimineață, în tribunele frumoasei săli 
de sport din localitate, pentru a asista

Senia lovan, una dintre principalele pretendente la titlul de campioană, execu- 
tind o „cumpănă*  la btrnă.

Mîine, etapă decisivă in competiția rezervata 
bucureșteneechipelor

Competiția de rugbi rezervată echipe
lor bucureștene care activează în cam
pionatul republican continuă mîine, cu 
întrecerile din cadrul etapei a IlI-a.

In seria A, rugbiștii de la Știința vor 
avea de înfruntat redutabila echipă 
Steaua. Meciul este programat pe sta
dionul Tineretului IV, incepind de la

Echipele studențești 
au reușit la primul „examen” 

Finali campionatului orașului 
București

Campionatul de calificare al orașului 
București s-a încheiat de curînd. După 
cum se știe, echipele, atît cele mascu
line cit și cele feminine, au fost împăr
țite în două serii, ale căror clasamente 
definitive sint următoarele: MASCULIN, 
seria I: 1. Oțelul 33 p.; 2. Dinamo 30 p.; 
3. Voința 29 p. (44:32); 4. Sănătatea 29 p. 
(46:35); 5. IPROMET 28 p.; 6. IPROFIL 
25 p. (35:42); 7. Solex 25 p. (29:43); 8. 
U.C.R. 24 p. (37:40); 9. Confecția 24 p. 
(28:41); 10. Recolta 21 p. Seria a n-a : 1, 
știința 35 p.; 2. Semănătoarea 33 p.
(48:16); 3. Aurora 33 (47:16); 4. I.O.R. 29 p .;
5. Metalul 28 p; 6. Radio 26 p.; 7. I.S.P.E.
23 p; 8. I.F.A. 21 (22:48); 9. Progresul 
Muncii 21 p. (14:54); 10. Unirea I.T.B.
19 p. FEMININ, seria I : 1. Știința 28 p.; 
2. confecția 24 p.; 3. B.CJ. 23 p.; 4. Tri
cotajul roșu 22 p.; 5. P.T.T. 19 p. (23:32);
6. Unirea 19 p. (18:33), 7. Dinamo 17 p - 
8. I.S.P.E. 15 p. Seria a n-a: 1. Chimia
24 p.; 2. Olimpia 21 p.; 3. Unirea I.T.B.
20 p.; 4. Aurora 19 p.: 5. Sănătatea 15 
p.; 6. Geotehnica 14 p.; 7. C.F.R. 13 p.

Conform regulamentului, cîștigătoarele 
seriilor se vor Întîlni într-un meci tur- 
retur pentru desemnarea echipelor cam
pioane ale orașului București, care vor 
lua parte la etapa interregională. Joi : 
pe terenul Sănătatea s-a disputat partida 
masculină Știința — Oțelul, în care stu
denții au învins cu S-l (9-15, 15-8, 15-10, 
15-9). Vineri, pe același teren a avut loc 
meciul feminin : Știința — Chimia 3-1 

. (15-9, 15-12, 14-16, 15—10). Returul acestor 
jocuri are loc duminică dimineața pe te
renul Sănătatea, incepind de la ora 8,30.

„Cupa Știința'1—o competiția utilă pentru tineret
Timp de o săptămînă (14—20 mai) 

a avut loc în Capitală, în organizarea 
clubului Știința, o folositoare competi
ție pentru juniori și tineret, care a în
trunit peste 60 de băieți și 30 de fete, 
în cele două turnee (masculin și femi
nin) s-a jucat după sistemul recalifi
care, dîndu-se astfel posibilitate tineri
lor concurcnți de a se menține în lupta 
pentru locurile fruntașe chiar dacă — 
în unele cazuri — debutaseră cu o în- 
frîngere. Acest sistem mai prezintă și 
alte avantaje: o dublă verificare a jucă
torului, un antrenament susținut prin 

la întrecerea celor mai bune gimnaste 
ale țării. Dar nu numai constănțenii, ci 
toți cei care au îndrăgit acest sport 
manifestă un legitim interes față de fi
nala campionatului republican indivi- 

ora 9,30. In continuare, pe același sta
dion (ora 11), Grivița Roșie, virtuala 
cîștigătoare a seriei, va întîlni tînăra for
mație a Unirii.

In seria B, Dinamo are drept adversară 
echipa Olimpia. Meciul se va desfășura 
pe stadionul Progresul (str. dr. Staico- 
vicl), incepind de la ora 16. în partida 
următoare (de la ora 17,30), XV-le Pro
gresului, principalul candidat la șefia se
riei, va depune toate eforturile pentru a 
termina învingător meciul cu Metalul. 
Acest adevărat derbi promite să ofere 
o partidă spectaculoasă, la nivelul repu
tației de care se bucură cele două for
mații fruntașe ale rugbiului nostru.
• Citeva rezultate din meciurile des

fășurate duminica trecută în campiona
tul de calificare : Sirena—Petrolul Pi
tești 6-3 (6-0); Meteorul—Aeronautica 6-11 
(3-11); Gloria—Vulcan 3-0 (3-0); Construc
torul Bîrlad — A. S. Tecuci 5-3 (5-0). 
Rezultatul constituie o surpriză ! C.S.O. 
Timișoara — Minerul Vulcan 22-0 (6-0); 
Zimbrul Tecuci — Rulmentul Birlad 3-19 
(0-8); Progresul Rm. Sărat—C.S.O. Brăila 
11-3 (3-3); Grivița Roșie II—Progresul II 
9-3 (3-0); Inst. de Construcții — I.P.G.G, 
3-8 (0-8); Petrolul Pitești — Farul Con
stanța 3-0 (0-0); Dinamo II—Colorantul 
28-3 (5-3); Rapid — Universitatea 56-3
(24-3); Autobuzul—C.P.B. 6-0 (3-0); Poli
tehnica — Arhitectura 9-12 (6-6); Dinamo 
Bacău—Laminorul Roman 6-0 (0-0); Pre
cizia Săcele—U.S.A.S. Năvodari 11-0 (6-0); 
Unirea Ion Roată — Cimentul Medgidia 
0-6 (0-3).

NOUA ETAPA IN „CUPA REGIUNILOR

cu

MIINE, 0
PESTE 1.000 DE SPECTATORI

sport din comuna 
Roman, s-au dispu-

Pe terenul de 
Gherâești, raionul 
tat jocurile din cadrul primei etape a 
competiției republicane dotată cu „Cupa 
regiunilor". întrecerile celor patru e- 
chipe au fost urmărite cu viu interes 
de un număr de peste 1.000 de specta
tori. Dovedind o mai bună pregătire, 
echipa Biruința Gherăești a cîștigat 
toate partidele. Ea va reprezenta mîi
ne, regiunea Bacău în întîinirea cu re-

mai multe și o mai concludentă 
a învingătorilor. Iată și citeva

jocuri 
poziție 
rezultate din ultimele zile: simplu fete: 
Sanda Ciogolea — Floriea Butoi 6—2, 
6—4; S. Ciogolea — Miliaelâ Coleeag 
6—2, 4—6, 6—4; Rodica Lazaride—S. 
Ciogolea 6—4, 3—6, 6—3; simplu băie
ți: Ilie Năstasc—Ștefan Burciu 7—5, 
3—6, 6—4; Dan Dimache — Dan Te- 
reanu 2—6, 6—4, 7—5; Burciu—Diina- 
che 2—6, 6—1, 6—3; Burciu — Năs-

(în
Clasamente: Băieți: 1. 
2. Năstasc (Steaua).

tase 6—4, 6—2 și 6—3, 6—2 
meci decisiv).
Burciu (Știința), ......,__________ ,,
3. Dimache (Știința); Fete: 1. Lazaride 
(Știința). 2 S. Giogolea (Știința), 3. 
Coleeag (Dinemo).

dual al maestrelor, care se desfășoară 
în aceste zile.

— Cine va cuceri înaltul titlu dc 
campioană ? — această întrebare revine 
mereu în discuțiile specialiștilor. în răs
punsuri se amintesc cei mai des numele 
Soniei lovan și Emiliei Liță... Răspun
sul definitiv îl vom avea mîine. Cert 
este că „finala“ de la Constanța va 
prilejui o întrecere dc înalt nivel, o re
petiție utilă pentru campionatele mon
diale. Pe lingă componentele lotului re
publican la această întrecere vor evolua 
și numeroase' gimnaste tinere, de pers- 
pectivă, pentru care finala campionate-'» ionatuj de ca|jficare 
lor va constitui un bun prilej tie a fir J 
mare.

Programul campionatelor 
exerciții impuse (sîmbătă de la otuu.vuwi izi.vh ut.
liber alese (duminică de la ora 9) și^|a ora g; faza raională a campionate- 
probe de control (duminică de la ora • 
16).

Cicloturiștii 
din nou la drum!

Cicloluriștii biiciireșteni 
stirșitul acestei săptămmi 
activitate. Comisia orașului 
va organiza duminică, in 
cu consiliul raional UCFS 
excursie la Giurgiu, la care participă^ lyOY1Y71 
cicloturiștii avansați. Cu acest prilej/ 
se va vizita Podul Prieteniei, portul^ 
și orașul Giurgiu. Cicloturiștii 
pători vor pleca duminică 
geș unite va avea loc un 
înot și diferite jocuri. In 
curs ie, plecarea se va da 
din fața stadionului Dinamo, iar cic!o-Z 
turiștii începători vor porni spre Argeș Jînchidefea concursului suplimentar Pro- 
din același loc, Ia ora 8.

au și la 
o bogată 
București 

colaborare1 
Giurgiu, o

itice-,
la rîul Ar- 
concurs de 
prima e<- 

la ora 7,30*

nosport — campionatul mondial, la care 
Ise atribuie gratuit din fond special nu
meroase premii în frunte cu un autotu
rism „Moskvici". Valoarea acestor premii 
Ieste de circa 100.000 Iei.

In prospectul care se distribuie gratuit 
iprin agențiile Loto-Pronosport sint pu
blicate toate condițiile acestui concurs, 

Anti vitala cir-listă continuă dnmi-« h'pclor și pronosticuri. In Activitatea ciciista continua aunu Jacest număr mai dăm încă un pronostic, 
nică cu doua concursuri organizatei ai jng. v. Economu : 
de clubul sportiv Flacăra al raionului * ‘
30 Decembrie. Pistarzii bucureșteni îșii 
vor disputa intiietatea mîine, pe ve
lodromul Dinamo, incepind de la ora 
9.30 intr-o reuniune in programul că-, 
reia figurează proba de viteză, cursa 
italiană, eliminare (seniori și juniori) 
și semifond (51 ture cu sprint la fie
care trei ture).

Fondiștii seniori se vor întrece în 
două curse, după cum urmează : sîm-/ 
bata, 100 km pe șois. București-Gaești Cora 24. Pentru fiecare variantă depusă 
cu plecarea la ora 16 de la km 8 ; -• _
duminică 130 km pe șos București-lmerotat cu care Parti<-ipă la tragerea din

, • 4. r-. cl v , Jurna a premiilor excepționale, care sePloiești (varianta Buftea) cu pleca- / atribuie în afara premiilor obișnuite în 
rea la ora 9 de la km 8. Programul 1 bani pe 4 categorii.
de azi și mîine va fi completat cu o' 
serie de probe rezervate celorlalte ca
tegorii de alergători. <

Activitatea la zi

prezentanta regiunii 
REA — coresp.).

PREGĂTIRI INTENSE

Intîlriirea de oină <" ' ' '
a doua a „Cupei regiunilor" dintre re
prezentativele regiunilor Ploiești și Iași] 
va avea loc la Urlați (raionul Ploiești) 
deoarece echipa locală Petrolul a cîș-| 
tigat întrecerile primei etape. In vede-, 
rea acestui meci echipa petroliștilor se' 
pregătește intens. Oiniștii din Urlați 
au lost văzuți zilnic, după orele dej 
muncă, pe terenul de sport unde timp, 
de 2—3 orc au făcut un multilateral' 
antrenament tehnic si tactic. (M. BE-i 
DROSIAN și Ai. SIMA - coresp.).

AVÎNTUL FRASIN S-A CALIFICAT 
IN ETAPA INTERREGIONALĂ

Clasîndu-se pe primul loc în turneul, 
celor cinci echipe care au participat 
la întrecerile fazei regionale, Avîntul 
Frasin va reprezenta regiunea Suceava 
in etapa de mîine (C. ALEXA — co
resp. reg.).

PROGRAMUL ETAPEI A ll-A 
A „CUPEI REGIUNILOR"

Duminică se desfășoară întrecerile 
etapei a II-a a acestei competiții. Se 
întîlnesc echipele cîștigătoare ale fazei 
regionale, lată programul stabilit de 
F.R.O.: Dobrogea—Galați, Brașov — 
Bacău, Ploiești—Iași, Banat — oraș 
București. Mureș-Autonomă Maghia
ră — Suceava, C 
mureș, Oltenia — 
ra—reg. București.

SlMBĂTĂ

teren Unirea, ora 17,30: 
, n  II—Autobuzul ; stadionul 
Giutești, ora 17,45 : Rapid—Colorantul.

FOTBAL : stadionul Republicii, ora 
120,30: Petrolul—A. S. Monaco (meci 
internațional); ora 18.30: Victoria 

l Giurgiu—Progresul Alexandria, finala 
campionatului de juniori al regiunii 
București; stadionul Olimpia, ora 
Olimpiia—Portul Constanța (cat.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, 
117,30: întrecerile etapei a H-a 
„Cupa orașelor".

HANDBAL IN 7. Teren „23 August", 
|de la ora 17,30: C.S.Ș. Buc. — Petro
lul Ploiești (m) — meci pentru cani

de alir J

17: 
B).
ora 

în

DUMINICĂ
cuprinde
ora 17), ATLETISM: stadionul Republicii, de

lor republicane de seniori (Știința, 
Rapid, Avîntul) ; stadionul Progresul 
de la ora 8: faza raională a camp, 
de seniori (Progresul, Unirea și 
.Steaua) ; Poșta Centrală (cal. Victo
riei), ora 9: Cursa de marș „Circui
tul P.T.T."; stadionul „23 August", în 

| pa uza meciurilor de fotbal, concurs or-

PRONOEXPRES

Marți se închide concursul suplimentar
PRONOSPORT—campionatul mondial

Au mai rămas citeva zile pină la

| 1. U.R.S.S. — Uruguay
' 2. R. P. Ungară — Anglia
I 3. R. F. Germană — Italia
I 4. R. S. Cehoslovacă — Brazilia

5. Uruguay — Iugoslavia
) 6. Argentina — Anglia

7. R. P. Bulgaria — R. P. Ungară 
' 8. U.R.S.S. — Columbia
) 9. R. P. Bulgaria — Argentina
10. R. P. Ungară — Argentina
11. Chile — Elveția
12. Elveția. — Italia

1 
x : 
x
2 
1
X 1
2
1

2 X
2 .
1

______ . 2
) Depunerea buletinelor pentru concursu'
'suplimentar Pronosport — campionatul 
mondial se face pînâ marți 29 mai a.c.

participanții primesc cite un cupon nu-

Tragerea va avea loc duminică 10 iunie 
a. c. 

I ★
Astăzi participanții la Pronosport mai 

Ipot depune buletine și pentru concursul 
Pronosport nr. 21 (etapa din 27 mai a.c.), 
[concurs care se desfășoară paralel 
concursul suplimentar Pronosport 
campionatul mondial.

1 NOUL MOD DE PLATA
A PREMIILOR

Incepind cu concursurile Pronosport 
.nr. 21 din 27 mai a.c., Pronoexpres nr. 
122 din 30 mai a.c. și tragerea Loto-Cen
tral din 25 mai a.c., plata premiilor se va 

Brașov. (,L. MI-J a) în localitățile cu case raionale CEC:
— premii pînă la 100 lei prin mandate 

I poștale;
— premiile peste 100 lei prin casele ra

ionale CEC;
b) în restul localităților toate premiile 

din cadrul etapeit vor fi remise prin mandate poștale. Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

ganizat de clubul Progresul (100 m B 
și F, 1.500 m, 500 mF).

RUGBI : stadionul Tineretului 11,1 
ora 9 : Aeronautica—I.P.G.G.; teren 
Vulcan, ora 8: Vulcan—Sirena; teren 
Olimpia, ora 9: Olimpia 11 — Gloria; 
stadionul Tineretului III, ora 17,30 : 
Universita tea—Pol i tehnica.

FOTBAL : stadionul „23 August", 
ora 15,15: Dinamo—Metalul (cat. A):| 
ora 17: Progresul—Știința Cluj (cat. 
A) ; stadionul Dinamo, ora 9: Di
namo—Metalul, ora 11: Progresul— 
Știința Cluj (tineret) ; teren Gloria,, 
ora 10,30 : Metalul—Chimia Govora 
(cat. B).

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, ora 
11,30: concurs în cadrul „Cupei orașe
lor" ; Progresul — I. C. Arad, după 
concurs (camp, republican polo).

HANDBAL IN 7. Teren „23 August", 
de la ora 10 : C.S.Ș. Buc. — Petrolul 
Ploiești (m) — meci pentru campio
natul de calificare.

De la I. E. B. S.
Biletele pentru jocul internațional de 

fotbal, Petrolul Ploiești — A.S. Monaco 
(Franța) care va avea loc azi 26 mai a.c. 
orele 20.30 pe stadionul Republicii, s-au 
pus in vinzare la casele de bilete obiș
nuite.

vor fi ținute la dispoziția 
la ghișeele oficiilor PTTR 
30 de zile de la data de-

fi 
de

Mandatele poștale se vor achita parti- 
cipanților numai la ghișeele oficiilor 
poștale din raza de domiciliu a partici- 
panților, fără a se mai aviza la domici
liu. Mandatele 
participanților 
un termen de 
punerii lor.

In București 
regiuni, zilele , 
oficiile poștale și prin casele raionale 
CEC se fixează astfel :

— Concursurile Pronosport (la 9 zile 
de la data concursului), incepind de 
marți din săptămîna următoare.

— Concursurile Pronoexpres (la 9 zile 
de la data concursului), incepind de joi 
din săptămîna următoare.

— Tragerile Loto-Central (la 9 zile de 
la data tragerii), incepind de simbătă 
din săptămîna următoare.

Prin valoarea premiilor se înțelege to
talul premiilor cuvenite pe un formular.

Incepind cu concursurile menționate 
mai sus, taxele poștale pentru remite
rea premiilor prin mandate, vor fi swm 
portate de Loto-Pronosport. *

în orașele reședință de 
plată â premiilor prin

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 20 DIN 20. V.1962

Categoria l-a : 154,4 variante a cite 131 
lei; Categoria a Il-a : 2171,5 variante a 
cîte 18 lei ; Categoria a IlI-a : 6004,5 va
riante a cite 10 lei; Categoria a IV-a : 
15038,8 variante a cîte 5 lei. Fond de pre
mii ; 203.344 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea specială Loto-Central din 
25 mai 1962 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

Premii obișnuite în bani : 17 77 40 6 
19 3 18 59 76 47.

Premiul special A : 17 59 18, Premiul 
special B : 76 47 6. Premiul special C : 
40 77 3.

Premii suplimentare în obiecte și bani:
Faza I: 41 59 13; Faza II: 30 61 9 4 ; 

Faza III : 67 88 70 35 62 ; Faza IV : 28 88 
4 14 65 ; Faza V: 11 82 6 60 87; Faza VI : 
70 90 26 47 59; Faza VII : 83 2 48 56 24. 
Fond de premii : 2.343.974.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
1 iunie 1962 la Bacău.



ROTUNDA

Tlti GHEORGHIU-VASLUI

Vecina mea din tribună

O IMAGINE DE LA HAVANA.

Pronosticuri pentru Chile

In întrecere cu bărbații

VASILE TOFAN

Desen de Adrian Androaif POPA

București în anul 
aici a trecut la 

Bacău și apoi la 
București. 3) Lui 
interul stingă al

TIMIȘ© A- 
câ la un 

din cadrul 
regional,

u iau

Unirea, echipa fotba
liștilor de Pa este
pe ultimul loc în cam
pionat ul orășenesc.

conta, ta orice caz, primul 
n-ar fi Dridca, ci Caricas !

XICU BEDHJ. OBADEA. 
— 1) Ciclistul libanez Abul 
Tarek Zahab (21 de ani) 
s-a clasat destul de bine 
la ediția de anul acesta 

.Cursei Păcii’, ți- 
seama și de fap-

lovitură li-
2) Dv. în- 
din neferi- 

(Petnolul) 
propria*! 

i îl favori- 
n elasamen-

Foto : Prensa Latina

propunere 
tional —

Victor Ciocîltea în patria iul Capablanca... Talentatul 
campion romîn se comportă remarcabil în marele 
turneu internațional de șah găzduit de capitala Cubei 
revoluționare. Cu patru runde înainte de sfirșit el 
continuă să se afle pe primul plan al întrecerii. în 
„zona“ unei mult dorite note de mare maestru. După 
remizele cu marii maeștri Spasski. Smîslov. Najdorf, 
după victoria la puternicul mare maestru argentinian 
Guimard, pe Ciocîltea îl așteaptă un finis ceva mai 
ușor, la capătul căruia — sperăm — să cunoască o 
meritată consacrare. Iată-1 pe Ciocîltea în partida cu 
campionul Cubei, Cobo.

Farul Constanta, care,

ca oameni

redat, de fapt, 
cîteva din obiectiv 
acestei emisiuni.

nind 
tul 
unul ___ -F — —
din 121 de cicliști care au 
luat startul șl din 80 care 
au terminat parcursul. 
Austriacul Christian (locul 
3 In Turul Franței din 
1957) s-a clasat în urma 
lut 2) Pahonțu (Petrolul) a 
jucat de patru ori in pri
ma reprezentativă a țării 
la fotbal.

SZABl FRITZKE-BUCU- 
B£ȘTI. — Asistați de ani 
de zile la concursurile de 
gimnastică și ați constatat 
că se obțin diferite note 
dar niciodată W. Întrebarea 
pe care ne-o puneți este 
dacă cineva a obținut 
vreodată nota maximă la 
diferite aparate ? După 
eum se știe, Ia gimnastică 
sînt patru arbitri la pro
bele masculine și cinci Ia 
cele feminine. Cite un 
„10” se mai obține uneori, 
însă media 10 aproape ni
ciodată. Mai ales 5 femei 
e greu să fie de aceeași 
părere! Pe cît ne amintim,

numai Ciukarin și Larisa 
Latînina — admirabila gim
nastă sovietică, la prpba 
de sărituri dintr-un con
curs desfășurat acum eîțiva 
ani în țara noastră — au 
realizat această perfor
mantă excepțională.

CRIVAT SAVLJLEȘCU —■ 
BUCUREȘTI. — 1) Con
stantin avea 24 de ani cînd 
a jucat pentru prima oară 
în echipa națională: in 
1S5S, Ia Belgrad, în meciul 
cu Iugoslavia. Scorul îl 
știți: I—0 pentru noi. 2) 
Tîreovnicu a jucat la Pro
gresul “ ’* *
1956. De 
Dinamo 
Dinamo 
Gergely, , ___
echipei naționale de juni
ori, î« puteți serie pe adre
sa clubului său: C.SXJU 
Baia Mare. Nu e neapărată 
nevoie de stradă. II găsea 
poștașul și înainte, darmi- 
te acum, după .ce am cîști- 
gat Turneul U.E.F.A. !

ILIE SIMA — -------------
RA. — Spuneți 
meci de fotbal 
campionatului _ 
disputat pe stadionul Cor- 
vinul din Hunedoara, ta 
un moment dat portarul a 
degajat mingea, aceasta a 
nimerit picioarele arbitru-

I Sofia este o bună spor 
[it’d. Ea continuă să 
bractice cu pasiune spor- 
uZ (ba este și instrui 
loare sportivă la Kiev), 

are destule treburi 
bospoddrești. In primul 
[înd e mamă, iar fiica 
h are acum 16 ani, Ma
ria nu se deosebește cu 
hi mic de prietena ei de 
Iport Sofia. Și ea este 
fnama unei fetițe, este 
aberantă la Facultatea 
tte medicină din Talin, 
țar anul acesta a deve* 
it campioană a U.R.S.S. 
la tir.

pentru 
după cUv 
mai buni 

cartier șl

aZ meu! .. 
viclean la 
urmărește

Se-adresează-un spectator, 
Câtre-un puști (inter temut!) 
— Pentru mîine, Nîcușor, 
Temele ți le-ai făcut ?

într-uo oraș din Mexico, 
echipele Marina și Tepulco 
î-și disputau ud important 
meci de campionat. Arbitrul 
întilniri-i favoriza una din
tre echipe și cu toate pro
testele publicului continua 
să dea decizii inverse. So

Recent, redactorii spor
tivi a ziarului „fUnita* «u 
făcut un sondaj pri'ntre ci
titori, pe marginea campio
natului mondial de fotbal 
din Chile.

83 din cei întrebați au 
spus că titlul -de campioa
nă mondială va fi cucerit

— râs- 
vecina

Vine tint cele două 
iportive? Sofia Tiațjni 
ii Maria Makarova, par
ticipante la campionate • 
'•e internaționale de tir 
tie R.P. Romine la co

pistol viteză, 
tind 
s-au 

pistoalele în 
fața țintelor 
de pe poUqo-

SECVENȚĂ...

Recomandări „sportive44...

nume, ca 
cadrul J. 
telor europene arbitrii-iu- 
decători s» fie desemnați 
prin tragere la sorti cu o 
jumătate de oră înaintea 
începerii meciurilor î

Sofia Tiagni și Maria Macarova la un antrenament 
pe poligonul Tunari. Mtine ele vor lua din nou... 
startul dar de dala aceasta la proba de pistol oalibru 

mare.
nalau cu mica paletă lo
cul unde au fost perfo
rate cele cinci siluete: 
„zece", „zece", „zece”, 
„nouă", ,>zece”... Tră
geau mai bine ca multi 
bărbați, cărora crasa 
pistolului le-a lăsat bă
tături la mii-ni...

Pistolul este proba pre
ferată de noi - ne-a

Mult îndrăgita emisiu
ne Telesport de luni sea
ra se anunță deosebit de 
interesantă. Telespecta
torii' pasionați ai spor
tului, vor putea urmări 
din nou, cele mai suges
tive momente ale princi
palelor concursuri și com
petiții programate in 
săptămâna aceasta.

Să începem cu... fot
balul. Punct de atracție: 
meciurile echipei A. S. 
Monaco, campioana Fran
ței, in compania forma
țiilor noastre fruntașe, 
Dinamo București și Pe
trolul Ploiești. Dar nu 
vor fi omise, desigur, 
nici meciurile din cam
pionatul republican in 
cadrul căruia partida 
dintre Progresul Bucu
rești și Știința Cluj pro
mite să ofere multe sec
vențe demne de reținut.

Campionatele interna
ționale de tir ale R. P. 
Romine se află și ele in 
vederile emisiunii de 
luni, ia fel ca fi o altă 
competiție prezentă în 
centrul atenției amatori
lor de roort de la noi — 
Campionatele interna

ți admir cit de frumos 
Poartă mingea pe gazon, 
Dinții joacă serios, 

fotbal u-n.. balon !

ționdle de scrimă ale 
R.P. Romine.

In sfirșit, în cadrul 
rubricii „Sportul peste 
hotare", emisiunea Tele
sport ne va prezenta ci
te va aspecte inedite, o- 
glindtnd felul cum s-au 
pregătit pentru Cam
pionatul mondial de fot
bal din Chile, loturile 
reprezentative ale R. S. 
Cehoslovace și R. P. Un
gare.

Am 
doar 
vele 
Pentru că vor mai fi Și 
altele cu caracter de... 
surpriză !

Antrenamentul fotbaliști
lor de la Șcarda sportivi 
nr. 2 s-a terminat. Elevii 
s-au aliniat In miitocid 
terenului. Profesorul Victor 
Stănculescu rostește o ce 
mandă scurtă și fotbaliștii 
salută pe Mama Eroină 
Ioana Ștraț.

Emoțională, vecina mea 
din tribană ascunde In 
poșetă cărnurile pe care 
le ținea In mină.,.

Puștii, tntr-un ritm șprințar. 
Fotbal cu adevărat
Au tncins — attta doar:
Meciul nu-i... televizat !

cei 
din 
înscrie și pe ei 
sportivă nr. 2 
știu ce-am să-t 

răspund cînd are să vină 
la mine ca să mi-l ceară 
și p-ăsta, al cincilea? Pro
babil că am să tac dia 
gură și am să-l las tot 
pe Dumitru să vorbească. 
El e bărbat, are inima 
mai tare. Vorbește domol.

Klaus Harmann, pre
ședintele lui Ulmsset 
Sportverein, un club din 
R.F.G., a publicat in bu
letinul clubului un arti
col care a făcut senza
ție.

Harmann, scria în
tre altele:

„Toți 
brj ai 
trebuie 
lorilor 
portindu-se și In viața 
particulari 
bigg crescuți. Fie că țin- 
teți fotbaliști, fie că sin- 
feți baschetbaliști, jucă
tori de hochei sau cano 
ton nu vă plimbați nici

pa de
IMigrcuri dimineața, 
Fele două sportive 
latin iat cu 
Imină în 
Imișc-ătoare
Inul Tunari, trăgătorii și 
Ispectatorii prezenți au 
rămas foarte mirați ! 

ICum ? Femei la pistol 
Iviteză ! Așa ceva foarte 
Iputim au văzut. La ce 
concursuri mari au par
ticipat, ce rezultate au? 
Răspunsul l-au primit 

We la arbitri, care sem

en... mamă. Așa a scăpat. 
Nu-l puteam lăsa singur In 
fața a patru elevi de la 
Școala sportivă !... AptA, 
mai era ceva : mă simțeam 
și eu vinovată, Nu-i dădu
sem voie să se duca la 
„antrenamentul" lui din... 
spatele porții. Ia uitați-vi 
ce „figuri" face cu mia

dintr-o bucală, ca toți fie
rarii. Are săi spună des
chis că e de acord, iar 
după o țuicu/iță are sâ-l 
roage să nu-l mai pună 
intre -ciocan și nicovală*...

— A’a înțeleg
— E simplu : echipa de I 

pitici a Scolii sportive din j 
cure fac parte și băieții 
noștri i-a bătut in ultimul | 
meci pe I.T.R -iști cu |
3—0 Or, el lucrează In j 
Atelierele Centrale 1 T R 
de ani de cile, pricepeți ? . |

Totuși, cred că anul a ! 
testa am săA vorbesc si eu 
profesorului. ca mnmi I 
K-am să țncep cu viata ' 
pe care o duceam tn fosta 
groapă Floreascâ. Ar fi 
prea trist. Prea mare con
trast cu apartamentul nos
tru de-acum. din Vatra Lu 
minoasă. Am să încep cu 
o dimineață de primăvară 
etnd am intrat tn camere 
băieților. Cn prima mea | 
impresie despre sport . j 
Ferestrele larg deschise, 
copiii in chiloți, fădlnd 
exerciții fizice. Apoi, pofta 
de mincare, de joacă, de 
învățătură. Zile fixe pen
tru tuns, pantaloni la dun 
gă, batistă, unghii tăiate 
Primul meci oficial, prime
le emoții, primul trimestru 
cu note bune... Totul a 
fost nou pentru noi. A- 
cum, n-am mai putea trăi 
departe de stadion !..,

micul ecran.

sportivii mem- 
clubului nostru 
sâ faci cinste cu- 
clubului com-

preunâ la film, In excursii» 
la plimbare. Dar și sever la 
note și la disciplina. De 
ce credeți că acum l-a 
lăsat pe cei mari să-și con
tinue singuri jocul și s a 
dus la grupa mică ? Pregâ 
tește s.terenul^ pentru la 
-toamnă ! Sînt, 
am auzit, 
fotbaliști 
vrea sâ-i 
la Școala 
Nici nu

...săritura în înălțime 
fără elan se practică pe o 
scară largă în țările scan
dinave ? In Suedia se dis
pută cu regularitate on 
campionat la această pro
bă. Anul acesta, un succes 
deosebit l-a înregistrat 
Goran Frcderiksson. în 
vîrstă de 16 ani, care a 
trecot înălțimea de 1,66 m 
..Federația france» ă de 

box a făcut o interesantă 
forului interna- 
AIBA — și •- 

la reuniunile din 
O. și campiona-

lufia au găsit-o niște puști 
care au deschis ecluza ba
zinului : scurgind apa din 
bazin, partida a trebuii să 
fte întreruptă și astfel ar
bitrul părtinitor a fo»t... 
dezarmat.

.q magazin * postii mhcpziw



form

D1MITRIE CALLIMACH

In „Cupa Păcn“ la rugbi

Activitatea șahistă internațională

din

• •

(Urmare din pag. 1)

Pe scurt
In preajma campionatului mondial de fotbal

(A

îngrijorător 
la apropia-

runda a 14-a Petrosian l-a în- 
pe Filip, iar Gheller a remizat

Keres și

25 (Agerpres). — 
stadionului Lenin din

echipele U.R.S.S.—3’46”l/10, 
— 3’52” și Suediei — 
au realizat timpuri care 

noi recorduri naționale.

în min. 10, are loc un atac clasic 
, pe ’/4. Wusek pătrunde in forță și 
marchează la colț : 3—0. în min. 13, 
Penciu se intercalează in linia de ’/<

însă, hotărît să cîștige partida, atacă 
continuu punindu-și adversarul în re
priza a doua in vădită dificultate. Re
priza a treia se desfășoară sub semnul 
echilibrului, ambii boxeri lovesc în

AU LUAT SFIRȘIT JOCURILE BALCANICE 
LA LUPTE CLASICE

ATENA 25 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Joi după-amiazi 
s-a deschis pe Stadionul de marmură 
din localitate cea de a Xt-a ediție a 
Jocurilor Balcanice, la care participă 
sportivi fruntași din cinci țări balca
nice. După defilarea sportivilor și a o- 
ficialilor s-au intonat imnurile de stat 
și au fost ridicate drapele.

Apoi au început întrecerile. După va
loarea recunoscută și apropiată a par- 
ticipanțiîor, in rindul cărora se găseau 
campioni olimpici și mondiali, era de 
așteptat să asistăm la intîlniri spec
taculoase. de un ridicat nivel tehnic. 
Și acest lucru a fost confirmat din plin 
de la primele perechi care au evoluat 
pe saltea Concurenții și-au pus in 
joc toate resursele de care dispuneau, 
pentru care au lost răsplătiți cu înde
lungi aplauze.

Luptătorii noștri se bucură de apre
cieri unanime, pentru claritatea acțiu
nilor. pentru dirzenia de care dau do
vadă. In primele două tururi desfășu
rate joi (de la 19.40 pînă la ora 2.15') 
sorții au făcut ca sportivii romîni să 
susțină cîte două meciuri, excepție 
făcind D. Pîrvulescu și V. Bularca. 
Din cele 14 intîlniri susținute sportiva 
romîni au cîștigat 10, au obținut două 
rezultate de egalitate, iar N. Pavel a 
fost descalificat în turul doi, — poate 
prematur — împreună cu adversarul 
său, iugoslavul Sitakovici. De aseme
nea, V. Bularca in mod cu totul sur
prinzător, dintr-o greșeală tehnică, 
nepermisă unui luptător de talia lui, 
a fost învins prin tuș de Simandiris 
(Grecia), în prima repriză intr-un mo
ment cînd concurentul nostru își ținea 
adversarul cu umerii aproape lipiți de 
saltea. Aprecieri deosebite se cuvin 
lui I. Cernea, I. Țăranu și N. Marti- 
nescu. iar in parte lui M. Sultz și Gh. 
Popovici.

lată rezultatele tehnice s 52 kg. 
D. Pirvulescu învinge la tuș în min.

Boxerii romîni an cucerit 
din nou „Cupa orașelor Balcanice”

echilibrului, ambii boxeri lovesc 
plin, ce] care are însă avantaj spre fi
nalul partidei este Dinu, astfel că el 
cîștigă Ia puncte. A Mițev a boxat cu 
multă ambiție în partida cu campio
nul nostru Mihalic. Chiar de la în
ceput boxerul bulgar atacă vijelios 
(uneori insă neregulamentar) însă Mi- 
fialic nu se lasă intimidat de acțiunile 
viguroase ale adversarului său și 
punctează clar și eficace El cîștigă 
astfel net intîlnîrea cu Mițev, in a- 
plauzele spectatorilor.

La categoria semîmijlocie boxerul 
Jjulgar Radev a obținut decizia în fața 
turcului Kemal Kamaci. La categoria 
mijlocie mică, in lipsă de adversar, în
vingător a fost declarat boxerul bul
gar Maxim Todorov. Reprezentantul 
nostru la categoria mijlocie lor Mo- 
nea a urcat treptele ringului hotărît 
să șteargă impresia nefavorabilă pe 
care o lăsase in prima partidă. Ast
fel că el începe foarte „tare“ meciul 
cu turcul Topțu. Cunoscutele sale di
recte țintesc bine, boxerul turc fiind 
numărat în prima repriză ca urmare 
a recepțîonării unei puternice lovituri 
la bărbie. Topțu s-a dovedit a fi insă 
foarte rezistent El a continuat lupta, 
dar spre stirșitul reprizei primește din 
nou o lovitură și din nou e numărat 
de arbitru, pentru ca în cete din urmă 
directorul de luptă să-l abandoneze.

Un meci pasionant au furnizat se
migreii Nicolau și Velkov. In prima 
repriză, reprezentantul nostru are un 
ușor avantaj, iar in următoarea asis- 
'tăm la un echilibru de torțe, pentru 
ca în cea de a treia repriză boxerul 
butgar să intre decis in atac. In acea
stă parte a meciului Nicolau boxează 
static, nu folosește upercuturile care 
i-ar fi putut aduce un avantaj sub
stanțial. Cu toate acestea și repriza 
a III-a a fost egală. Datorită avan
tajului acumulat de boxerul nostru în 
prima repriză, arbitrii i-au acordat 
victoria. In ultimul meci. Mariuțan a 
trecut greu de tinărul Pandov. Ca de ■;

7 pe Canolis (Grecii) prt» tur de cap; 
57 kg. I. Cernea s-a dovedii net su
perior lui Dora (RJ’J’.l.) obținind m 
fața Iui 14 puncte tehnice. Notăm că 
arbitrii nu i-au acordat luptătorului 
romin un tuș perfect valabil. Concu
rentul nostru a cîștigat la puncte și în- 
ti'nirea cu bulgarul Stoiu Kalcev. M. 
Sultz. in cadrul cat de 63 kg. a în 
vins la puncte pe Lazaru (Grecia) si 
pe Rudakovici (R.PT1); 76 kg. V. 
Bularca cedează prin tuș în min. 4 în 
fața lut Simandiris (Grecia); 78 kg.
1. Țăranu a luptat curajos folosind o 
gamă variată de procedee tehnice și 
a învins la puncte pe Savas (Grecia) 
și prin abandon pe Malovici (R.P.F.I.); 
87 kg. Gh. Popovici putea iace mai 
mult in turul intii cind a luptat timo
rat in fața campionului olimpic Bim- 
balov (R.P-B ). In fața acestuia a ob
ținut o decizie de egalitate, apoi învin
ge la tuș pe grecul Apoulios; 97 kg. 
N Martinescu a învins la tuș pe Pau- 
lidis (Grecia) și la puncte pe turcul 
Ylmaz ; grea: N. Pavel obține meci 
nul in fața lui Karaghioz (Turcia) și 
este descalificat împreună cu iugosla
vul Sitakovici.

Vineri seara s-au disputat finalele 
Balcaniadei de lupte clasice. Au fost 
obținute următoarele rezultate: 52 kg 
— 1. Karakuz (Turcia); 2. Vukov 
(R. F. P. I.); 1 D. Pîrvulescu (R.PJL); 
57 kg — 1. Besergîl (Turcia); 1 S. 
Kaloev (R.P.B.); 1 L Cernea (R.P.R.); 
63 kg — I. Ivanov (R.P.B.); 2. M. 
Sultz (R.P.R.); X Kambur (Turcia); 
87 kg — 1. Bimbakrv (R.P.B.); 2. Gh. 
Popovici (R.P.R.); X Sinici (R.P.F.I.); 
97 kg - 1. Radev (R.P.B.); X N. Mar
tinescu (R. P. R.); X Bugardci 
(R.P.F.I.) ; grea — 1. Kasabov (R.P.B.);
2. Karagoz (Turcia); X Sitakovici 
(R.P.F.I.). La ora cind telefonez se 
dispută finalele la 70 și 78 kg.

Vom reveni cu amănunte.
VASILE GODESCU

obicei, greul nostru nu a lovit atunci 
cînd trebuia și a dat de multe ori în 
gol. Talentatul Pandov s-a deplasat 
cu ușurință pe ring, insă nu a punc
tat aproape deloc. EI s-a menținut a- 
proape tot timpul in defensivă, ceea 
ce a determinat pe arbitrul neutru ca, 
la egalitate de puncte, să-1 prefere pe 
boxerul nostru.

recent don.t partide 
ÎBrfrepIStese «cest 
Franța la Florența 
3—1 ca Belgia ia

• Echipa Italiei abordează co mult 
optimism turneul fina) al campionatu
lui mondial, în care debutează la 31 mai 
contra echipei 11. F. Germane. „Sqnadra 
Azzura“ a susținut 
ale căror rezultate 
optimism: 2—1 cu 
și — mai ales — 
Bruxelles

După declarațiile lui Ferrari, unul din 
conducătorii lebniei ai echipei, fost el 
însuși jucător internațional, component 
al echipei campioane mondiale în 1934 
și 1938. formația de bază a Italiei pen
tru turneul din Chile v» fi următoarea: 
Mallrel (Palermo)—Lori (A.S. Roma). 
Rădice (Milan) — Satradore (Milan). 
Maldini (Milan), Trapnaloni (Milan)— 
Ferrini (Torino), Rivera (Milan), Alta- 
fini (Milan), Sivori (Juventus), Meni- 
chelii (Roma).

După cum se vede echipa e alcătuită 
pe scheletul echipei campioane F. C. 
Milan care dă 6 jucători titulari.

Ferrari a declarat, după meciul de 
acum 10 zile cu Belgia. ea> echipa se 
găsește doar la 70% dm valearea ei 
și că n-a forțat pregătirea deoarece ju
cătorii s au găsit dup*  ua campionat 
foarte obositor. Ferrari socotește 
echipa Italici se »s califica pentru 
turile de finală deoarece m mod 
ea trebuie să sc impun*  în fața 
(iei și a echipei din Chile. Cu tot 
mismul, sini unii tehnieirni care repro
șează lui Sivori. socotit jaeStorul or. 1 
al echipei, că nu joacă peirtrn echipă. 
I se impută faptul ti st*  )a centrul 
terenului, unde așteaptă mingile, și că 
nu joacă dccîl emd intri in posesia

ci 
sler- 
logie 
FLo 
ontî-

R. P. Romină—R. D. Germană 25-5 (22-5
SIEDLCE, 25 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). — Vineri, 
spre deosebire de prima partidă, e- 
chipa noastră a satisfăcut exigențele 
atîț pe olan tehnic cit și spectacular. 
Aplauzele la scenă deschisă au punc
tat atacurile debordante ale jucători
lor romîni. înaintarea a jucat grupat, 
neusindu-i numeroase străpungeri în 
sistemul defensiv al echipei adverse. 
Linia de s/4 a manifestat in con

• Șahistul romin Victor Ciociltea 
are o revenire puternică in turneul 
internațional de Ia Havana. El a reu
șit să acumuleze 3 puncte în ultimele 
4 runde, deși a avut de înfruntat ad
versari puternici ca Smislov și Naj- 
dori. In runda a 16-a, reprezentantul 
nostru l-a învins cu negrele pe ma
rele maestru argentinian Carlos Gui
mard, iar in runda a 17-a a făcut re
miză cu Miguel Najdorf, unul 
fruntașii clasamentului. Ciociltea are 
acum 9.5 puncte și ocupă locul 9 din 
22 de participanți, între care 11 mari 
maeștri.

Pe primele locuri ale clasamentului 
se află Smislov (U.R.S.S.) și Gli- 
gorici (Iugoslavia) cu cîte 13 puncte, 
urmați de Najdorf (Argentina) — 12,5 
puncte.

• Toate cele 4 partide din runda 
a 13-a a turneului candidaților la tit
lul mondial de șah s-au întrerupt, 
Petrosian are doi pioni în plus la 
Fischer, Benko un pion mai puțin la 
Keres, Gheller deține avantaj în par
tida cu Tal.

MOSCOVA 
In piscina

Moscova a început un mare concurs 
internațional de natație la care parti
cipă înotători din Italia, R.F. Germa- 
nă, Finlanda, Sped ia și U.R.S.S.

în proba masculină de 4x100 m mixt 
Gerhard Hetz (R.F. Germană) a sta
bilit un nou record mondial cu tim
pul de 4’53”3/10. (vechiul record era 
de 4’55”’6/10 și aparținea americanului 
Ted Strickles). Un nou record euro
pean a fost înregistrat in proba de șta
fetă 4x100 m liber (masculin) de e- 
chipa R.F. Germane cu rezultatul de 
3’45"3/10. Iată alte rezultate înregis-

balonului, fără a depune eforturi, fără 
a ține seama că în fotbalul modern se 
joacă mai mult fără balon.

• Selecționerul unic al echipei Elve
ției, Karl Rappan l-a desemnat pe ju
cătorul Ballaman (37 de ani !) să facă 
parte din lotul care face deplasarea în 
Chile. La virsta sa, Ballaman nu mai 
are șanse de a face parte din echipă, 
dar el a avut o serioasă contribuție la 
calificarea Elveției pentru turneul final 
și... Rappan vrea să fie recunoscător.

• A fost format lotul Braziliei pen
tru turneul final: Portari: Gilmar și 
Castilho: Fundași: D. Santos. Marinho, 
Belleni, Mauro, N. Santos, Altair; llalfi: 
Zozimo, Jurandyr, Zito. Zeluinha; Ata- 
cânți: Carrincha, Jair, Didi, Mengalvio, 
Vava. Cutinho, Pele, Amarildo, Pepe, 
Zagalo.

• Iată și lotul Argentinei: Roma,
Dominguez, Delegato, Navarro, Marzo- 
lini, Mariotti, Sainz, Cap, Ratin. Sacchi, 
Paez, Albrecht. Fecundo, Oleniak, Abe- 
lcdo, Pândo, Pagani, Rossi, Sanfilippo. 
Sosa, Belen, Gonzales. Lotul este alcă
tuit pe scheletul echipei River Plata. 
După cum se vede, din lot lipsește fos
tul căpitan al echipei, extremul dreapta 
Gorbatta. Interesant de remarcat că la o 
anchetă întreprinsă de un ziar argen
tinian printre cititorii săi. și la care 
au venit 56.000 de răspunsuri, Corbatta 
a întrunit cel mai mare număr de vo
turi 1 Antrenorul Lorenzo a anunțat că 
echipa sa va juca sistemul 1—4—2— 4.

• Din lotul spaniol, antrenat de 
Pablo Hernandez Coronado, fac parte 
printre alții: Araquistain. Del Sol, Di 

ti nu a re «lăbiciuni. Se pare, că nu a 
recăpătat cea mai bună, formă. De 
asemenea s-a manifestat o serioasă 
carență în privința transformărilor, 
ceea ce constituie un fapt 
mai ales dacă ne gîndim 
tul joc cu echipa Italiei.

în min. 10, are loc un

In 
virts 
cu Benko. Partida dintre 
Fischer s-a întrerupt Ia mutarea 41-a. 
Keres are două figuri ușoare, damă 
și 3 pioni, Fischer turn, damă și 4 
pioni. Cu șanse de cîștig a întrerupt 
Tal la Korcinoi.

Clasament: 1—2, Petrosian, Gheller 
(U.R.S.S.) 8 puncte (1); 3—4. Ke
res, Korcinoi (U.R.S.S.) 7 puncte
(2) ; 5. Fischer (S U.A.) 6,5 puncte 
(2): 6. Benko (S.U.A.) 6 puncte (1); 
7. Filip (R. S. Cehoslovacă) 4 puncte 
(1); 8. Tal (U.R.S.S.) 3,5 puncte (2).

• înaintea ultimei runde a turneu
lui internațional feminin de șah de la 
Suhumi continuă să conducă Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) — 10 puncte, 
urmată de Ala Kușnir (U.R.S.S.) 9,5 
puncte și Alexandra Nicolau (R.P.R.) 
— 9 puncte. In runda a 12-a s-au 
terminat remiză 3 partide: Kușnir — 
Nicolau; Gaprindașvili — Togonidze 
și Ceaikovskaia — Voițik. Kakabadze 
a învins-o pe Honfi. Restul partidelor 
au fost întrerupte.

trate care constituie în același timp 
noi recorduri naționale; 100 m liber 
feminin Paula Saini (Italia) 1’03”5/10; 
200 m spate masculin E. Kupers (R.F. 
Germană) 2’|7”8/10; 4x100 m, mixt 
feminin ^.ungren (Suedia) 5’47”3/l0j 
4xT0O*'m'  liber feminin (Suedia) 
4’22’7/10. .*

De remarcat că în proba de 4x100 
m liber masculin în care s-a stabilit 
recordul european de către echipa R.F. 
Germane 
Finlandei 
3’55'’5/10 
constituie

Stefano, Echevarria, Gento, Martinez, 
Suarez, Vargas.

• Astăzi și mîine va avea loc la 
Santiago al 33-lea congres al Federa
ției internaționale de fotbal. Din par
tea federației romîne va lua parte Gr. 
Arjoca, secretarul său general.

• Intre II și 15 iunie, federația chi- 
liană de fotbal va organiza la Santia
go, primul congres mondial al antre
norilor de fotbal. Cu acest prilej vor 
fi puse în discuție o serie de probleme 
legate de munca de instruire. La lu
crările acestui congres va asista și an
trenorul romin C. Teașcă, care a ple
cat in calitate de observator la turneul 
final al campionatului mondial.

FOTBAL PE GLOB
• La Varșovia a avut loc jocul a-

mical de fotbal dintre selecționatele 
R.P. Polone și Belgiei. Fotbaliștii po
lonezi au cîștigat cu 2-0 (1-0) prin
punctele marcate de Lentner și Bry- 
chczy.

• Peste 50.000 de spectatori au ur
mărit la Leipzig întilnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele R.D. 
Germane și Danemarcei. Fotbaliștii ger
mani au obtinut victoria cu scorul de 
4-1 (2-1).

• Intr-un meci internațional de fot
bal desfășurat la Linz, echipa iugosla
vă S.K. Belgrad a învins cu 3-2 (3-1) 
pe L.A.S.K. Linz.

• Echipa braziliană de fotbal Fla- 
mengo Rio de Janeiro, aliată in tur
neu in U.R.S.S., a jucat la Odesa cu 

și realizează o încercare : 6—0. 
min. 23, are loc un nou atac pe ca 
finalizează cu succes Ciobănel: 
în min. 28, Penciu pasează lui 
raru, acesta lui Ionescu care i 
12—0. Chiriac transformă: 14—9. 
min. 34, Penciu interceptează balo 
întreprinde o acțiune personală 
in buturile adversarilor: 17—0. 
teescu transformă : 19—0, în min.
un jucător german interceptează 
pasă, înscrie (19—3), apoi are 
transformarea (19-5). în min. 36, 
teescu primește o pasă și tinalize 
22-5. La reluare, jucătorii ge 
se apără mai bine, iar romînii ins 
mai puțin. în min. 57, Popa i 
decis și marchează la colț : 25—5

A condus arbitrul cehoslovac 
bec. Formația țării noastre a 
următoarea : PENCIU — CIOBAN 
WUSEK, Irimescu, Popa — Chir 
MATEESCU - MORARU, GRA 
M. RUSU, Preda, V. Rusu — tone 
Căpușan, DROBOT A.

Duminică, la Zyrardow, 
Romîniei va juca ultimul 
compania echipei Poloniei. 
Cehoslovacia 0—17 (0—3), joc disp 
la Pruszkow.

Campionatele internațion 
de tenis ale Franței

PARIS (Agerpres). Campionatele 
ternaționale <le tenis ale Franței au 
tinuat la Roland Garros. Australia 
J. Newcombe l-a învins cu 5—7. 7 
o—6, 6—3 pe Ion Țiriac (R.P.R ). 
Fraser (Australia) a cîștigat cu 6
6—4, 6—4, 7—5, în fața iugoslav 
Pilic. Alte rezultate înregistrate: Hug 
(Australia)—Buding (R. F. Germa 
6—3, 6—2, 6—1 ; Philips Moore (, 
tralia)—Brichant (Belgia) 6—1, 6
6—2; Koch (Brazilia)—Forbes (Af 
de sud) 4—6, 6—3, 6—3, 4—C 
Grinda (Franța)—Davidson 
6—1, 7—5, 9—7.

Italianul Pjetrangcli l-a eliminat 
6—3, 6—3, 6—4 pe Abbe Segal (A 
ca țlț sud), philips Moore (Austral 
a cîștigaT cu (>—4, 6—3 în faia"
Ruehnke (R. F. Germană). Au face 
întrecerile probei de dublu mascu 
Perechea australiană Bob Hewitt-F 
Stolle a dispus cu 6—1, 6—2. 6—2 
Ion Țiriac și C. Năstase (R.P.R ).

• Ciclistul belgian Willy 
ders a cîștigat cea de-a 6-a 
Turului Italiei desfășurată 
Rietti—Fiuggi. El a parcurs 
în 5h 33:25. In clasamentul 
conduce acum italianul Vicenzo Me

• S-a stabilit ca meciul pentru
tlul mondial de box la categoria gr 
între actualul campion Floyd Patei 
son și Sony Liston să aibă loc 
cursul lunii, septembrie la Chicago.

• Concursul internațional de pen'
tlon modern de la Budapesta a t< 
cîștigat de tînărul sportiv sovietic V 
lerii Piciușkin cu 4.826 puncte, 
locul doi s-a clasat campionul mood 
lgor Ncvikov (U.R.S.S.) — 4.8
puncte și Szaniszlo (R. P. Ungar 
— 4.761 puncte. Pe echipe, prim 
loc a fost ocupat de reprezentati 
U.R.S.S.

selecționata orașului. Fotbaliștii sovi 
tici au obtinut victoria cu scorul 
4-2 (2-1).

• Pe stadionul „Levski” din Sof 
s-a disputat joi meciul internațional < 
fotbal dintre echipele Ț.D.N.A. Sofia 
Honved Budapesta. Fotbaliștii m 
ghiari au terminat învingători cu sc 
rul de 2-1 (1-0).

• F.I.F.A. a refuzat să ridice su 
pendarea federațiilor din Africa < 
Sud și Australia. S-a anunțat ofici 
că atîta timp cit federația de fotbal 
Africii de Sud va continua să apli' 
politica segregației rasiale, ea nu v 
fi admisă ca membră a F.I.F.A. Fed 
rația australiană a fost suspendată d 
oarece nu respectă regulile F.I.F A. 
ceea ce privește transferul de jucător


