
duminică la 
fi terminat

întrecerile pistarzîlor din Capitală 
au continuat duminica aceasta pe 
velodromul din parcul sportiv Dina
mo cu probele de viteză. semi fond
seniori și juniori, curse de eliminare 
și cursa italiană. Iată un aspect 
din frumoasa și spectaculoasa probă, 

cursa italiană

Foto: I*. Romoșan
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Biipd prima zi a iul Unirii internaționale de scrima

R. P. Romină— R. P. Polona 2-0
i

atenție a-

(ContiniMre in pag. a 3-a)

ultimului tur, 
pentru echipa

(I—5) în fața lui Lubanski. Scorul 
este acum 8—6 pentru noi și pentru 
obținerea victoriei nu ne mai trebuie

dacît un punct. II realizează Zilahi, 
edificator, la Teii: 5—2. Și cu toate 
că in ultimul asalt Mureșanu pierde 
la Btoch, victoria este de partea e- 
chipei noastre...

rezultatul
R. P. Ro-

raionul Buzău. u ar
de handbal redus, la 
cile cinci echipe de 
comuna.
Drăgănoiu, coresp.

• Nu de mult consiliul asociației Iz
bi uda Sărățeanca, 
ganizat un turneu 
care au participat 
fete și băieți, din

I.

Sorin Poenaru, unul din 'floretiștii de 
bază ai echipei țării noastre care a în
trecut selecționata R. P. Polone cu 9-7

• Recent, asociația sportivă Viitorul 
din comuna l'lineni, raionul Mizil, a 
organizat o duminică cultural-sporlivă, 
la care au participai și asocia [iile din 
comunele Saringa, Pietroasele, Clondi
rul. La întrecerile sportive au participat 
patru echipe de fotbal, patru de hand
bal în 7, două de handbal în 7 fete, 
două de volei și 44 de atleji.

Nicolae Herman, coresp.

___ _____ Ziarul
scrie sub semnătura

Abel
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ECOURI DUPĂ SUCCESUL
CICLIȘTILOR ROMÎNI

SPORTIVE

urmăresc cci

W,»

A.I. Marmescu rezolvă o situație 
critică la poarta sa, respingind 
mingea trimisă de un jucător ară
dean. Fază din meciul Progresul 
— I.C. Arad, disputat 
ștrandul Tineretului 
nedecis :

Chioreanu

Patru perechi de floretiști au inau
gurat ieri după-a miază la „l’loreasca" 
îtitîkiirea bilaterală dintre selecționa
tele de scrimă ale R. P. Romine șî 
R. P. Polone. Echipa țării noastre s-a 
comportat, în general bine, realizînd 
o victorie meritată cu scorul de 9—7.

începutul aparține oaspeților care 
reușesc prin Bdocli prima victorie la 
Zilahi (5—3). în asaltul următor, Mu
reșanu il întrece ușor (5—2) pe Lu- 
baoski. Apoi, preluăm conducerea prin 
Csipler care îl depășește net pe Tell 
(5—0). Primul tur al întîlnirii îl în
cheie Poenaru, printr-o victorie mun
cită la Krynski (5—3).

Tfi lurid doi, Zilahi — prea defen
siv —• pierde la Lubanski. Beneficiem 
însă de patru victorii consecutive, ast
fel că la un moment dat conducem cu 
7—2 1 Pe planșă a>par apoi Z ha Iii și 
Krynski. Reprezentantul nostru se com
portă ceva mai bine, dar o neatenție 
a arbitrului El Sobki il privează de 
victorie... Polonezii forțează ritmul și 
realizează alte două victorii. In acest 
fel, inauitea 
este de 7—5 
mine.

Spectatorii 
saltul Csipler — Krynski în care flo- 
retistu] nostru punctează cu multă 
ușurință, realizind' o victorie clară: 
5—0 I Din păcate, în asaltul următor, 
Poenaru, prea crispat, pierde la scor

• Tot mai multi oameni ai muncii 
din Regiunea Mureș-Autonomă Maghiari 
participi la excursii. Numai în nrimul 
trimestru al acestui an au făcut excursii 
aproape 5.000 de turiști, care au pe
trecut peste 10.000 de zile turistice în 
diferite localități și locuri pitorești și 
istorice din țară. De remarcat el din 
acest număr de participant! au fost 
aproape 2.500 de elevi și mai bine de 
600 de colectiviști și muncitori, din 
gospodăriile agricole de stat. In pre
zent, sînt în curs de desfășurare excursii 
la Bieaz, Onești, Săvinești, Bacău, 
Abrud, Cîmpeni, Ghețaru, Scărișoara, 
stațiunile de pe litoral ele.

loan l'ăuș, coresp. reg.

Start în cursa juniorilor din cadrul tradiționalei competiții de marș ,,Circui
tul P.T.T.* organizat în Capitală.

Foto: 1*. Komoșan

Un aspect din timpul desfășurării probelor concursului internațional de 
motocros care a avut loc pe traseul de pe l alea Râcădăului din Brașov. 
Se poate observa asistența numeroasă dintr-un colț al marți tribune natu

rale plasată pe pantele care mărginesc aceasta frumoasă vale

PARIS 28 (prui telefon). Frumoa- 
victorie a cicliștilor romîni în 

cursa desfășurată simbătă și duminică 
[xs ruta Paris — Rouen — Paris este 
amplu coinentată de ziarele apărute 
astăzi in capitala Franței. 
„L’Humanjter 
cronicarului său de specialitate 
Michea :

„Acest 
București 
a cursei 
htefre cu totul particulară11. Descriind 
întrecerea, cronicarul scrie: „Prima 
etapă a avut un final magnific: ro- 
minul rămas singur in frunte a rezis
tat mai mult de 20 km la atacurile 
dezlănțuite ale celor din pluton. Ga
briel Moiceanu ne-a demonstrat auten
ticele sale calități fizice, la care 
a adăugat voință, ardoare și curaj.11

Gabriel Moiceanu de 
a dat cetei de a 29-a 
Paris—Rouen—Paris o

la 
ediții 
stră-

Relatind desfășurarea celei de a Il-a 
etape, Abel Micliea spune în finalul 
articolului: „Dar voitul să salute sin
gur personalitățile care-l așteptau la 
sosirea la Paris, Gabriel Moiceanu a 
făcut o... reverență tuturor celor din 
pluton pornind inainte. Surizător și 
fericit, el a trecut pentru a doua oară 
linia sosirii ca învingător. Și cind vă 
spuneam că este un mare sportiv a- 
cest Gabriel Moiceanu!“

Cunoscutul ziar sportiv „l’Equipe'‘ 
scria in numărul de luni: „Victoria 
lui Gabriel Moiceanu in clasamentul 
general este indiscutabilă și ea con
firmă locul VI pe care acest ciclist 
l-a obținui recent in cea de a XV-a 
ediție a „Cursei Păcii11, Berl-n—Praga 
— Varșovia."

Și acum iată clasamentele generale 
finale ale celei de a 29-a ediții a cam- 
petiției organizată de ziarul „E’Htsma- 
nite“ și dotată cu „Cupa Marcel Ca- 
chin“ :

Individual: 1. Gabriel MOICEANU 
8 h. 25:39:2. Jeaii Bellav (Franța) 8 
li; 26:26;3. Stanislav Krolak (R.P. 
Polonă) ; 4. I. Starou (R.P. Polonă); 
5. Kurbatov (U.R.Ș.S.) ; 6. Sautreau 
(Franța); 7. W. Gerstner (R. F. Ger
mană); 8. Roger Clouet (Franța); 9. 
Ludovic Zanoni; 10. Ferrando (Franța); 
11. Gh. Rădulescu — toți în același 
timp cu Jean Bellav.

Echipe: 1. R.P. ROMINA 25 h 
18:31; 2. R.P. Polonă 25 h. 19:05; 3. 
Uniunea Sovietică 25 h. 22:50 ; 4. 
Franța 25 h. 26 :07 ; 5. R.P. Ungară

ÎN FRANȚA

G 1BRIEL MOI CE INU, 
văzut de Neagu Rădulescu

b.

30:52; 6 R.F. Germană 25 h. 
Echipa Italiei rămasă in doi 

alergători nu s-a clasat.

TUDOR VORXICU

Din problemele gimnasticii în producție în orașul Mediaș, 
însemnări din „Cursa Păcii”.
Cupa „Sportul popular" la caiac’canoe. 
Buletinul categoriei B la fotbal.
Un evident progres al călăreților romîni.
Succesul sportivilor romîni în prsma etapă a concursului internațional 
de motocros.
începe campionatul mondial de fotbal.



DIN PROBLEMELE GIMNASTICII ÎN PRODUCȚIE
Gimnastica in producție s-a do

vedit a fi «nul din mijloacele 
cele mai eficiente pentru recon
fortata și întărirea sănătății oa
menilor muncii. Introducerea și 
extinderea ei in cit mai multe în
treprinderi rămine o sarcină me
reu actuală, pe care Conferința 
pe (ară a UCFS a înscris-o la loc 
de cinste in hotărirea elaborată, 
precizînd că: „Organele și orga
nizațiile UCFS în colaborare cu 
sindicatele vor lua măsuri pentru 
extinderea gimnasticii in produc
ție in toate întreprinderile și insti
tuțiile. La introducerea gimnasticii 
în producție se va ține 6eama de 
specificul diferitelor profesiuni, 
acordîndu-se prioritate acelor sec
toare de muncă in care efectul 
corectiv și reconfortant al exerci- 
țiilor fizice asupra organismului 
este mai necesar".

Pentru a contribui la introdu
cerea și extinderea gimnasticii tn 
producție, ziarul nostru a organi
zat — de curind — cu sprijinul 
Comitetului orășenesc al P.M.R. — 
Mediaș și in colaborare cu Clubul 
sportiv muncitoresc din localitate 
o consfătuire pe această temă, la 
care au fost invitați directori de 
întreprinderi, secretari ai comite
telor și organizațiilor de partid, 
activiști sindicali, U.T.M. și ai a- 
sociațiilor sportive etc,

CE A FOST

Primii pași în introducerea gim
nasticii în producție în întreprinde
rile din orașul Mediaș i-au făcut mun
citorii de la fabrica de piele și în
călțăminte „8 MAI". Exemplul lor 
a fost urmat de îndată de cei de la 
„Emailul roșu", ,Vasia Vasilescu" și 
cooperativa „Meșteșugarul’’. Gimnas
tica în producție cucerea în fiecare 
zi noi simpatizanți. Din rîndurile 
muncitorilor s-au ridicat apoi nume
roși instructori voluntari. Un timp, 
lucrurile au mers foarte bine. Aceas
ta insă pînă în momentul în care 
fostul consiliu orășenesc UCFS a 
slăbit in mod cu totul nepermis preo
cuparea față de gimnastica în pro
ducție. Văzînd lipsa de interes din 
partea consiliului orășenea: UCFS, 
asociațiile sportive au trecut și ele 
pe un plan secundar această formă 
de activitate. Pe de altă parte con
ducerile unor întreprinderi și ceilalți 
factori interesați au început să con
sidere gimnastica în producție drept 
o treabă in exclusivitate a asocia
ției sportive și nu i-au mai acordat 
nici un fel de sprijin. Rezultatul: nu 
numai că gimnastica în producție n-a 
mai fost extinsă și în alte Întreprin
deri dar, in cele din urmă, ea nu s-a 
mai practicat nici acolo unde fusese 
introdusă.

Despre acest lucru ne-am convins 
atit din vizitele Tăcute Ia unele în
treprinderi, cit și din cuvin tul parti- 
cipanților la consfătuire care arătau 
că muncitorii își aduc aminte cu plă
cere de zilele ci nd făceau gimnastica 
in producție.

AU CUVINTUL PARTICIPANTS:

ȘTEFAN KESEK. inginer șef la 
fabrica de piele și încălțăminte „8 
Mai": ..Edificator în ceea ce privește 
eficienta gimnasticii in producție este 
exemplul intilnit in întreprinderea in 
care lucrez. înainte de a se practica 
la noi gimnastica in producție, mun
citorii dădeau spre sfirșitul lucrului 
oarecare semne de oboseală. Datorită 
exercițiilor fizice practicate în mod 
regulat, oboseala a început să dis
pară și muncitorii lucntu in același 
ritm ca in primele ore de muncă. 
Eram mindru de felul cum se desfă
șura gimnastica in producție in în
treprinderea noastră. Muncitorii în
drăgiseră această activitate, erau pe

Im unul din punctele de control, tn concursul de orientare turistică.

deplin conștienți de binefacerile ei. 
Faptul că gimnastica în producție 
este mult apreciată in întreprinderea 
noastră l-a confirmat și numărul 
mare de muncitori angrenați in prac
ticarea ei. Spre regretul nostru, al tu
turor insă, acest important mijloc de 
reconfortare și de mărire a capaci
tății de muncă a fost abandonat. De 
acest lucru shntem răspunzători noi 
cei care avem datoria de a ne îngriji 
de buna desfășurare a gimnasticii in 
producție. Este adevărat că o bună 
parte din vină revine asociației noas
tre sportive care, in general, acordă 
o insuficientă atenție sportului de 
mase și in special gimnasticii in pro
ducție.

CONSTANTIN TATOMIR, directo
rul uzinelor „Emailul roșu": „Perso
nal apreciez importanța gimnasticii 
in producție, in primul rind, pentru 
efectul ce îl produce asupra sănătă
ții muncitorilor. M-a bucurat nespus 
de mult inițiativa introducerii aces
tei activități și în întreprinderea 
noastră. Deși specificul întreprinderii 
noastre nu permite introducerea gim
nasticii in producție în toate secțiile 
decit doar în atelierul de prelucrarea 
tablei și secția de tinichigerie, totuși 
trebuia continuată, avindu-se in ve
dere utilitatea ei. Vina nu este de
sigur numai a asociației noastre spor
tive, ci și a unor cadre tehnice care, 
neințelegind importanta gimnasticii 
în producție nu veghează ca ea să 
se bucure de o bună desfășurare. 
Consider că gimnastica in producție 
trebuie reintrodusă de îndată și la 
uzinele „Emailul roșu" și voi ve
ghea personal ca această formă de 
practicare a exercițiilor fizice în 
timpul lucrului să se bucure de bune 
condiții de desfășurare și mai ales 
de continuitate".

ION SAVUI, președintele asociației 
sportive Sticla, de pe lingă întreprin
derea Vitrometan : „Cu prilejul con
sfătuirii de astăzi m-am convins că 
reușita gimnasticii în producție este 
strîns legată de continuitatea ei. Per
sonal m-am convins și eu că între
ruperea exercițiilor fizice sau practi
carea lor sporadic nu are un efect 
pozitiv asupra sănătății celor care le 
practică. Oboseala, care apare in 
mod firesc după un anumit timp de 
muncă și dispare treptat la cel ce 
practică exercițiile fizice, devine mai 
evidentă atunci cind acestea sint în
trerupte sau practicate fără continui
tate. Cit privește utilitatea gimnasti
cii in producție, despre acest lucru 
cred că ar putea vorbi cel mai bine 
tovarășii noștri din secțiile de gra
vuri, pictură si sculptură pentru care, 
exercițiile fizice stnt indispensabile. 
Ne vom strădui in viitor ca ei să se 
bucure din plin de binefacerile gim
nasticii foi producție".

„0 CONSFĂTUIRE RODNICA...
»

...oare necesită o muncă dusă 
cu mai mult simț de răspundere, cu 
mai multă tragere de inimi, spunea 
in încheiere tovarășul DUMITRU 
TOLCIU, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc al P.M.R. — Mediaș. Ca 
să md expnm in termeni sportivi, 
gimnastica in producție trebuie si ia 
un... start bun, eliminind de la înce
put tendințele de formalism in orga
nizarea și practicarea ei. Biroul Co
mitetului orășenesc al P.M.R. - Mediaș 
acordă o importanță deosebiți intro
ducerii și extinderii gimnasticii în 
producție, trasind in acest sens, cu 
prilejui analizei activității sportive 
pe oraș, sarcini precise activiștilor 
sportivi, conducerilor întreprinderilor, 
organizațiilor de partid, sindicale și 
U.T.M. După cum se vede aceste 
sarcini nu au fost duse in întregime 
la îndeplinire.

Consfătuirea constituie un ajutor 
efectiv în introducerea și extinderea

ÎN ORAȘUL MEDIAȘ
gimnasticii in producție in întreprin
derile medieșene, Clubul sportiv mun
citoresc Mediaș și asociațiile sportive 
din oraș trebuie să continue și să 
lărgească această inițiativă, lui nd tot
odată măsuri ca gimnastica in pro
ducție să se desfășoare continuu și 
în bune condițiuni. Un rol important 
îl au desigur profesorii de educație fi
zică, al căror răspuns voluntar este 
demn de laudă, dar care au datoria 
să vegheze ea munca lor să nu se 
irosească, asigurînd continuitatea exer
cițiilor fizice prin formarea de cît 
mai mulți instructori voluntari din 
rindurile celor ce le practică.

Consiliile asociațiilor sportive vor 
trebui să vegheze la adaptarea gim
nasticii in producție la condițiile e- 
xistente în întreprinderi și la speci
ficul profesiunilor.

Invățind din lipsurile constatate și 
apreciind rolul gimnasticii in pro
ducție, conducerile întreprinderilor, 
activiștii de partid, sindicali, U.T.M. 
și cei sportivi vor trebui să ia toate 
măsurile ca aceasta să devină o obiș
nuință pentru muncitorii din între
prinderile orașului nostru".

UNELE CONCLUZII

Consfătuirea inițiată de ziarul 
nostru a fost primită cu multă 
bucurie de pcr'icioanți și reușita 
ei se datorește, in primul rind, spri
jinului acordat de Biroul Comite
tului orășenesc al P.M.R.—Me
diaș. Participanții au fost in una
nimitate de acord că pe primul 
plan se situează continuita
tea in practicarea exerci-
liilor fizice și adaptarea lor
îa specificul de muncă. In urina 
acestei consfătuiri s-a liotăcit ca
gimnastica in producție să fie in
trodusă in diferite sectoare de 
muncă t le «îtreprinderilor Vitro
metan, Emailul roșu, 8 Mai, Va
sia Vasilescu, Coop. Meșteșuga
rul, Cliimigaz, Industria locaiă și 
Ideal. Pentru început exercițiile fi
zice vor ii conduse de profesorii 
de educație fizică, tovarășii Lan- 
ga, Dietrich, Honiberger, Rișnovea- 
nu, Eliza Gheorghiu, Hilde Kerst, 
Stoian, Eiekesy, Bloss, Popovici și 
Maksay, care vor forma un număr 
corespunzător de instructori volun
tari.

Gimnastica in producție este aș
teptată cu bucurie de muncitorii 
din întreprinderile medieșene. Or
ganizarea și extinderea ei cer o 
muncă susținută care trebuie 
dusă cu tragere de inimă și pri
cepere. Consiliul Clubului sportiv 
muncitoresc Mediaș are datoria să 
vegheze la continuitatea și extin
derea gimnasticii in producție, adu- 
riudu-și in acest fel aportul la în
tărirea sănătății oamenilor muncii.

INIȚIATIVE Duminică în excursie la pădure
O invitație de a petrece ci leva ore in 

aer liber în mijlocul naturii este bine 
primită totdeauna.

Așa s-u făcut că răspunsind chemării 
făcută de asociația sportivă Frigul din 
cadrul dubi.lui Metalul 23 August, nu
meroși »i iurlivi și salar iuți din între
prinderile raionului 23 August au luat 
drumul ce duce spre pădurea Hrănești. 
Din împrejurimi au fost invitați țărani 
colectiviști aparținînd gospodăriilor agri
cole Cozieni, Găneasa, Pasărea și Hră
nești. Timpul a favorizat această ac
țiune. A fost o duminică foarte căldu
roasă, astfel că răcoarea și umbra din 
pădurea Hrănești au fost binevenite.

Conducerea asociației sportive Frigul 
di nd dovada de multă pricepere în orga

T. COJOCARU

SĂ PĂSTRĂM PROPORȚIA!...
In biroul asociației 

sportive Adesgo e 
liniște. Secretarul,
măsoară in lung și-n 
lat covorul. „Techni
cal", și-a aprins a 
patra țigară. „Propa
gandisticul" răsfoiește 
o revistă și fixează 
din cind in cind ușa. 
Deodată, aceasta se 
deschide și pe -a intră 
ca o furtuni „finan
ciarul"...

— Ura fraților, am 
strîns cotizațiile!

— Trăiască !.„
— Ce facem cu ba

nii ?
— Afita-i bună, B 

folosim în interesul 
asociației !

— In dezvoltarea 
sportului.

— Și care e cel 
mai dezvoltat sport 
din întreprindere?

- Fotbalul!... Că 
altul n-avem.

— El este, tovarăși. 
El atrage tinerele 
noastre muncitoare 
pe stadion! Și e me
ritul nostru că intr-o 
întreprindere ca A- 
desgo, cu peste 1000 
de femei, am reușit 
să formăm o echipă 
de fotbal... Alții în 
locul nostru s-ar fi 
descurajat. Noi însă, 
cu perseverența care 
ne caracterizează, am

luat cîțiv® oameni de 
la întreținere, vreo 
doi din afară (de 

unde atîți bărbați 
într-o fabrică cu spe
cific feminin ?...) și 
am făcut o echipă de 
fotbal.

— Va trebui totuși 
să le facem și tete-

FOILETON
lor măcar o echipă 
de volei.

— Avem „bază ma
terială", tov. finan
ciar?

— N-avem. Ne-o 
mănîncă fotbalul. Din 
cei 711 lei cît înca-

săm cotizații pe o 
lună, 560 dăm antre
norului și 175 maga
zinerului... Mai plă
tim apoi vreo 3.000 
de lei chirie pentru 
terenul de fotbal, ba
rem pentru arbitri, 
pentru...

— Stați. Antreno
rul care e și salaria
tul întreprinderii
n-ar putea face trea
ba asta voluntar?

— N-ar putea. E 
membru in consiliul

nizare, a amenajat în mijlocul unei 
poieni de lingă cabana Pustnicul toate 
cele necesare pentru serbarea cultural- 
sportivă.

...în primele ore ale dimineții a avut 
loc concursul de orientare turistică. La 
startul întrecerii s-a prezentat un număr 
mare de participant. Cele 20 de echipe 
înscrise, la concurs reprezentînd asocia
țiile sportive Metalul 23 August, Frigul, 
G.A.C. Hrănești, Electroaparalaj. Drum 
Nou, I.U.T. și Sfatul popular al raionu
lui 23 August uu parcurs un traseu 
dificil de gradul II. Cei 12 kilometri 
ui traseului, cu 15 puncte de control și 
3 stații, au supus concurența la un 
serios efort.

asociației sportive și... 
răspunde de lucrul 
acesta.

— Dar magazine
rul?

— La fel și el.
— Cam mare... ,,sta-

tul" consiliului aeo-
ciației noastre.

— Mare, dar cine
să țină evidența ce
lor 11 perechi de
ghete și tricouri din
magazie?...

★
Noi ne oprim aici. 

Consiliul asociației 
sportive trebuie însă 
să continue această 
discuție în prima Șe
dință. „Prima", dec^- 
rece de la Conferin-

ță și pină în prezent 
consiliul asociației 
sportive Adesgo nu 
s-a tntîlnit niciodată. 
Și ar fi fost necesar. 
Fetele vor să facă 
sport. E bun și fot
balul, și ii dorim e- 
chipei să meargă din 
ce în ce mai bine. 
Dar să păstrăm pro
porția ! Și cea nume
rică, și cea financia

ră !...

VASILE TOFAN

Așteptînd sosirea participantilor la 
concursul de orientare turistică, specta
torii au asistat la o serie de reușite 
demonstrații de box și lupte, susținute 
de sportivi fruntași ai clubului Metalul 
23 August București.

Au primit puternice, aplauze pentru 
frumoasele demonstrații: D. Rizea, Dă- 
nilă Ienuț, Ion Olteanu (box) și Gheor- 
ghe St oi ciu campion al R.P.R., Ștefă- 
nică Stanciu, Gheorghe Popa și Ion 
Moraru (lupte).

între timp s-au calculat timpii reali
zați și penalizările sportivilor partici
pant în concursul de orientare turistică 
și s-a stabilit următoarea ordine în cla
sament: 1. I.U.T. I (Nicolae Bogdan 
și Mii tai lonescu), 2. I.U.T. II (Gheor 
ghe. Bălănescu și Nicolae Mandale). 3 
Titanii 1 (Agop Filip și Dorel Sapirn) 
Cîșligătorilor li s-au luminat o frumoasă 
cupă și numeroase premii. Au continual 
apoi jocuri distractive cu o particip tre 
numeroasă din riadul celor prezent i. Atu 
asistat la jocuri ca fuga cu oul în lin
gură, tracțiunea la fringhic, fuga cu 
paharul cu apă și fuga în sac. După 
competițiile sportive a urmat un reușit 
program cultural susținut de brigăzile 
artistice ale uzinei 23 August Bucii* 
vești și întreprinderea Antrefrîg.

Serbarea a continuat la iarbă verde, 
unde „micii** și berea aflate din belșug, 
au ...potolit foamea și setea excursio
niștilor.

Pe nesimțite timpul a trecut și um-s 
brele înserării au început sâ cuprindă 
tainic întreaga poiană.

în drum spre case, muncitorii și li-, 
vanii colectiviști, cave au petvecut im 
pveună fvumoasa duminică, comentau

— A fost fvumos... Ne vum latilni 
și altă dată !

T. COJOCARU



palatul celor mici $ Schimb de păreri cu o serie de specialiști
despre comportarea primelor cinci echipe

Sint 12 ani de tind, in anul 
1950, cu prilejul zilei de 1 Iu

nie, pionierii din Capitală au primit, 
prin grija partidului și a guvernului, 
un dar minunat, l/n Palat al lor. A- 
șezat pe coama dealului Cotroceni. in 
mijlocul unui parc pitoresc. Palatul 
acesta primea odinioară doar caleștile 
și limuzinele domnești, era loc de 
desfriu și de huzur al celor care ex
ploatau poporul. Azi, porțile lui sint 
larg deschise pentru tinerele vlăstare 
ale patriei, pentru copiii celor ce 
muncesc.

Să-l vizităm. Vă poftim să urmă
riți prin intermediul fotografiilor de 
•mai sus citeva aspecte din activita
tea celor 45 de cercuri pionierești, 
in oare exercițiile fizice și sportul o- 
cupă un loc însemnat. La poalele dea
lului se află secția tinărului natura
list și baza, sportivă cu terenuri de 
baschet, volei, fotbal, o pistă de at
letism și o frumoasă sală de gimnas
tică. Iar alături, bazinul de natație 
își unduiește apele albastre.

Și acum — foto l — să fim o clipă 
spectatori la un interesant meci de 

am

în

/ Așa cum relatam în cronicile și re- 
1 partajele transmise de pe traseul în- 
/ trecerii desfășurate pe ruta Berlin — 
/Praga — Varșovia, cea de a XV-a e- 
C diție — jubiliară — a „Cursei Păcii" 
/a fost dominată de excelență’ sportivi 
(sovietici. Succesul repurtat anul a- 
lcesta este cu atît mai prețios cu cit 
(competiția a avut un grad de dificul- 
/tate sporit față de edițiile anterioare. 
S Caracteristicile „Cursei Păcii" din 
Jacest an au fost :
/ a) participare deosebit de valoroasă 
/(nici o cursă de lung kilometraj des
fășurată vreodată în lume nu a reunit 
r un număr atit de mare de cicliști 
/valorași din arena amatorismului) ;
/ b) traseu foarte greu, cu 4 etape de 
1 peste 200 km (dintre care una de 250 
/km) și 4 cu aproape 200 km, care a 
/debutat cu etape de munte ; de altfel 
/caracteristica acestui traseu a fost toc- 
Jmai marele număr de etape de munte;
/ c) condiții atmosferice neprielnice 
1 (majoritatea traseului competiției a fost 
C parcurs pe timp ploios cu vînt rece, 
/puternic, din față).
1 In aceste condi- 
/ții întrecerea din 
/acest an a solici- 
/lat participanților 
/eforturi sporite. 
C Examenul a fost 
/mult mai exigent mult mai complet. 
CEI a cerut cicliștilor să răspundă la 
labsolut toate capitolele multilateralei 
/pregătiri pe care trebuie s-o aibă un 
/rutier fruntaș, membru al unei echipe 
Sreprezentative. Singurii alergători care 
/au obținut „note mari" de-a lungul in- 
Ctregii competiții au fost reprezentanții 
JUniunii Sovietice. O singură dată — ia 
I semietapa individual cootra-cronomctru 
/ — ei s-au lăsat întrecuți de rutierii o- 
\ landezi, însă au avut resurse infinit 
Sde mari pentru a recupera această mi- 
C iiimă pierdere.
/ Ce a stat la baza pregătirii cicliști- 
\ lor sovietici ? Aceasta a fost înlre- 
r barea cu care l-am întimpinat la Var- 
Ișovia pe antrenorul emerit Leonid Se- 
/leșnev. Din amplul său răspuns 
/reținut următoarele: 
( — o judicioasă selecție făcută
/primul rind in competițiile populare ce 
> se desfășoară cu regularitate în nume- 
/roase centre din Uniunea Sovietică;
\ — cei mat talentați dintre tinerii ci-
fcliști sint apoi îndrumați spre un an- 
\ trenament metodic, fixîndu-li-se pentru 
L anumite perioade norme de control 
\atît ca timp (medie orară realizată în 
f concursurile contra-cronometru), com- 
J portare (performanțele obținute în dife- 
( rite competiții cu adversari de aceeași 
/ talie sau superiori în ceea ce privește 
S clasificarea sportivă) cît și ca pregă- 
btire fizică generală ;
X — pentru noile promoții de alergă- 
/ lori tineri sint fixate de asemenea 
/competiții de „intrare în arena sporti- 
l vă internațională": cursa Paris — 
/Rouen — Paris, „Turul Egiptului", 
(„Turul Tunisiei' etc.;
1 — rodați în aceste competiții tinerii
/rutieri capătă maturitate, experiență 
S internațională; cei care se dovedesc 
/apți sint apoi promovați în reprezenta- 
/tivele Uniunii Sovietice care se pre- 
Izintă la startul celor mai mari între- 
Zceri sportive internaționale: 
/Păcii", campionatele 
(rife Olimpice.
/ Se vede din aceste
/o creștere gradată a
C tensi,tații la care sint supuși tinerii ru- 
/tieri — viitoare cadre ale echipei 
S U.R.S.S., precum și grija de a-i plasa 
/ix? orbita activității internaționale în 
lcel mai prielnic punct. Am mai reținut 

r fotbal al piticilor. Se bate o lovitură/ 
' de colț. O fază palpitantă in /atoyHItlIllllllllllllllllllllUUlIllllIhlIIlaliiHIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHilllllllllllllllllllllllilHlllllilIlllllllllllllllllllllllllllllllilIlllllllllllllllllllllHllllllllllllllllll^tillllllllllllllllilllllllllllllllilIIIIIIIIIIIItll^  

porții. După cum vedeți, tehnica lo-t 
viturii cu capul este insușită corect.

. Și cercul de atletism se bucură de, 
i popularitate. Pe pista de alergări ce 

înconjoară terenul de fotbal „secven-
- ța fotografică'4 a surprins un

in cursa de 5d de metri. (Foto 2).
f In acest timp. La cercul de

un grup de fetițe învață la bară pri
mele noțiuni ale dansului clasic, in- 
sușindu-și din fragedă copilărie 9«s-Vurswitor — ''«triale 'și 'neoficiale 
tui față de artă. (Foto 3). /este frumoasa căldare a lacului Bî-

Cercu 1 de aeromodele se pregăteaylea, urlde stratul de zăpadă, depășind 
pentru un nou concurs al „Cupei, 
Pionierilor". Victoria obținută anul.
trecut a fost duminică reeditată. Prin- Idiiri plin cu 
tre micii meșteri cităm cițiva harnicif concurs dotat cu 
cons truc tori aeromodeliști: Marin Cu-'?!U ^at startul 
țulescu, Petnca Safta, Ion ?^rban.y 
Tuturor le urăm noi succese! (Foto dj.Cria.';)

Iar in tribuna teatrului de vară,/(2.202
un moment... literar. Se citește o po
veste. (Foto 5).

Fericită copilărie ! (

,Cursa 
mondiale, Jocu-

sumare relatări 
efortului și in-

La Bilea zdpada nu
impresionați de fru- 
primăvară care te

I fără a se lăsa 
moașele zile de , 

[îmbie să faci excursii la iarbă verde 
sau te îndeamnă să vizitezi ștrandu
rile, schiorii își continuă din plin ac
tivitatea pe zăpadă. Locul de 'desfă
șurare a antrenamentelor și a con-

150 cfn(l), permite iubitorilor schiu
lui șă se simtă în plină iarnă.

Această afirmație a fost confirmată 
dim plin cu prilejul tradiționalului 

„Cupa " ' 
cei 

ai țării. Plecările in 
(slalom, special și 

s-au dat din șaua 
m). Cursa de slalom special 

Ca. fost cîștigată la seniori de N. 
jPandrea (Casa Ofițerilor Brașov), 
Curmat de K. Goliri (Dinamo Brașov) 
Zși Gh. Cristoloveanu (Olimpia Bra- 
țșov), la juniori de M. Ene (Voința 

Text și foto: I. MIHAICA /Brașov), urmat de Puiu Dan (Voința

Bilea'', la 
mai buni 
cele două 

slalom u- 
Pal finului 

de asemenea faptul că activitatea com- 
petrțiornafă este subordonată interese
lor unei multilaterale pregătiri a ci- 
cliștiilor. In afară de faptul că fiecare 
întrecere pe etape cuprinde una sau 
două probe pe circuit și o etapă indi- 
vijjital contra-cronometru, sint progra
mate întreceri unionale pe circuit și 
pe 50 km individual contra-aronome- 
tru, învingătorilor atribuindu-li-se ti
tlurile de campioni ai U.R.S.S.

Clasați după echipa Uniunii Sovie
tice, reprezentanții R. P. Polone au 
realizat anul acesta o performanță 
excelentă : locul II în ierarhia celor 
mai bune echipe din lume. Performan
ța nu este îrrtîmplătoare. Deși an a- 
vut anul acesta trei debutanți, alergă
torii polonezi s-au prezentat la start 
cu o pregătire superioară. Ei au mun
cit cu tragere de inimă în timpul 
iernii și au participat cu seriozitate la 
probele de control. Concursul de se
lecție (federația de specialitate din 
R. P. Polonă a pregătit un lot larg 
cu peste 30 de cicliști) a programat 
două oiarse contra-cronometru din cele 

însemnări din „Cursa păci/*

le are el este o mare spe- 
cielismului polonez, un aler- 
mari șanse să realizeze per- 
superioare compatriotului său

R. D. Germane s-a prezen- 
acesta cu 4 debutanți: Am- 
de ani), Kellermann (22),

trei etape prevăzute în programul com
petiției. In plus, alergătorii polonezi 
au dovedit o ambiție extraordinară 
neluînd în seamă renumele unor ci
cliști cu bogate „cărți de vizită" care 
s-au prezentat anul acesta la „Cursa 
Păcii". Tinărul Zielinski (21 de ani) 
a fost revelația echipei. Prin calitățile 
pe care 
ra-riță a 
gător cu 
for mante
Krolak.

Echipa 
tat anul 
pier (21
Scheibner (22) și Wiedemann (20). 
Singurii veterani : campionul mondial 
Eckstein și Hohne (23 de ani) — par
ticipant pentru a doua oară la „Cursa 
Păcii". Din formația R. D. Germane 
au lipsit Gustav Schur (excelentul ci
clist german a renunțat să mai parti
cipe la competiții de lung kilometraj), 
Egon Adler (bolnav), E. Hagen și M. 
Wiessleder (ambii, excluși din lot pen
tru abateri disciplinare). Este evi
dent faptul că cei patru tineri debu
tanți n-au reușit să suplinească lipsa 
celor patru „ași" ai sportului cu pe- HRISTACHE NAUM

G. Saidhujin (x) conducind plutonul in care se află fi Ion Cosma (primul din 
stingă) și G. Moiceanu (ultimul din dreapta).

Brașov), iar la junioare de Con
stanța Măzgăreanu (Luceafărul Bra
șov), urmată de Mihaela Casapn (A. 
S. Predealul) și Liana Blebea (Lu
ceafărul). Slalomul uriaș a revenit la 
seniori lui Gh. Cristoloveanu, la ju
niori tot lui M. Ene, iar la junioare 
Mihaelei Casapu. Primele locuri în 
clasamentele combinatei de două 
probe au fost cucerite de Gli. Cristo
loveanu, M. Ene și Mihaela Casapii, 

întrecerile pentru „Cupa Bilea“ nu 
au fost ultimele din acest sezon. In 
dorința de a asigura schiorilor o ac
tivitate oit mai îndelungată pe ză
padă, comisia de schi a orașului Si
biu va organiza la 3 iunie un alt 
concurs, dotat cu „Cupa Negoiul", la 
care vor fi invitați o serie de schiori 
fruntași.

EXPER1MENTE REUȘITE

Tn aceste zile de primăvară, . la 
Bilea nu se fac doar antrenamente 
și concursuri, ci și experimente asu- 

dale din R.D. Germană. Intr-un inter
viu acordat posturilor de radio și te
leviziune din R. D. Germană, antreno
rul Weissbrod spunea: „Am introdus 
cicliști tineri pentru că vrem să pre
gătim o nouă formație care să concu
reze la primele tocuri in lume. Cicli
ști ca Schur nu se pot face decît în 
lupta grea pe care o prilejuiește 
„Cursa Păcii . Peste un an sau doi, 
performanțele noastre vor fi din nou 

anii prece-la nivelul acelora din 
denți".

Metoda specialiștilor in ciclism din 
R. D. Germană nu trebuie socotită ha
zardată. Privind în viitor și lucrînd 
pentru viitor trebuie să faci unele sa
crificii de moment. Altfel, pierderile 
vor fi mai tîrziu cu mult mai mari 
și poate ireparabile. Așa trebuie deci 
privită performanța din acest an a e- 
chipei R. D. Germane, clasată pe lo
cul 111.

_ Echipa R. P. Ungare a plecat feri
cită de la Varșovia. Locul IV pe care 
l-a ocupat anul acesta reprezintă cea 
mai bună performanță din istoria ei- 

__ clismului maghiar. 
Pentru a-1 obține 

alergătorii ma
ghiari au parcurs 
amil acesta peste 
6.000 km la antre- 

o mie mai mult decît 
cu toate că n-au

namente (cu 
alergătorii noștri) și- 
beneficiat de concursuri internaționale 
de verificare — au transformat între
cerile de selecție desfășurate în țară 
in examene severe. îmbinate cu lecții 
tactice. Seriozitatea cicliștilor maghiari 
din timpul pregătirii și din timpul 
concursurilor de verificare —- iată se
cretul valoroasei lor performanțe 1

Cicliștii belgieni au impresionat 
prin forța alergătorilor De Breuker 
și Bracke. Acești doi rutieri au cel 
puțin o clasă peste colegii lor de e- 
chipă. Ei au fost urmați de Hellemans 
(alergător bun însă inconstant) si 
Diercken. Cicliștii belgieni — ca și 
cei olandezi de altfel — au depus ma
joritatea eforturilor pe prima parte a 
cursei și au cedat în 
Aceas>ta cu toate că ei 
sezon competiționai 
„Cursa Păcii" după
Cicliștii belgieni au găsit însă resurse 
să depășească în final... echipa noas
tră. Scăderea generală a potențialului 
din ultima pante a fost cauzată — 
după părerea noastră — de lipsa de 
pregătire pentru lupta de uzură care 
s-a dus pe majoritatea traseului.

cea de a doua, 
se aflau în plin 
și veneau la 
multe întreceri.

în cadrul întreprinderii de 
a materialelor 'sportive dm 
Schiorii fruntași au încercat 
acestor produse chiar în

pra unor materiale realizate in țară. 
De mult succes se bucură schiuriile de 
concurs construite la Combinatul de 
industrializare a lemnului din Re
ghin, precum și bocancii tip Arlberg 
executați 
produse 
Reghin, 
calitatea 
concursuri și s-au declarat pe deplin 
mulțumiți.

Cu mult interes a fost urmărită ex
perimentarea „cimentului de zăpadă" 
realizat de ICECHIM. El înlocuiește 
pe deplin preparatul fabricat în străi
nătate și face ca zăpada stropită ou 
astfel de ciment să se întărească și 
să creeze condiții egale tuturor con- 
curenților.
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Cupa Sportul popular" ia caiac-canoe

SP.ORTURrgft'utrcEj
La Tulcea

0 compete reușita
Hotarit lucru, tulcenii iubesc spor

turile nautice I Și avem toată convin- 
perea că săiTiînța aruncată aicî de 
federația de specialitate, care a or
ganizat un centru de antrenament m 
orașul dunărean, la care este chemat 
să sc pregătească tineretul dornic de 
a practica sporturile nautice, a nime
rit pe un teren fertil. Este un lucru 
de eare ne-am convins cu prisosință 
duminică dimineața, cind — la „Cupa 
Sportul popular", prima competiție de 
mai mare amploare organizată pe la
cul Ciuperca — am avut de înregistrat 
o participare corespunzătoare, un pu
blic (alcătuit in marea lui majori
tate din tineret școlar) deosebit de en- 
tuz:ast și... întreceri viu disputate, 
imele cu nimic mai preps decit pasio
nantele dispute din campionatele de 
pe Snagov. Toate acestea, precum și 
vrednicia citorva din activiștii locali 
pe tărimul sportului cu padeie și paga- 
ie, au făcut ca întrecerea dotată cu 
cupa ziarului nostru să se bucure de 
swct'esu! scontat.

Așa cum era de așteptat, concursul 
a feist dwninat de sportivii din Tuleea, 
pregătiți de antrenorul Pavd Tarara, 
în cadrul centrului F.R.S.N. Dintre 
aceștia, am remarcat eîteva elemen
te valoroase ca G. Constanfinescu, 1. 
Chiiai, L. Ferendino, L. Radulescu, 
C. Moruzencu. Ir:na Artimov, Agafia 
Ivanov, Ioana Larie etc. Dealtfel aces
tora le-a revenit și cupa. Alături de 
ei, sportivii din Sulina au contribuit 
la succesul ccmpetiȚei. Deși n-au cîș- 
tigat nici o probă, sulinenii (dintre 
care frații Ivencu merită o atenție spe
cială) au făcut o figură frumoasă, cu 
atit mai lăudabilă cu cit condițiile lor 
de pregătire nu sint din cele mai bune.

Așa cum spuneam mai înainte, la 
Tuleea sint toate-condițiile pentru un 
avînt si mai mare a] sporturilor nau
tice. D" aceea credem că activiștii 
cons:liului raional și regional UCFS 
precum și ai federației de specialitate 
■trebuie să-și îndrepte și mai irtult aten
ția asupra conso!Mării și dezvoltării 
bazei pe care caiacul și canoea și-au 
asigurat-o in acest centru. Angrenarea 
sistematică a tineretului în practicarea 
sporturilor n-autice, amenajarea în mai 
bune comlițiuni a lacului Ciuperca 
(pentru a-1 face propice organizării 
unor competiții de amploare), 
biectivele de atins în acțiunea 
pută nu de mult. Delta Dunării 
rașele dunărene sint un nesecat 
de clemente noi, de cadre de 
ale sporturilor nautice de la noi. Și 
nu numai pentru- 
pentru canotajul 

nautică rămasă — 
afara preocupărilor 
gătire și. antrenament 
din acest oraș. Or, la Tuleea și, în 
general, în Deltă, se găsesc elemente 
bine dotate, apte de a face progrese 
wiari, și in această disciplină. O aten
ție specială trebuie acordată, și atra
gerii în practicarea sporturilor nautice 
a efementulm feminin. Iar ca sarcini 
imediate, trebuie să se înscrie, după 
părerea noastră, amenajarea unui pon
ton mai buri, precum și curățirea pis
tei de ierburile care împiedică par
curgerea traseului in cele mai bune 
eonrfițiuni pe unele culoare sau por-

iată o- 
înce- 
șî o- 
izvor 
viitor

caiac-cauoe ci și 
academic, ramură 
deocamdată — in 
centrului de pre- 

al federației,

Zilele trecv.ie s-au desfășurat 
ultimele . întâlniri ale campionatu
lui studențesc de baschet al Capita
lei. De-a luneu] competiției, «chipale 
*u oferit întreceri viu disputate, spec
taculoase. multe din ele pasionante 
prin interesanta evoluție a scorului.

Dintre echipele masculine partici
pante la categoria calificare s-a im- 
p«' cu atrfo- itate formația Universi
tatea București (antrenor I. Petruțiu) 
caro nu a cedat decit intr-un sinsur 
meci. I.a categoria intii echipele In
stitutului de construcții II (antrenor
I. Dumitriu) și T.C.F. II (antrenor 
A. I .-■’■'i-osno <-_an dovedit -el" mai 
bine pregătite/ Cea mai bună echipă 
feminină s-a d rvedit I.C.F. (antre- 
rroare A-istea Hrișcă), cișțigătoarea 
Jocului intii la categoria calificare. 
Io mtegc'ua I, echipa Institutului 
„Maxim Gorki" (antrenor E. Brașo- 
veanu) a obținut un coșaveraj mai

Întrecerea caiacelor de 4 persoane. Echipajul din Tulcea a luat 
conducerea pe care n-o va

Aspect din

pistei. Sportivii tulceni au, 
timp, nevoie de o activitate 

bogată. „Cupa

ocupa, în coloanele 
de alte competiții

pretutindeni unde

țiunî ale 
în același 
competițională mai
Sportul popular" a fost un bun înce
put în această privință. Ne-am bucura 
să ne mai putem 
ziarului nostru, și 
semănătoare.

Prezent — ca 
vorba de sporturile nautice — și la 
ceasta competiție (ca delegat 
F.R.S.N.), medicul Octavian Popescu, 
un neobosit cercetător în domeniul 
sporturilor nautice, a depus timp de 
două zile o activitate rodnică. El a 
făcut o serie de cercetări antropometri- 
ce asupra sportivilor participant, în 
vederea unei eventuale selecționări a 
lor în loturile republicane, a dat o se
rie de îndrumări utile și și-a adus un 
prețios concurs — ca organizator și 
arbitru — la buna desfășurare și reu
șită a competiției.

RADU URZICEĂNU

REZULTATE TEHNICE :

Caiac simplu 500 m Jun.: 1. G. Con- 
stantmesett (Tuleea) 2:42.4; 2. L. Rădu- 
lescu (Tuleea); 3. Marin Eftimiu (Tulcea). 
Caiac dublu 500 m fete: 1. Irina Artimov.

Darie (Tulcea) 2:31,2; 2. Agafia
Ivanov, Domaica Tarara (Tuleea II) 
2:32.2; 3. Ierdana Cernea, Damniea Tă- 
nase (Tuleea III). Caiac simplu 500 m 
sen. :1. Ichim Cliitai (Tuleea) 2:27,0; 2. Ilie 
Cozlov (Tuleea) 2:33,0; 3. Tcader Brailov- 
schi (Tuleea) 2:14,0; 4. Dumitru Petrovici 
(Sulina); Caiac dublu 500 m sen.: 1. Tul
eea (Pavel Tarara, Trofin Ivanov) 2:11,2;
3. Sulina (Sava Vitrogan. Traian Hodo- 
dendeo) 2:32,0. Caiac simplu 500 m fete:
1. Irina Artimov (Tuleea) 2:57,8; 2. Aga- 
îia Ivanov (Tuleea) 2:50,1; 3. Pelaghia 
Guzi (Sulina), 4. lordana Cernea (T.). 
Caiac dublu 500 m juniori: 1. Leonida Fe- 
rendino, Laurențiu Radulescu (Tulcea) 
2:22,8: 2. I. Vergoti, Gr. Lebedov (Tulcea) 
2:48.’. Canoe simplu 800 m jun. : 1. Con
stantin Momzencu (Tuleea) 4:02,0; 2. F. 
Teodorov (Tuleea). Caiac simplu 1000 m. 
sen. : 1. T. Ivanov (Tuleea) 4:05,5; 2. Ilie 
Tudor (Tuleea) 4:15,2. Caiac dublu 1000 m 
seniori : 1. T. Brailovsehi, V. Cabaleicov 
(Tuleea) 3:51,4; 2. I. Cozlov, S. Petrov 
(Tuleea). Canoe simplu 1000 m sen. : 1. 
Tudor Tarara (Tuleea) 4:35,8; 2. P. Du- 

bun decit I.S.E. (aertrenoare I. Dices- 
cul și a cucerit primul loc.

Iată acum clasamentele finale- 
MASCULIN, categ. calificare: 1. Uni
versitatea I 2.3 p. 2. I.S.E. I 21 p„ 3. 
I. Politehnic I 20 p„ 4. I. Construcții 
1 19 p., 5. LC.F. I 16 p_, 6. I. Arhi
tectură 15 p.. 7. I.M.F. I 12 p; cat. 1 
seria A: 1. I. Construcții II 14 p., 2. I. 
Pedagogic 13 p., 3. I. Agronomic 11 
p.. 4. I. Politehnic II 11 p., 5. Uni 
vei-sitatea II 9 p; seria B: 1. I.C.F. II 
15 p.. 2. I.P.G.G. 14 p., 3. I. „Maxim 
Go,-ki" 13 p., 4. I. Arte 12 p., 5.
I.M.F. II 8 p_; FEMININ, categoria 
calif.er.re- 1. I.C.F. 15 p., 2. Univer
sitatea I 14 p., 3. I. Pedagogic 12 p„
4. I Arhitectură 10 p., 5. I. Politeh
nic 8 p.; eat. I: 1. I. „Maxim Gorki" 
13 p., 2. I.S.E. 13 p., 3. I. Construcții 
12 p., 4. Universitatea II II p. 5. 
I.M.F. 1J p.

Echipele clasate pe primul Ioc M 
categoria calificare se vor întilni în 
meci dte baraj, tur-retur, cu echipele 
de pe locul I din campionatul oră
șenesc, pentru a stabili campioanele 
Capitalei.

mai ceda pinii

naev (T), 3. T. 
(Salina). Caiac 
cea (Chitaî,

ia urma.
Foto : M. Rahoveaou
Lipalit (T), 4. Vasile Guzi 
4, 1000 m. sen. : 1. Tul- 

Petrov, Die, Dănăleseu) 
3:17,0; 2. Sulina (Teeuei, V. Ivencu, Sava,
1. Ivencu) 3:22,0; Canoe dublu 1000 m. : 
L T. Lipalit, P. Dunaev (Tuleea) 3:54^;
2. Sulina (S. Vitrogan, N. Vitrogan); 3. 
Tuleea (T. Tarara, Gr. Sebastian).

în competiția rezervată ccftipcler fturureștene

DINAMO A REALIZAT SCORUL ETAPEI: 29-3 CO OLIMPIA
Duminică, cele opt echipe partici

pante la competiția rezervată echi
pelor bucureștene de rugbi au fost 
prezente la jocurile din cadrul etapei 
a IlI-a.

Pe stadionul Tineretului, dimineața, 
în cuplaj, rugbiștii de la Steaua, fă- 
cind un joc mult mai aproape de va
loarea lor reală au reușit să termine 
victorioși meciul cu Știința. Scor fi
nal : 15-5 (12-0).

Pe același stadion, formația Grivi- 
ța Roșie a intîlnit „XV-le“ V știrii. 
Rugbiștii de la Grivița Roșie au do
minat copios, dezveltind totodată nu
meroase acțiuni spectaculoase pe li
nia de treisferturi. Și totuși, ei n-au 
reușit să termine in avantaj partida. 
Realizatori; Țibul-cac (încercare), Bo- 
iangian (încercare) și Nedelcu (lovi
tură de picior căzută). Foarte slab, 
cu multe greșeli elementare arbitra
jul lui Dorel Dumitrescu.

Al doilea cuplaj s-a desfășurat după 
amiază pe stadionul din str. dr. Stai- 
covici. In „deschidere", Dinamo, care 
a făcut un joc complet pe ambele 
compartimente și a manifestat o evi
dentă superioritate, atit in jocul in 
margine cit și la grămadă a dispus 
la un scor categoric de Olimpia : 29-3 
(15—0). Dinamo a avut cei mai activi 
jucători in Pilă, Barbu, Floarea, Zlă- 
toianu, Șerbu, Diaconescu și Nagy. 
Olimpia, revelația etapei precedente 
(9-9 cu Progresul.’) n-a reușit să se 
apropie m niciun moment de valoarea 
adversarei sale, practic ind un 
dezordonat, lipsit de finalitate.

In «el mai interesant meci al 
pei, Metalul a intilnit pe Progresul. 
In ciuda jacului mai clar practicat 
de Progresul, rugbiștii metalurgiști 
sint acei care deschid scorul prin 
Craioueanu care transformă spectacu
los o lovitură de pedeapsă. Egalarea 
survine in repriza secundă (P. Nicu-

joc

eta-

Rezultatele întrecerilor de duminică
Sîmbătă și duminică activitatea ei- 

elislă a continuat prin conciirsfirile or
ganizate de clubul Flacăra pe velo
drom și șosea. La întreceri ati partici
pat numeroși cicliști fruntași din Capi
tală.

Cursa de fond a constat din două 
etape: una pe șoseaua București — 
Pitești (100 km) cîștigată de Ion 
Stoica (Steaua) 211 34:12 (medie orară 
40 km), iar a doua s-a disputat pe 
șoseaua București — Ploiești (120 km) 
revenind lui C. Dumitrescu (Olimpia) 
3b (T2:25. Tot el a ocupat primul loc 
în clasamentul p ,prăl cu timpul de 
51) 36:37, iar pe echipe competiția a

Campionatul republican mascul
«f

Dinamo București și Steaua au obținu
noi victorii in turneul final

SIBIU, 28 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — întrecerile turneului final al 
campionatului masculin de handbal in 
7 au continuat astăzi cu meciurile Di
namo — știința ți Steaua — Tehnome- 
tal. Si din nou echipele bucureștene au 
terminat învingătoare.

Dinamoviștii aw fost solicitați* în mod 
serios — ih prima repriză — de către 
studenții timișoreni. In min. 1», scorul 
era egal (7-7) ți de-abia spre stirțitul re
prizei. dinamovițtii au reușit să se dis
tanțeze : 12-8 (min. 30). După pauză, 
campionii iți măresc avantajul datorită 
in special șuturilor puternice ale lui 
Ivănesev ți Hnat, eișiigind cu scorul de 
20-14 (12-8). Au înscris : Ivănescu 0,
Costaebe II 4, Hnat 5, R is io iu 2, Bădu- 
lescu, loneseu 2 pentru Dinamo și Niesz 
3, Jude 3, Cristian 2, Vlad 2, Oțoiu, Sauer 
I pentru știința. A eondus eu scăpări 
Gh. Lanțu (Brașov).

ACTIVITATEA LA ZI
Duminică s-a desfășurat la Ti

mișoara meciul dintre C.S.Ș. Banatul 
ți S.S.E. Petroșerii din cadrul cam
pionatului feminin de primăvară Ia 
handbal în 7. Jucătoarele de Ia Ba
natul s-au dovedit mai insistente în 
acțiunile de atac, cîștigînd cu scorul 
de 12—6 (7—4). (M. Luca-coresp.).

Rezultate din campionatul repu
blican îneseuiin de handbal în 11 : 
Voința Sighișoara-Vkteria Jinibolia 
10—9 (®—7.) Meci viu disputat din

leseu lovitură de pedeapsă). Apoi 
Progresul preia conducerea (P. Nicu- 
Jeacu — prin același procedeu). In ulti
mul minut de joc, metalrsrgiștii ega
lează prin Chirvase (lovitură de pe
deapsă). A condus in general bine 
Gh. Efirme seu. După părerea noastră 
el a greșit insă, atunci cind a acordat 
cea de a doua lovitură de pedeapsă 
Metalului. Scor final : 6-6.

Meciuri spectaculoase în
Sîmhătă seara s-a cTispirtat o nouă 

rewninne în cadrul eompclHici dotată cu 
..Cupa Olimpia**. De data aceasta mc 
ciurde an fost, din punct de ved«re 
speeiacntar, cu mu>k superioare ecJo» 
din reuniunile precedente.. Este firesfi, 
deoarece în jrata de sîmbăfă au ornat 
în ring numeroși boxeri de valoare.

l’na dintre eek mai «Jisptrtate partide 
a avut U>e la categoria muscă, între 
D. Davidescu (Rapid) și; Șt. Constan 
tin fSemănătoare). Contrar așteptărrlor, 
rapidistul a eîștigat extrem de greu. 
Davufescu s-a dus tot timpul peste ad
versar dar de fiecare dală a fost con
trat prompt. St. Constantin (antrenor 
Gh. Zamfiresen) s-a deplasat excetenl 
și a- lovit cu mare rapiditate, nerămî 
nînd aproape en miniic wdător“ adver
sa ral ni său, Pînă fa urmă boxerul de 
la Rapid a obținut decizia datorită fap
tului că a atacat mai mult. La catego
ria semiusoară s-au întîlnit l. llurbicru 
(Grivifa Roșie} șr P. Anghel (ProffFe- 
sul). în prima repriză, Bărbieru a acu
mulat un ușor avantaj datorită acțiuni
lor mai clare pe care le-a inițiat. In 
repriza secundă, fa un „schimb" pu
ternic, cl este însă expediat Ia podea.

fost cîștigată de clubul Olimpia. Iată 
cîștigătoFii în celelalte probe: tineret 
(80 km): 1. St. Petrescu (Steaua) 2h 
23:17, 2. Căpriță (Steaua); juniori cat. 
I (62 krn): St. Toarder Ih 51:50; juni
ori cat. a ll-a (49 km): 1. D. Lascu 
(Unirea) Ih 16:25. 2. M. Gociman 
(C.C.S,); biciclete semicurse (42 km): 
I. T. Petcu (Voința) lh 15:01, 2. N. 
llngureanu (Olimpia); biciclete oraș 
(18 km): f. C. Grigore (Metalul), 2. 
}. Nfeolaescti (Metalul).

Pe velodromul Dinamo au avut loc 
întrecerile pîstarzilor. Cea mai specta
culoasă probă a fost cea de viteză

Deși se anunța o întrecere eehMâbri 
cea de a doua partidă a fost domini 
clar de echipa Strana. Militarii au cc 
binat mai rapid, au acționat precis 
semicerc și au fost superiori și in fo 
de șut. Handbali-știi de la TehnonK 
au practicat un joc frumos, dar In 
neral ineficace. Cu excepția prime 
minute, cind scorul a fost strîns, bu 
reștenii au avut în permanență eon» 
cerea la scor, terminind învingători 
32-22 (1S-13). Au marcat : Bulgara 10, 
țelea 6. Nodea 5, Gruia 4, Teiraan 
SluUer 3. Georgescu pentru Steaua 
lakob 0, Neusatz 3. Hartweg 3, Pflan
2. Michelbach 2, Ghimpel 2, Federsp 
Betendorf. Kalafusz 2 pentru Telmor 
tal. A arbitrat foarte bine Pândele < 
ligeanu (Buc.).

Prima parte a turneului se inch 
marți cu partidele Știința—Tehnomi 
și Steaua—Dinamo.

CĂLIN ANFONiESCl

primul și pînă în ultimul minut 
joc. Victoria a condus în, primele 
minute (4—1), pentru ca apoi Icx 
nieii să egaleze și să cîștige I» li 
tă. (I. Turjan-coresp.)

Recolta Hălchiu—Steaua roșie I 
găruș 19—8 (9—4). Gazdele au i 
net superioare, învingind la un s 
clar. (E. Tittes-coresp).

C.S.O. Reșița-Petroiul Ploiești 6- 
Echipa din Reșița a cîștigat prin 
prezentarea adversarului.

’t> Echipele masculine de handbal 
7 ale Clubului sportiv școlar' Bu 
rești și Petrolul Ploiești s-auM 
la sfirșituj săptămînii trecutej 
drill unui dublu meci eontîrhi*-pi 
campionatul de calificare în categ' 
A. Bucnreștemi au cîștigat prima j 
tidă cu scorul de 17—14, și pe cea 
a doua la un scor mai conchide 
29—16.

★
Componentele lotului republican 

handbal în 7 se pregătesc intens 
vederea campionatului mondial. Ina 
tea plecării în Uniunea Sovietica, ui 
vor susține eîteva meciuri în compa 
reprezentativei U.R.S.S., echipa no 
tră va juca miine după-amiază pe 
renul „23 August", de la ora 17,30, 
ultim meci de verificare. Handbalist 
noastre fruntașe vor wrtilrt cite o 
priză Știința București și Prugre 
București.

fn ultimul rund, Bărhirril șehțt''i 
eîteva alaeuri, care însă sint mfr 
tuoase. Anghel eîșlrgă pe merit 
puncte.

Un meci palpitant, spectaeufes, 
furnizat C. Anton (C.S.S.) și Gh. ' 
nașe (Grivija Roșie). Anton a folc 
o gamă variată de lovituri, iar Tăn; 
are meritul «le a fi luptat cn malt cu 
în fața valorosului său adversar. ] 
cizia i-a fost acordată boxerehtti de 
C.S.S. In sfîrșit, o toarte bună inip 
sie a produs, tînărul «fe 18 ani, L B« 
dan (Voința) prin stihii curat, pwte.i 
și corectitudinea iovrterîlor sale.
I-a învins în repriza seewmlJl pe V. A 
rinescu (T. Mol), anunfîndH-se un < 
went cu reale perspective. ALTE II 
ZUl.TATE. C. Ciobanii (Gr. Roțb) 
ab. 2 Gh. Bădoi (eentruf UCFSț, 1. I 
bău (T. Noi) b. p. 1W. Ene (Dinam' 
V. Tudose (Unirea) b.k.o. 1 C. N 
(C.S.S.). I. Stoica (I.S.B.) b.p. D. J 
gliei (Dinamo), M. îonescu (Răpi 
b.p. Șt. Duniitrachc (Olimpia), 1, I 
truț (Rapid), b.k.o. 2 S. Bălan (I 
Roșie), I’. Radu (Rapid) b.p. 
năsoiu (Metalul).

2. D. Popov

cîștigată de P. Taclie (Dinamo). L 
clasamentele finale afe reuniunii 
duminică dimineața: viteză seniori: 
P. Tache (Dinamo), 
(Dinamo): semifond seniori (51 ti 
cu 17 sprinturi): 1. 1. Vasile (Steau 
45 pct., 2. V. Voloșin (Steaua) 34 pc 
eliminare tineret: 1. H. Chefaid 
(Olimpia); semifond juniori: 1. i 
Gurgui (Steaua), 2. L. Mateescu (' 
limpia); cursă italiană: 1. Stea 
2:24,2 (D. Stan, C. Votcrr, E. Sima, 
Vasile, V. Voloșin), 2. Dinamo 2:26

GH AMUZA
coresp.



• SURPRIZE ÎN SERIA A III-A • CONTINUA PASIONANTA ÎNTRECERE PENTRU LOCUL I 
C.S.M.S. IAȘI-POIANA CÎMPINA Șl CRIȘANA- MUREȘUL • FARUL S-A DISTANȚAT

Dacă în seriib I și a Jl-a, rezultatele 
jocurilor de duminică au fost cele aș
teptate (excepție făcînd doar victoria 
echipei C.S.M. Sibiu la Afediaș și me
ciurile nule de la Cîmpina și Bucu
rești), în schimb, în seria a 111-a s-au 
înregistrat cîteva surprize: C.S.O. 
Baia Mare, Arieșul Turda și A.S.M.D. 
Satu Mare au pierdut pe teren propriu, 
în țața unor echipe care au jucat mai 
organizat și cu mai multă eficacitate.

Rezultatele etapei nu au provocat 
multe schimbări în clasamente. Prima 
modificare, care trebuie reținută, este 
trecerea echipei C.S.M.S. Iași din nou 
pe primul loc al seriei 1. A doua: Farul 
și-a mărit avantajul de puncte la 
patru, ca urmare a victoriei sale în me
ciul cu Știința București și a înfrîn- 
gerii suferite de Dinamo Obor la Făgă
raș. în seria a lli-a, situația este ne
schimbată: Mureșul, prin succesul ob
ținut la Baia .Mare, a rămas la două 
puncte de Crișana și în cursa pentru 
primul loc. )n lupta pentru evitarea 
ultimelor locuri continuă să fie angre
nate numeroase echipe in toate trei 
serii. Rezultatele de duminică nu au 
adus clarificări.

Iată, pe scurt, cîteva aprecieri asu
pra meciurilor din etapa a XXil-a.

FORESTA FĂLTICENI — DINAMO 
GALAȚI (2—1). Un ritm foarte rapid 
a caracterizat această partidă, în care 
au abundat fazele de gol. Cu excepția 
primelor 15 minute din repriza a doua, 
cînd oaspeții au atacat ceva mai clar, 
în restui meciului localnicii au fost 
aceia care au dominat. Au marcat: 
Moldoveanu (min. 40 din 11 m) și 
Dumitru (min. 83 — autogol), respectiv 
Dărăban (min. 56). (Negru Lazăr — 
coresp.)

ȘTIINȚA GALAȚI — CARPAȚI SI
NAIA (2—0). Studenții au dominat 
majoritatea timpului. Au înscris : Dra-

SERIA I

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — POIANA 
, CUfPINA (2—0). Joc dinamic, cu 
gjKte șuturi pe poartă, încheiat cu o 
■FicTOrie meritată a Ceahlăului, care a 
realizat cel mai bun meci din actualul 
campionat. Golurile au fost înscrise de 
Toma (min. 2 și 31). In min. 85 Nițu- 
lescu (Poiana) a fost eliminat pentru 
injurii la adresa coechipierilor. (C. 
Nemțeanu — coresp.)

C.Ș.M.S. IAȘI — PRAHOVA PLO
IEȘTI (4—0). Echipa locală a reali
zat un joc foarte bun și putea obține 
victoria Ia o diferență mai mare. Au 
înscris: Matei (min. 21 din 11 ni). 
Leahevici (min. 27), Milea (min. 68) 
și Alcxandrescu (min. 89). (P. Codrea 
și A. Scăunaș — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — RAPID FOC
ȘANI (2—0). Partidă aprig disputată, 
Cîștigată pe merit de feroviari prin 
punctele marcate de Simion (min. 46) 
și Horvath (min. 58). Oaspeții au jucat 
bine în cîmp dar au fost lipsiți de 
eficacitate. (C. Enea — coresp.).

OTE, ȘTIRI. REZULTATE...
DESPRE UNELE GREȘELI DE ARBI

TRAJ
l

In cronicile noastre la cuplajul fot
balistic de pe stadionul „23 August" 
s-a arătat că arbitrajele, în ambele 
meciuri, au fost necorespunzătoare. 
Asupra unora din greșelile pe care 
le-au făcut arbitrii meciurilor Dinamo 
București — Metalul Tîrgoviște și Pro
gresul — Știința Cluj, se cuvine să in
sistăm, ințrucit nu e vorba de simple 
scăpări, de neatenții, ci de neaplicare 
a regulamentului, a celor mai clare 
prevederi ale lui In asemenea condi- 
țiuni cele 4 echipe au fost, rîhd pe 
rind și în egală măsură dezavantajate, 
iar jucătorii și spectatorii au avut des
tule motive să fie dezorientați.

Să ne referim, de pildă, la faza din 
min. 63, cînd mingea se afla la Fră- 
țilă. In timp ce acesta se îndrepta spre 
poarta adversă, Ene II se afla in spa
tele ultimului apărător. Firește, dacă 
ar fi primit mingea, trebuia sancțio
nată poziția sa de ofsaid. Dar Frățiiă 
n-a dat drumul nici un moment la 
minge, ceea "e nu l-a împiedicat totuși 
pe arbitru) Zaharia Drăghici (Con- 

Lstanța) să fluiere... ofsaid. Scorul fiind 
în acel moment 5—0, greșeala arbitru
lui n-a contat. Dar ea a arătat că Za
haria Drăghici utilizează uneori un re
gulament... propriu. După un astfel de 
regulament s-a ghidat arbitrul constăn- 
țean și atunci cînd, în min. 2, n-a a- 
cordat 11 metri la un fault comis de 
Ivan asupra lui Cazacu.

In ce privește pe arbitrul C. Geană 
(Brașov), am fost cu totul surprinși 
de faptul că acesta nu știe că schimbă
rile de jucători se fac numai cind jocul 
este Întrerupt (de pildă, cind mingea 
este ieșită afară din teren). Arbitrul 
C. Geană a procedat însă... invers, în- 
'trerupînd de două ori jocul, pentru a 
se putea efectua schimbările de ju
cători (Băluțiu în loctil lui Gane la 
Știința și Protopopeseu în locul lui 
Baboie la Progresul). Cirie-i dă acest 
drept? Dar antrenorii echipelor respec
tive nu sînt obligați la rîndul lor, să 
cunoască aceste lucruri?

Nu poate fi trecută cu vederea nici 
o anumită „tactică" (pe care, din 
păcate, am văzut-o și la alți arbitri)

BULETINUL CATEGORIEI B

Alent, Bunaru (Olimpia) reușește in ultima instanță să respingă un fu/ puternic 
al alaeanților de la Portul. Partida a luat sfirșit cu scorul de 2—1 In favoarea 

Olimpiei București.

gomir (min. 40) și Venturini (min. 
71). (A. Schenkman — coresp.).

FLACARA MORENI — C.S.O. 
BRAILA (1—1). Flacăra a dominat, 
dar linia sa de atac s-a comportat 
slab. Au marcat: Coteț (min. 21) 
pentru C.S.O. și lonescu (min. 65) 
pentru Flacăra. .Meciul a avut loc la 
Cîmpina. (C. Virjoghie — coresp.).

DINAMO SUCEA VA — STEAUA 
ROȘIE BACAU (4—0) In ciuda sco
rului. jocul a fost destui de echilibrat 
Au înscris: Chi'ievici (min. 2 și 6), 
Dadeș (min. 78) și Tariețchi (min. 85). 
(C. Alexa și R Munteanu — coresp.).

SERIA a H-a

METALUL BUCUREȘTI — CHIMIA 
GOVORA (1—1). Un just rezultat de 
egalitate, după 90 de minute, în cursul 
cărora cele două echipe nu au reușit 
să ofere un joc de calitate. Poate însă, 
că a fost de vină și căldura înăbuși
toare de duminică dimineața. Cele două

de a „repara" o greșeală, dind o deci
zie compensatoare, care in fond însă 
constituie o nouă greșeală. Intr-adevăr 
în repriza a doua, la o fază în careul 
Progresului, un jucător de la Știința a 
încercat să ajungă mai repede la ba
lon decît Nedelcu, a și împins puțin 
pentru aceasta, dar s-a dezechilibrat și 
a căzut, în timp ce. mingea a ieșit 
afară din teren. Aut de poartă sau — 
dacă se considera că e vorba de o in
fracțiune ce trebuia sancționată — lo
vitură 1-beră pentru Progresul. Arbitrul 
C. Geană a dat insă... lovitură liberă 
indirectă pentru Știința ! Dîndu-și sea
ma probabil că a greșit, nici n-a apu
cat să pornească mingea și a... fluierat 
ceva, nimeni nu știe ce, în favoarea 
Progresului I

Este o „metodă" destul de des folo
sita, dar ia care ar trebui să se renunțe 
cît mai curînd.
MIINE : O RESTANȚA LA „A" Șl 

DOUA LA „B"

In cadrul categoriei A. mîine la 
Ploiești se va disputa restanța Petro
lul — Jiul Petrila, avînd în deschidere 
intîlnirea dintre formațiile de tineret 
respective. In categoria B se vor juca 
două restanțe: C.S.M. Reșița — Farul 
(seria a 11-a) și Arieșul Turda — 
A.S.M.D. Satu Mare (seria a 111-a).

• De duminică, toate jocurile ofi
ciale vor începe la ora 17 30.

• Programul jocurilor din „sferturile 
de finală" ale Cupei R.P.R. va fi tras 
la sorți miercuri la ora 19.30, la sediul 
federației, in prezența delegaților celor 
opt- echipe calificate.

• In finala campionatului de juniori 
al regiunii București, simbătă, în des
chidere la Petrolul — Monaco: Victoria 
Giurgiu — Progresul Alexandria 6—0 
(3—0), prin punctele înscrise de Gro- 
zea (5) și Borțea. Vie* aria Giurgiu 
(antrenor Gh. Gîrlea) va participa la 
campionatul republican, alături de ce
lelalte campioane regionale.

• Mîine la ora 16, pe stadionul 
„23 August", comisia de fotbal oraș 
București organizează al doilea trial 
pentru selecționarea juniorilor pentru 
tabăra de vară. Numele juniorilor con- 
vocați sînt afișate la sediul UCFS oraș 
București. 

goluri au fost înscrise în ordine de 
Anescu (Chimia) și Tîrțău (Aîetaiul). 
Jocul a fost disputat in limitele spor
tivității. (M.T.).

FARL'L — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
(2—0). Gazdele au atacat continuu, 
dar ineficace. Știința a reușit să men
țină scorul alb pînă în minutul 80, cînd 
Buzea a înscris de la distanță. Al doi
lea gol l-a înscris Olaru în min. 87. 
(L. Bruckner — coresp).

C.S.M. REȘIȚA — C.S.O. CRAIOVA 
(3—1). Meci de slab nivel tehnic. Vic
toria putea reveni și oaspeților, dacă 
concretizau dominarea din repriza se

cundă. Au marcat: Apro 1 (min. 38 
din II m), Sporea (min. 60) și Pă- 
traseu (min. 85) pentru gazde, respec
tiv Popa (min. 20), (P. Bocșanu și I. 
Plăvițu — coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — C.S.M. SIBIU 
(0—1). Gazdele au fost lipsite de efi
cacitate și au comis greșeli tehnice. 
Jucind mai hotărit spre sfirșitul parti
dei, .C.SJW. Sibiu a înscirs punctul vic
toriei prin Retscher (min. 75). (Gh. 
Briotă — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — TRACTORUL 
BRAȘOV (3—2). Joc frumos, cu multe 
faze spectaculoase. Au marcat: Tă- 
bircă (min. 22 din II m), Guță (min. 
39) și Barna pentru C.F.R., respectiv 
lancu (min. 30) și Vatani (min. 45). 
(T. N'egulescu și Al. Popescu — 
coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — DINAMO 
OBOR (3—2). Meci echilibrat, cu 
multe ratări la ambele porți. Punctele 
au fost realizate de: Tănase (min. 29), 
Palfi (min. 44) și Filip (min. 50) pen
tru Chimia, respectiv Ștefănescu (min. 
23) și Panaitescu (min. 84). (V. Lazăr 
— coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — PORTUL 
CONSTANȚA (2—1). Joc slab în pri
ma repriză. Constănțenii atacă mai pe
riculos și deschid scorul prin lonescu 
(min. 51). Apoi, gazdele preiau iniția
tiva si domină pînă la sfirșitul meciu-

- =
Pe scurt, despre primele opt echipe feminine

Să aruncăm o privire retrospectivă 
asupra comportării participantelor în 
campionatele republicane de volei recent 
încheiate. Și să începem cu formațiile 
feminine care s-au întrecut la turneul 
final pentru locurile 1—8. De la bun 
început trebuie să arătăm că vom face 
judecata noastră de valoare pornind de 
la ideea practicării unui volei modern 
«Ie toate echipele feminine din categoria 
A.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor: 
Gh. Coiistantinescu) a cucerit pentru a 
cincea oară titlul, manifestînd o mare 
superioritate față dc celelalte formalii 
feminine. Tricourile de campioane se 
află la cea mai bună echipă, dar pre
tențiile iubitorilor de volei sînt mai 
mari pentru Dinamo, formația cu cel 
mai valoros și mai bogat lot din țară 
și cu foarte bune condiții de lucru, dar 
care nu se comportă întotdeauna la ni
velul acestor condiții. Nu trebuie uitat 
că Dinamo va reprezenta din nou țara 
în C.C.E., marea competiție continentală 
cîștigată pînă acum numai de formații 
sovietice, de care Dinamo a fost învinsă 
întotdeauna, uneori la zero. înseamnă 
că echipa noastră campioană trebuie să 
fie întotdeauna promotoarea unui ioc 
modem, mai variat (în special la fileu) 
decît cel practicat în momentul dc față, 
și cu o forță dc atac mai marc (doar 
Doina Ivăncscu corespunde din acest 
punct de vedere). De asemenea, este 
necesară și mai multă mobilitate în jo
cul din linia a doua.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor: N.
Meadu) a ocupat și de data aceasta 
locul II. valoros în special dacă ne
gîndim că în echipa feroviară au fost
promovate cîteva jucătoare tinere. Și
Rapid, ea și Dinamo, nu are însă un 
lot care să se impună și în partidele 

lui, reușind să egaleze prin Stoica 
(min. 77) și să cîștige partida prin 
golul înscris de Lupescu 11 (min. 82). 
(i £ )•

SfcRIA a IlI-a

A.S.M.D. SATU MARE — VAGO
NUL ARAD (0—1). Deși au domi
nat (raport de cornere: 15—0), gazdele 
nu au reușit să se descurce in fața 
apărării supranumerice a oaspeților. 
Unicul gol a fost înscris de Chitic, în 
min. 54. (A. Verba — coresp.).

C.S.M. CLUJ — IND. SIRMEI C. 
TURZI1 (3—1). Joc viu disputat, cu 
faze palpitante. Gazdele au jucat mai 
bine în atac și au meritat victoria. Au 
marcat: Treabă (min. 7 și 87), Rațiu 
(min. 80), respectiv Mureșan (min. 2). 
(V. Godja — coresp.).

C.S.O. CRIȘANA — C.S.O. TIMI
ȘOARA (2—1). Derbiul seriei a re
venit pe merit Crișanei care a avut 
majoritatea timpului inițiativa. Oas
peții au făcut greșeala că s-au retras 
în apărare după ce au egalat. In min. 
37, jocul s-a întrerupt pentru 14 mi
nute, din cauza unei ploi torențiale. 
Au înscris: Harsanyi (min. 11) și Pe- 
trică (min. 82). respectiv, Fodor (min. 
22). (1. GhișașiM. Roxin — coresp.).

C.S.O. BAIA MARE — .MUREȘUL 
TG. MUREȘ (0—2). In prima repriză I 
fotbaliștii băimăreni au jucat mai bine, 
au tras mai mult la poartă dar nu au 
înscris și datorită formei excelente a 
portarului oaspeților. La reluare însă, 
ei nu mai joacă in același tempo și 
mureșenii preiau inițiativa, mareînd 
două goluri prin Siko în min. 52 și 
Haidu în min. 85. (V. Săsăranu — 
coresp. regional)

ARIEȘUL TURDA — RECOLTA 
CĂREI (1—2). Partidă de slabă va
loare tehnică, ia care Arieșul a jucat 
sub așteptări, mai ales atacul care a 
ratat numeroase ocazii clare de a 
marca. Recolta a contraatacat periculos 
și din cele trei ocazii avute a înscris 
de două ori prin Szabo (min. 17) și 
Hauler (min. 79). Pentru Arieșul a în
scris Pîrvu în min. 5. (I. Pataki — 
coresp.).

RAPID TG. MUREȘ — CR1ȘUL 
ORADEA (2—0). Joc confuz, slab ca 
valoare tehnică, dar victorie clară a 
localnicilor. Au marcat: Varga în min. 
72 cu concursul fundașului Georgescu 
și Asztaloș (min. 86) (V. Radar — 
coresp.).

C.F.R. ARAD — CORVINUL HU
NEDOARA (0—0). Dacă prima parte 
a jocului a fost mai echilibrată, in cea 
de a doua arădenii au dominat foarte 
mult, dar n-au reușit să înscrie nici un 
gol deoarece apărarea oaspeților a fost 
la înălțime și a respins tot.

internaționale, iar jocul echipei este în 
general cel „clasic** (chiar mult prea 
„clasic**), fără preocupare spre nou. 
Aceasta pentru că antrenorul echipei, 
ca și cel de la Dinamo, este preocupat 
mai mult de duelul direct Rapid—Di
namo care, după calculul hîrtiei este 
unicul decisiv pentru titlu.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor: prof. /. 
Scurtu) a avut o comportare frumoasă 
în turneul final. în general, o echipă 
omogenă, fără valori deosebite, dar 
foarte Line pregătită și dotată cu mult 
— dar nu exagerat — optimism și în
credere în forțele proprii. Avînd însă 
în vedere calitățile fizice ale majorității 
jucătoarelor bune pe plan intern, dar 
care ar fi depășite într-o partidă inter
națională cu un adversar de valoare, 
ajungem la concluzia că lotul trebuie 
îmbunătățit.

METALUL BUCUREȘTI (antrenor : 
D. Nicolati) a dovedit ce poate face 
o mînă de. jucătoare dornice să-și apere 
culorile clubului, să aibă o comportare 
frumoasă. Prezentîndu-se atent pregătite 
în turneul final, cu un bun joc de apă
rare și o mobilitate deosebită, voleiba
listele de la Metalul au realizat in 
compania celor de la Dinamo cel mai 
frumos joc. Pregătindu-sc în continuare 
la fel dc bine, dînd însă mai multă 
atenție atacului. Metalul va merge pe 
un drum ascendent.

F LA CĂ R A BUCUR EST I (aut renor: 
prof. Șt. Strop) este echipa care a în
ceput foarte bine turneul final, dar a 
terminat cu evidentă dificullate, mani
fest înd însemnate lipsuri în ceea ce pri
vește pregătirea fizică. La aceasta tre
buie adăugate dezinteresul manifestat 
de conducerea asociației C.P.B fată de 
echipă, ca și imixtiunea biroului de 
secție în atribuțiile antrenorului. Ar

Coltul statistic

CLASAMENTE...
CLASAMENTE...

• Interesantă este situația în clasa
mentul returului. Iat-o :
1. Dinamo București 9 531 24:10 132. Dinamo Bacău 9 432 13:11 113. Rapid 9 342 11:11 104. St. roșu 9 414 17:13 95. Steaua 9 414 19:15 96. U.T.A. 9 2 5 2 15:13 97. Dinamo Pitești 9 4 14 17:15 98. Progresul 9 252 14:13 99. Știința Timiș. 9 333 15:15 9

10. știința Cluj 9 333 11:16 911. Minerul 9 4 1 4 7:13 9 i12. Petrolul 8 233 13:12 7 1
13. Metalul 9 225 9:21 614. Jiul 8 1 3 4 5:12 5 I

Atrage atenția din capul locului fap
tul că nu mai puțin de opt echipe se 
află la egalitate de puncte (9). Și este 
foarte probabil ca după restanța de 
mîine de la Ploiești (Petrolul — Jiul) 
să se mai adauge una: Petrolul. De 
reținut, de asemenea, ascensiunea e- 
cliipei Dinamo Bacău, care a avut o 
comportare constant bună ca joc și re
zultate în acest sezon.

• In campionatul de tineret conti
nuă „duelul" — foarte pasionant — 
dintre Progresul, Steaua și Dinamo 
Pitești, care ocupă în această ordine
primele trei locuri în cla sa men t:
1. Progresul 22 16 3 3 61:27 35
2. Steaua 22 15 4 3 55:20 34
3. Dinamo Pitești 22 14 5 3 42:15 33
4. Rapid 22 11 6 5 39:16 28
5. St. roșu 22 10 5 7 45:32 25
6. Jiul 21 10 3 8 26:44 23
7. Știința Timiș. 22 7 6 9 57:45 20
8. Dinamo Buc. 22 8 3 11 37:42 19
9. Dinamo Bacău 22 5 9 8 29 .-.’O 19

10. Petrolul 21 6 5 10 45:15 17
11. Știința Cluj 22 6 4 12 31:48 16
12. Minerul 22 6 4 12 21:37 16 <13. U.T.A. 22 5 5 12 37:17 155
14. Metalul 22 2 2 18 11:78 r

Viitoarele meciuri ale runta șei or:
Dinamo Pitești — Progresul. Steaua 
— St. roșu, Dinamo București — Pro
gresul, Rapid — Steaua, Dinamo Pi
tești —- Petrolul, Jiul — Dinamo 
Pitești, U.T.A. — Steaua, Progresul — 
Știința Timișoara, St. roșu — Progre
sul, Știința Cluj — Dinamo Pitești și 
Steaua — Dinamo Bacău.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

După cum am anunțat, la 10 iunie va 
începe campionatul republican de ju
niori. Primele jocuri se vor disputa In 
cadrul etapei pe zone, care reunește cele 
16 echipe campioane de regiuni, precum; 
și campioana orașului București. Iată 
primele echipe campioane desemnate 
Petrolul Ploiești (regiunea Ploiești), Di
namo Bacău (regiunea Bacău), Minerul: 
C. Lung Muscel (regiunea Argeș), Știin-j 
ța Galați (regiunea Galați), Victoria 
Giurgiu (regiunea București) și Dinamo 
București (oraș București). La 3 iunie va 
avea loc un meci preliminar în cadrul 
zonei a iV-a : Dinamo București — cam
pioana regiunii Oltenia.

trebui — de asemenea — să se acorde 
mai multă atenție întineririi lotului.

C.S.M. CLUJ (antrenor: prof. A. 
Bădescu) n-a obținut decît două viito
rii în turneul final, avînd în general o 
comportare cu mult sub valoarea reală 
a jucătoarelor. 0 sugestie: ar trebui 
discutată unificarea celor două formații 
feminine clujene. Știința și C.S.M. In 
acest caz, Clujul ar avea o echipă re
dutabilă.

FARUL CONSTANȚA (antrenor: 0» 
Sîrbu) a dezamăgit din toate punctele 
de vedere. Din pretendentă la un loc 
fruntaș. Farul devenise candidată la 
locul 8 ! Cauzele sînt mai multe și 
dintre ele notăm doar două, dar esen
țiale: pe dc o parte lipsa dc pregătire, 
iar pe de alta înfumurarea, atît a echi
pei cît și a antrenorului. Inlăturînd a- 
ceastă înfumurare, dînd mai multă a- 
tenție antrenamentelor (în special pre: 
gătirii ridicătoarelor) și creșterii de 
cadre tinere din Constanța, Farul — 
una dintre cele mai dotate echipe fe
minine din țară — poale ocupa în viitor 
un loc fruntaș în voleiul nostru feminin.

C.S.M. SIBIU (antrenor: prof. Gh 
Bodescu), o formație cu destule posibi
lități individuale, dar cu o pregătire 
moral-volitivă nepermis de slabă. Apla- 
nîndu-sc diferendele din rîndul jucă
toarelor — care se parc că sînt hotă
rî! oare pentru comportarea echipei — 
și mergîndu-se mai departe pe linia în
tineririi lotului, Sibiul va putea avea o 
demnă reprezentantă în categoria A.

MIRCEA TUDOR AN



„Cupa orașelor" prin corespondenta

CONCURSUL DIN CAPITALA
Bazinul de 50 in. din incinta ștran

dului Tineretului, a găzduit sîmbătă 
și duminică întrecerile de înot din cadrul 
etapei a doua a „Cupei orașelor" prin 
corespondență. în afară de faptul că 
nu s-a bucurat de o participare nume
roasă (proba de 1.500 m liber mascu
lin s-a desfășurat cu un singur con
curent), concursul a avut și lacune de 
organizare. Rezultatele în general sînt 
ncsatisfăcătoare, dintre ele reținem doar 
cîtcva și anume pe cele obținute de

(Steaua)
(Steaua)
pid) 2:58.8 ; 200 m soațe: 1. Gli.
ilarii 2:11.8, 2. C. Georgescu (Știința) 
2:11,7; 50 m liber: 1. L. Rușanu (Dina
mo) 31,8, 2. C. Lungo (CI. sp. șc.) 
32.8, 3. A. Sopterean (CI. sp. șc.) 
32,0.

FEMININ: 400 m. liber: 1. Măriuca 
Rotaru (Rapid) 5:40,4, 2. Vasilica Ro
taru (Dinamo) 6:03,4; 100 m bras: 1. 
Zoe Reznicenco (CI. sp. șc.) 1:29.6, 2.

După primul turneu internațional al anului 196

lin evident progres al călăreților romîni
2:50.6. 2. 1. Condieșcu

2:54.9. 3. V. Ștefănescu (Ita- 
Tro-

r ■' -««a . . ’
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Ștafeta de 10x100 m liber a Clubului sportiv școlar. De la stingă la dreapta : 
Tărnăuceanu, Dumitrescu, Di- 
Tulpan.

Foto: T. Chioreanu

Troliani, M. Tărnăuceanu, Novac, Ramhosec, G. 
mescu, Totan, Reznicenco,

Anca Trohani (2:55.0—200 ni spate), 
'Al. Schmaltzer (1:15.3—100 m bras), 
Zoo Reznicenco (1:29,6—100 ... 1___ _
Măriuca Rotaru (5:40.4—400 m liber) 
și Lucian Rușanu (31,8—50
I Rezultate tehnice: MASCULIN: 1500 
m liber: I. VI.- Moraru (CI. sp. șc.) 
22:49,4, 10x100 m liber: 1. Dinamo
11:40,8, 2. Steaua 11:45.6, 3. Clubul 
sportiv școlar 12:16.1; 100 m bras: 1. 
Al. Schmaltzer (Steaua) 1:15.3, 2. I. 
Gonczi (Steaua) 1:17,2; 4x200 m flu
ture: 1. Steaua 13:04.<8: 100 m spate: 
1. L. Berea (Dinamo) 1:10,5, 2. T. Șerban 
(Progresul) 1:13,1, 3. Gh. Trohani (Gl. 
sp. șc.) 1:13,2. 4. Al. Bota (CI. sp. 
Șc.) 1:13,3; 400 m liber: 1. M. Căpră- 
reseu (Steaua) 5:00,3, 2. D. Nagv (Di
namo) 5:01,6: 200 m bras: 1. I. Gonczi

m

m

bras).

Miliaria
3. Mihaela Ioneseu (Unirea) 
4x100 m fluture: 1. Dinamo 6:12.3. 
Clubul sportiv școlar 6:29.1; 700 
spate: 1. Anca Trohani (CI. sp. șc.)
1:21.8, 2. Monica Dimescu (CI. sp. șc.) 
1:25.5, 3. Elisabeta Totan (CI. sp. șc.) 
1:27.5; 800 m liber: 1. Miriuca Rotaru 
12:33.2, 2. \ asilica Rotaru 12:45,9. 3. 
Mihaela Zarchievici (Progresul) 13:07.1, 
200 m spate: 1. Anca Trohani 2:55.9, 
2. Cristina Balaban (Dinamo) 3:07,1*. 
200 ni liber: 1. Măriuca Rotaru 2:55,1; 
10x100 m liber: 1. Clubul sportiv șco
lar 14:06,0; 50 m liber: 1. Gabriela
Talpan (CI. sp. șc.) 34,0, 2. Zoc R«*z- 
nîcenco 34,2, 3. Gabriela Tărnăucea
nu (CI. sp. șc.) 34,8.

Dristoreanu (Dinamo) 1:31.
1:35

9
,7;
9
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• După cum am mai anunțat, joi 
31 mai începe întrecerea echipelor de 
polo din campionatul de calificare. Pri
ma etapă programează următoarele 
jocuri: C.S.M. Cluj — Petrolul Cim- 
pina, Clubul sportiv școlar Buc. — 
C.S.O. Timișoara, Voința Oradea — 
Voința Cluj, Voința tg. Mureș —- 
'A.S.M. Lugoj. Etapa a doua, progra
mată duminică 3 iunie, cuprinde me
ciurile: Petrolul Cimpina — Voința 
Tg. Mureș, Clubul sportiv școlar Buc. 
•— C.S.M. Cluj, C.S.O. Timișoara — 
Voința Oradea și Voința Cluj — A.S.M. 
Lugoj.

• S-a fixat și programul campiona
tului republican rezervat echipelor de 
juniori. La această competiție forma
țiile sînt împărțite pe trei zone. Iată 
programul etapei I (17 iunie): zona 1: 
Dinamo Buc. — Clubul sportiv școlar 
Buc., Progresul Buc. — Steaua, Rapid 
Buc. ;— Știința Buc. Zona a II-a; Vo
ința tg. Mureș — C.S. Mureșul Tg. 
Mureș, C.S.M. Cluj — Voința Cluj 
(Știința Cluj — stă). Zona a IlI-a: 
I.C. Arad — C.S.O. Timișoara, Voința 
Oradea — Ind. Linii Timișoara, Cri- 
șana Oradea — A.S.M. Lugoj.

Lotul de călărie al R.P.R. a între
prins in lunile aprilie Și mai un tur
neu în Franța și Italia, participind 
la două concursuri hipice internațio
nale oficiale (Nisa și Roma) și un 
C.H.I. la Neapole.

Primul concurs al anului 1962 a 
fost cel de la Nisa, unde sportivii 
noștri s-au intrecut cu sportivi de 
valoare recunoscută din Franța, An
glia, Spania, R.F.G., Belgia, Brazilia 
și Italia.

Intre oei 82 concurenți prezenți în 
marea hală a expozițiilor din Nisa au 
fast și nume consacrate ale sportului 
călare, sportivi deținători de titluri 
mondiale, olimpice și europene, care 
ne-au prilejuit o bază de comparație 
șî care ne-au dat posibilitatea să pu
tem ajunge la concluzii cît se poate 
de reale în ceea ce privește valoarea 
călăreților și cailor noștri.

Prin felul cum erau construite și 
aranjate pe traseu, obstacolele au o- 
bligat pe concurenți să folosească 
toată gama cunoștințelor lor.

Caracteristic concursului de la Nisa 
a fost dispariția parcursurilor de 
categorie mijlocie și apariția celui 
de categorie grea „ușurată”. Aceasta 
înseamnă că obstacolele respectau di
mensiunile prevăzute de regulament 
pentru probele de categ. G, insă com
binațiile erau de dimensiuni reduse 
față de cele din categoria grea nor
mală. Acest lucru ilustrează saltul 
calitativ făcut in echitația modernă, 
care tinde spre sărituri mari și par
cursuri executate in viteză, baremele 
B și C fiind foarte mult folosite.

Sportivii noștri au reușit să facă 
față cu succes atit genului de par
cursuri montate cit și valorii concu- 
renților. Din punct de vedere numeric, 
concurenții constituiau o problemă 
pentru echipa noastră care avea un 
efectiv de cai redus, călăreții- noștri 
neputind folosi decit un cal intr-o 
probă, in timp ce majoritatea adver
sarilor puteau concura cu 2 sau chiar 
3 cai, atunci cind numărul lor 
era limitat prin regulament.

Comportarea sportivilor și a < 
noștri in primele zile ale 
cursului de la Nisa a fost 
fluențată de drumul obositor , 
zile și jumătate petrecute în vagoane, 
de la București la Nisa) ca și de 
faptul că noi eram pentru prima oară 
la un concurs in sală, care avea un 
teren acoperit, -cu zgură roșie, iar tri
bunele inalte porneau de la circa 1 
metru de la marginea terenului. Zgo
motul sau manifestările zgomotoase 
ale publicului influențau asupra stării 
nervoase a cailor.

Acomodarea la noile condiții de 
concurs care se desfășura între orele 
20,30 și 01 s-a făcut insă destul de 
repede și călăreții noștri au putut 
să-și pună în valoare gradul lor de 
pregătire, reușind ca în multe pro
be să se întreacă de la egal la egal 
cu cei mai buni concurenți.

Cum semnalau și ziarele 
„Nisa a fost dominată de 
tanții Italiei”. In ceea ce 
echipa romină, despre ea 
că „după un început modest, influen
țat de lunga călătorie a cailor, româ
nii au evoluții „magnijice" in sala 
expozițiilor".

Oamenii de specialitate au apreciat 
echipa noastră ca o echipă dinami
că. in vădit progres, care, va fi un 
adversar de temut in orice concurs.

Toate aceste aprecieri erau justi
ficate de cele 25 premii ciștigate și 
în special de felul cum echipa noas
tră s-a prezentat în „Cupa Națiuni
lor", unde Vasile Pinciu executase 
cele două manșe fără nici o penali
zare; în clasamentul pe națiuni noi 
ne clasaserăm pe locul III, înaintea 
echipei franceze.

La Roma, oamenii și caii noștri 
intraseră complet în ritmul de con
curs, iar ziarele și revistele locale 
consemnaseră încă din prima zi pre
zența echipei noastre, subliniind fru
moasa comportare a romînilor la 
sa. „Roma“ continuă să rămînă 
concurs de mare dificultate, nu 
prin dimensiunile obstacolelor,
prin felul construcției și a aranjării 
lor pe teren. Este socotit un concurs 
greu și „Piazza di Siena, scrie revis
ta „Concorsi Ippici Italiani", ca să 
cîștigi nu este suficient norocul. Cine 
cîștigă în „Piazza di Siena1* demons
trează o înaltă măiestrie sportivă".

Intr-adevăr, „Piazza di Siena" este 
foarte pretențioasă și cere atit din 
partea călăreților cît și a cailor o 
temeinică pregătire fizică specifică și 
tehnică, fără de care nu poți rezolva 
problemele pe care, în special, ita
lienii le presară aproape in toate 
parcursurile.

Rezultatele noastre la Roma au de- 
anul acesta pe toate cele obți- 
la edițiile precedente, 
pentru noi că saltul

Ni- 
un 

atit
cit

propus s-o rezolvăm chiar în oul 
acestui an. Realizind acest lucrul 
mod sigur cresc șansele de a adj 
Și alte premii valoroase la cele] 
dintre care 12, de la I la VI, cued 
anul acesta la Roma, I

Aprecierea unanimă de care J 
bucurat călăreții romîni nu a 1 
dezmințită nici la Neapole, unde lq 
rile I au fost. împărțite între căli 
ții noștri și Raimondo d’Inzeo. q 
3 premii I ale lui Vasile PinciiJ 
locul I pe echipe cucerit de Lai 
Bărbuceanu, Costea. au dovedii] 

dată în plus că, din punct de ved 
al măiestriei sportive, compond 
lotului nostru sînt in creștere și 
întrevede posibilitatea de a urca J 
virful piramidei în ierarhia mondi

Glieorghe Langa, care a fost na 
it să se folosească mai mult de ] 
bin, (pe Rapsod intrebuințindu-1 f] 
te puțin, din cauza unei ușoare șc 
pâtări), s-a dovedit a fi un bun 
lăreț pentru probele grele. Este 
un nivel de pregătire ridicat, card 
altfel i-a adus aprecieri din cele 
frumoase din partea specialiști 
iar Raimondo d’Inzeo a cărui păJ 
este demnă
ținut să-1 felicite personal 
parcursurile 
concursuri la care a participat. I

Vasile Pinciu, foarte dinamic, I 
zistent și cu mult spirit comba 
s-a remarcat în mod deosebit în n 
bele de viteză în care, la un^tonl 
dat, era foarte greu de învi^ktd 
de cei mai rutinați călăreți .

Virgil Bărbuceanu, are meritul J 
sebit de a fi reușit să facă față d 
rabil celor trei concursuri, incăleJ 
2 cai, care erau pentru prima q 
in concursuri internaționale. Nel] 
făcut un salt calitativ substanțial 
Bărbuceanu a reușit performanțe 
valoare cu ea, în special în pro# 
mari.

Andrei Costea, nou promovat 
lotul R.P.R., a dat deplină satis 
ție, iar comportarea lui a rezol 
problema celui de al 4-lea călare] 
echipa națională. Atit promovJ 
lui, cit și a calului Clasic, incălJ 
de Pinciu s-au dovedit a fi fost a 
inspirate și efectuarea ei a coti 
buit mult la mărirea combativii 
lotului nostru.

de luat în considerai

nu

cailor 
con- 
in- 

(nouă

franceze, 
reprezen- 

privește 
s-a scris
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V-ați depus buletinul pentru concursul suplimentar campionatul mondial?

Un in- 
calitativ 
mai ales

pășit 
nute 
diciu 
constatat la Nisa este real și
consistent. Succesul călăreților noștri 
constituie un îndemn pentru a conti
nua munca începută, care, cu anumi
te retușări, in special in scopul 
a învăța caii să treacă obstacolul 
mai multă rezervă, ne va duce 
mod sigur la performanțe și mai 
loroase.

de 
cu 
în 

va-

dinConfruntarea directă cu o parte 
așii echitației mondiale ne-a prilejuit 
totodată posibilitatea să apreciem lo
cul ce-1 ocupăm 
performanțe și, în 
dem lipsurile.

Parcursurile de
rea sportivilor noștri in 
cailor pentru efectuarea acestui fel 
de probe este o sarcină ce ' ne-am

pe scara marilor 
special, sa ne ve-

forță și specializa- 
conducerea

efectuate în cele

&

MIHAI TlMl|
antr^jj^J

„Cupa Păcii ll la parașutism
Sîmbătă, pe aeroportul Clinceni, s-a 

desfășurat prima probă din cadrul 
„Cupei Păcii", organizată de F.S.A.R. 
în cinstea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

Au participat șase echipe formate din 
cîte trei parașutiști: un maestru al spor
tului, un sportiv de cat. 1 și un sportiv 
de cat. a 11-a (sau a IlI-a).

După cele două salturi individuale 
efectuate de la înălțimea de 600 in (cu 
deschidere imediată a parașutei și ate
rizare la punct fix) în clasament con
duce, cu 790.930 p., echipa asociației 
sportive Gri vița Roșie. Ea este urmată 
de asociațiile sportive Confecția 
(695,203 p ), Metalul „23 August" 
(624,914 p.) etc.

Azi, sportivii parașutiști se vor 
trece în proba de salt de la 1500 m 
deschidere întîrziată a parașutei î 
12—21 sec., și menținerea stilului 
timpul căderii.

MITINGURI AVIATICE

Dnminică, maeștrii și recordul 
sportului aviatic au evoluat la Roși 
dc Vede și Alexandria, în cadrul m 
gurilor aviatice organizate de F.S./ 
în colaborare cu Consiliul regional 
rești al UC.FS. Demonstrația dc 
modele, planoare, zbor cu motor 
rașutism a fost aplaudată de 
40.000 de oameni ai muncii.

Bi
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Miine începe în Chile turneul iinal 

a(| Campionatului mondial de fotbal. 
Deci... au mai rămas numai citeva ore 
piuă la închiderea concursului supli
mentar Pronosport, organizat cu prile
jul acestui turneu.

Firește, concursul suplimentar Pro
nosport este așteptat cu multă nerăb
dare de către participant deoarece cu
prinde multe meciuri echilibrate. in 
plus, se acordă premii excepționale în 
obiecte în valoare de 100.000 lei in 
frunte cu un autoturism „MOSKV1CI-”

In toată lumea se dau pronosticuri 
în legătură cu turneul final.

Pentru a-i ajuta pe participant, Loto- 
Pronosport a publicat pină acum mai 
multe pronosticuri in legătură cu acest 
concurs suplimentar. Fiind vorba de 
ultimele ore pentru depunerea buleti
nelor, reamintim programul concursului 
suplimentar — campionatul mondial — 
și dăm încă un pronostic și anume a- 
cela al antrenorului Ola Gheorghe, care 
a pregătit echipa noastră de juniori 
împreuna cu antre"orul N. Dumitres
cu, pentru turneul U.E.FA. :

3. RJ'. Germană—Italia
4. R.S. Cehoslovacă—Brazilia
5. Uruguay — Iugoslavia
6. Argentina — Anglia
7. R.P. Btdgjaria—R.P. Ungară
8. U.R.S.S. — Columbia

R.P. Bulgaria—Argentina
R.P. Ungară — Argentina 
Chrle — Elveția 
Elveția — Italia

9.
10. 
II.
12
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; Deoarece meciurile turneului final 
; al campionatului mondial inccp 
5 miercuri 30 mai a c. in jurul orei 
» 23.00 dt-pă ora noastră, buletinele 
5 pentru acest concurs se pot depune 
> la agențiile din comune și centrele 
î raionale pină astă-seară ora 
î 24,00 iar in orașele de reședință 
; regională și în Capitală pină miine 
£ miercuri 30 mai a.c. Ia ora 13.00. 
î la agențiile autorizate.

î

3

I
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Programul concursului Pronosport 
nr. 22 din 3 iunie 1962 :

1. Steaua — Steagul roșu (A)
2. Petrolul — Dinamo Buc. (A)

MIM iNTRHÎNEKLAHMiNEi
9. - 9

3. Dinamo Pitești—Progresul (A)
4. Rapid — U.T.A. (A)
5. Știința Cluj — Dinamo Bacău (A)
6. Jiul — Știința Timișoara (A)
7. Metalul Tîrgoviște —- Minerul (A)
8. Dinamo Galati — C.S.M.S. Iași (B)
9. Mureșul Tg. Mureș—C.S.O. Cri- 

șana (B)
10. C.S.M. Mediaș — Farul (B)
11. Dinamo Suceava — Carpați Si

naia (B)
12. C.F.R. Roșiori—C.S.O. Craiova (B)

PREMTILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 21 DIN 23 MAI 1902

40 variante a 1.566 tei 
a IV-a :
Categoria 
fiecare ;

181 variante 
a V-a : 857 
Categoria a 
fiecare.

Categoria I : 1 variantă a 50.000 lei ; 
Categoria a HI-a : 
fiecare; Categoria 
a 444 lei fiecare ;
variante a 93 lei
Vl-a : 3722 variante a 46 lei

Fondul categ. II și diferența de la 
categ. I au fost alocate la categ. VI.

Fond de premii : 447.450 Iei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 30 mai 1362, la Moinești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Ul)Rf(t RIPfiRAli/ Ot MOWCKlUfUBICIUIT! 
l/i CON Dl IU OPT/Mf VA AMGU2A .

ehiw-Melalica
pnr> unilâh'ie sâ/e din BucuresHi 

Wt P0PA1ATU 32-tAM 16 fEDRUAR/E 
vp (OBAiCfiCU<9 'mm urcaHuAKir , 
CAUA RAR0VU 292 • PAHH .L2NIN 
UlEA GRIVlTEl 225 ■ HUN CIMIIIA POHE 

UL TIM ALE DOUA CENTRE 
exec utAsi reparații autq.

CA ACES TE GEN TfPE SE 
MOHTEAZĂ la cerere 
OGL!N2T RETROVIZOARE PIO TO 
5/ PORT PENTRU

TOATE TIPURILE

(Aiumimrfi5a7.rLUh 
Siiml^-rUlffliltlD. 

talia cm vinI2ZQ 
rtKlVlTAHnit



accesul sportivilor romini în prima etapă 
a concursului international

9 de motocros
Iprima etapă a concursului in
tonai de motocros desfășurat du
ll la Brașov motocicliștii noștri 
Iștigat duelurile cu alergătorii 
ici și bulgari mai ușor decit s-ar 
bptat pină și cei mai optimiști 
Ieri- Faptul ou este urmarea n- 
Bbe valori a oaspeților. Printre 
lorii sovietici se numără spor
ii numeros»» performanțe inter
file. De asemenea, reprezentan- 
P. Bulgaria, Ilia Ciubriteov, ciș- 
I a numeroase concursuri inter
file, a cucerit pînă acum de trei 
pnsecutiv titlul de campion al 
sale la motocros, la clasele 350 
cmc. Urmărindu-i pe traseul de 
ca Răcădăuhii, i-am putut apre- 
noi ca sportivi cu o bună pregă- 
ehnică fapt pentru care au și 
iu aplaudați de numeroșii spec-

ița acestei situații vă veți intre- 
sigur cum au reușit sportivii

fost definitivate
urile republicane

de concursuri de veri-E o serie . _ ________ __ __
I juflrfoarele și jucătorii fruntași 
Ljjvitnt întîietatea, la sfîrșitul 
■l^^trecute, într-o competiție 
| să definitiveze cele două loturi 
[cane, din care se vor forma re
lativele țării noastre pentru 
I întâlnire cu echipele R.P.F. Iu- 
lia. La capătul unor întreceri viu 
fte, primele trei locuri în clasa- 
le generale au fost ocupate de 
I Lupescu cu o medie de 419,5 
l-a jucat tur-retur la proba cla
ie 100 bile mixte). Ileana Antal 
Id. și Margareta Szemany 41^,5 
b fete, iar la băieți de Ernest 
tu 885,5 p.d. (200 bile mixte), 
I în ordine de Tiberiu Szemany 
Id. și Ion Micoroiu 871 p.d. In 
I rezultatelor obținute, colectivul 
Irenori a selecționat următoarele 
I FEMININ: Maria Stanca (Re- 
lleana Antal (Arad), Ținea Bala- 
Elena Lupescu, Florica Neguțoiu, 
iGotradt. Elena Predeanu (toate 
lucurești), Margareta Szemany 
Mureș); MASCULIN: Gică An- 
tornel Antonescu, Dumitru Ivan- 
pți din București). Ion Micoroiu 
■ăHCristu Vinătoru (Ploiești). 
I^ros (A)ediaș), Petre Purje 
fina), Tiberiu Szemany (Tg. Mu- 

întrecerile selecționabilifor. 
că majoritatea lor se află 

k evident progres. Pentru o pre- I cît mai completă, trebuie să se 
I în viitoarele antrenamente asu- 
lezvoltării puterii de concentrare 
rnentele decisive. Considerăm util 
lurile republicane să susțină o 
pe întîlniri pe diverse arene, în- 
ă se verifice felul cum se acomo- 
sportivii cu particularitățile pis

te joc.
la acest concurs s-a văzut că o 
pe jucătoare și jucători manifestă 
ulțumire cînd au atins 400 p.d. 
pectiv 800 p. d. In continuare, 
mai insistă și de aceea se rea

li foarte rar rezultate care depă- 
b00 și 450 p.d. Trebuie știut că 
d. și 400 p.d. au devenit de mult 
ate mediocre în întîlnirile inter- 
ale.

A APĂRUT

ORT ȘI TEHNICA4
IVISTA LUNARĂ A UCFS 

din R.P.R.

nr. 5 1962
DIN SUMAR:

Avioanele de transport ale
I itorului.
bmul cucerește adîncurile. 
Bî-au construit un Kart 
Decolarea prin catapultare. 
Adaptor de magnetofon Cu tran- 
Izistoare.
Cosmosul, militariștii și clericii. 
Arriia radiologiei.
Folosirea hărților turistice. 
Care benzitiă este rtiai bună. 
Reportaje, știri, noutăți tehnice, 
cuvinte încrucișate. 

vî-

romini totuși, lipsiți și de aportul 
lui Gh. Ion, Gh. Ioniță și intr-o mare 
măsură și a lui M. Pop, să obțină 
rezultatele pe care le cunoașteți.

In primul rind, trebuie să arătăm 
că traseul, deși cotat la prima vedere 
de către ooncurenții oaspeți ca fiind 
ușor, s-a dovedit, tocmai pentru ei, 
deosebit de incomod. Motocicliștii oas
peți cu mașini puternice, pregătite 
să escaladeze cele mai teribile pante,

Un salt spectaculos executat de talen
tatul nostru reprezentant M. Pop in ca
drul clasei 175 cmc la concursul inter

national de motocros.

nu le-au putut pune în valoare cali
tățile decit într-o măsură mică. In 
schimb, a fost solicitată din plin teh
nica lor sportivă, prezența lor de spi
rit și mai ales calmul în parcurgerea 
unui traseu cu numeroase viraje și 
trambuline naturale. Totodată, ei nu 
au reușit după antrenamentul oficial

Balcaniada de lupte

Au luat sfirșit întrecerile la „libere"
ATENA 28 (prin telefon de la trimi

sul nostru special). Duminică, după 
miezul nopții a luat sfirșit cea de-a 
Xl-a ediție a Jocurilor Balcanice de 
lupte. Turul IV a constituit de fapt 
și finala întrecerilor de lupte libere. 
S-au jntilnit următorii : 52 kg.: Șu- 
tev (R.P.F.I.) este învins la pct. de 
Tektas (Turcia); 57 kg. ; Buiuc (Tur
cia) fcv. pct. pe Alex. Geantă ; 63 kg; 
Agrali (Turcia) înv. Ia pct- pe loan idiș 
«Grecia) ; 79 kg. ; Vilcev (R.P.B.)
înv. tuș pe Hathazi (R.P.R.) : 78 kg. ; 
Dermentiev (R.P.B.) inv. pct. Palot 
(Turcia); 87 kg.; Francisc Ballo obți
ne meci nul ia fața lui Gardiev 
(R.P.B.). Țini nd seama de lipsa de 
pregătire a sportivului nostru (cu două 
luni in urmă acesta a suferii o oper- 
rație de menise), rezultatul este mul
țumitor. 97 kg. ; Gh. Crișan — Musta
fa (R.P.B.) meci nul; peste 97 kg.; 
Ahmedov (R.P.B.) inv. tuș pe I. Her
man.

Iu lumina sarcinilor care reies din 
Salutul C.C. al P.M.R.. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri adresat 
Conferinței pe tara a UCFS, trebuie să 
se acorde o atenfie deosebită dezvoltă
rii gimnasticii, 
natației, să se 
cit mai largi 
această linie.

turismului, 
continuare 
mase. Pe

aflefitmuhti. 
organizeze m 
competiții de 

If olari rea Conferinței
UCFS a stabilit, printre altele, câ tn 
următorii ani va trebui să se lichideze 
rumînerea in urmă a unor ramuri spor
tive printre care și atletismul. Dintre 
măsurile propuse cităm: „Campionatele 
orășenești și raionale vor trebui să se 
desfășoare in toate orașele șl raioanele 
din țară, la cel puțin patru ramuri spor
tive, din care să nu lipsească atletis
mul**...

Să vedem acum cum sint îndeplinite 
aceste sarcini, privind dezvoltarea atle
tismului, de către organele și organiza
țiile UCFS.

După consfătuirea pe (ară a atletis
mului, pe bază planului de masuri ce 
s-a adoptat, consiliile regivrmle UCFS 
au organizat — la rindude o serie 
de consfătuiri la care au participai ac
tiviști din raioane, cluburi și asociații, 
profesori de edtttttție fizică ți -antre
nori. Cu acest prilej s-a făcut o multi
laterală analiză a situației atletismului 
din regiunile respective și, în baza pla
nului general, s-au propus mt'rsuri con
creta pentru îndreptarea situației existen
te. Numai eâ, din păcate, planurile fru- 

de simbătă dimineață să regleze mo
tocicletele, in funcție de configurația 
traseului, iar in cursă au fost sur
prinși de spiritul de combativitate, 
de-a dreptul excepțional, al motod- 
clișMcr raauai care, ajutați de data 
aceasta și de o pregătire bună, au 
reușit să se impună.

Dintre toți participanții ța întreceri 
oee mai bonă comportare a avut-o 
repreaentanad nostru M. Dăneecu. 
Sigur pe pasifailitățne sale, la ambele 
dace la care a ooncurat, a făcut o 
adevărată demonstrație de curaj și in- 
demir.are, fiind la un pas de a obține 
victoria F la 35# cmc. Aci, după că
zătura din prima manșă — in situa
ția cind conducea autoritar — în 
manșa a doua a reușit printr-un stil 
de alergare impresionant să recupere
ze o bună parte din secundei* pierdute 
plasindu-** in imediat* apropiere a 
lui E. Seilfer câștigătorul final al 
probei. Dintre ceilalți concurenți ro
mini Tr. Macarie. T. Popa, M. Voicu, 
P. Ovidiu, Șt lancoviei, C. Dovrtz, 
M. Cemescu au fost la înălțime, ca 
de altfel și restul sportivilor care prin 
comportarea lor au contribuit Ia ridi
carea nivelului spectacular și tehnic 
al întrecerilor.

Dintre motoaciiștii sovietici și bul
gari foarte buni au fost Anatoli Sa
veliev, Boris Panferov — care are și 
calitatea de antrenor al lotului — Ev- 
gheni Ddgodvorov (U.R.S.S.) 
Ciubrikov (R.P. Bulgaria).

Motocicliștii romini trebuie 
conștienți câ sportivii oaspeți 
arătat tot ce pot și că aceasta o vor 
face duminică, la Cimpina, la faza a 
doua a concursului internațional. 
Sportivii noștri au deci datoria să 
se pregătească in continuare cu toată 
seriozitatea astfel incit să poată reuși 
Și pe dealul Muscelului comportări 
la nivelul celor pe care le-au demon
strat pe traseul de pe valea Răcă- 
dăului.

și Iha

să fie
nu au

G. ȘTEFÂNESCU

Iată clasamentul individual: 52 kg : 
1. Tektas (Turcia); 2. Dimitrov
(R.P.B.) ; 3. Șutev (R.P.F.I.) ; 4. N. 
Cristea (R.P.R.); 57 kg.; 1. Gheor- 
ghiev (R.P.B.) ; 2. Buiuc (Turcia) ; 3. 
A. Geantă (R.P.R.); 63 kg.; 1. Kolev 
(R.P.B.) ; 2. Agrali (Turcia) ; 3. Ioani- 
dis (Grecia); 4. Poalelungi (R.P.R.) ; 
70 kg. ; 1. Viloev (R.P.B.) ; 2. C. Hat
hazi (R.P.R.); 3. Civelek (Turcia); 
78 kg. ; 1. Dermentiev (R.P.B.); 2. Șt.

Palot (Turcia); 
(R.P.B.); 2. Fr.

Arslan (Turcia) ; 
(RJ.B.); 2. Gh.
Palot (Turcia) :

Tampa (R.P.R.); 3.
87 kg.: 1 .Gardiev
Ballo (R.P.R.) ; 3.

97 kg.: 1. Mustafa 
Tampa (R.P.R.); 3.
peste 97 kg.: 1. Ahmedov (R.P.B.); 
1 Alit (Turcia) ; 3. I. Herman (R.P.R.). 
Clasamentul pe națiuni : 1. R.P. Bul
garia 39 pel. ; 2. Ttmcia 29 pct.: 3. 
R.P. Rotnină 26 pct.; 4. R.P.F.I. 15 
pct.; 5. Grecia 11 pct.

VASILE GODESCU

De ce nu se îndeplinesc angajamentele?

de munca lipsii 
de răspundere și

exemplu concret,

mos întocmite și mult cuprinzătoare, au 
rămas... simple planuri. In cele mai 
multe din regiuni și mai ales In raioane 
a continuat să se activeze folosinda-se, 
iu general, același stil 
de exigență, de spirit 
fără perspectivă !

Să luăm acum, ca 
campionatele republicane ale seniorilor, 
categoric cea mai importantă competiție 
a atletismului nostru. în calendarul în
trecerilor, care a 
fost difuzat din timp 
in întreaga țară, stă 
scris negru pe alb 
că ptnă in ziua de 
13 mai trebuiau să 
se desfășoare întrecerile primei etape 
pe asociație și cluburi sportive. Pentru 
a se asigura un larg caracter de mase 
primei faze a campionatului republican 
regulamentul competiției prevede urmă
toarele : „Etapa I pe asociație sau club 
se organizează pe baza unui calendar, 
întocmii de secție, care trebuie să cu
prindă cel puțin 3 concursuri progra
mate în 
pînă la 
obținute 
participa 
feții, în
a organizat aceste 
ca alte asociații și cluburi să fi res
pectat această prescripție a regulamen
tului, In țară aceeași situație !

NOTE CRITICE

așa fel incit să se desfășoare
13 mal".
la aceste

la faza
afară de

Pe baza rezultatelor 
concursuri se putea 
raionala. în Bucu- 
clubul Dinam» care 
concursuri, nu știm

„întreceri de nivel ridicat"
încheierea celei de a VII-a 
campionatelor internaționale 

ne-am adresat unor oaspeți

După 
ediții a 
de tir, 
de seamă prezenți pe poligonul Tu
nari, rugindu-i să ne spună părerea 
în legătură cu întrecerile.

OLEG IGNATOV (U.RKS.) - mem
bru în comitetul executiv al Uniunii 
Internaționale de Tir (UJ.T.): „Totul 
a fost frumos — organizarea, rezulta
tele și chiar și timpul. O plăcută sur
priză ae-au rezemat fetele. Kira Doi- 
goborodova a întrecut cu un punct 
Pe bărbați, la 60 focuri poziția culcat 
— 594 p. .' Rominca Margareta Filip a 
obținut un rezultat (291 p. la poziția 
genunchi) cu care se poate ciștiga lo
cui 11 la orice mare competiție inter
națională. Ea este o trăgătoare cu 
mari perspective (n.r. Margareta Fi
lip este junioară — 17 ani). Dintre re
zultatele ce s-au obținut la această 
ediție a internaționalelor sint mari 
cel al lui Ion Dumitrescu la talere 
(299 din 300) și al lui Vladimir Ciuian 
la 3x40 calibru mare, 1.145 p. — cifră 
superioară recordului european.

Toate delegațiile au avut in loturile 
lor multi tineri — asta Înseamnă că 
schimbul de miine este asigurat.

întrecerea de la București a demon
strat că la campionatele mondiale de 
tir din acest an. de la Cairo, sporii-

Concursuri
• Campionatele republicane de seniori 

și de juniori se află în plină desfășura
re, In zilele acestea au ioc întrecerile 
din cadrul etapelor orășenești și raio
nale. Fazele regionale sînt programate 
astfel : la seniori pînă în ziua de 17 iu
nie, iar ia juniori pînă la 10 iunie. Fi
nalele vor avea loc între 14—19 iulie la 
Galați (seniorii) și între 21—26 iulie la 
București (juniorii^*Regulamentul campionatelor republi
cane de juniori prevede, pentru acest an, 
ca la ptobele de aruncări (juniori cat. 
17—19 ani) să se folosească următoarele 
materiale : greutate — 7,257 kg; disc — 
2 kg; suliță — 0.800 kg; ciocan — 7,257 
kg. In proba de 110 mg vor fi utilizate 
garduri de 106 cm.

In proba de aruncarea ciocanului pen
tru juniorii de categ. 15—16 ani vor fi 
folosite materiale de 5 kg.

Toate aceste materiale vor fi utilizate 
In toate fazele campionatului republican.
• Comisia regională de atletism Bra

șov a organizat recent un concurs In 
cadrul căruia au fost înregistrate citeva 
rezultate remarcabile : BĂIEȚI : 100 m : 
R. Mamina 11*14 m: Tti. Pricep 
FETE : S00 m: V. Gabor 2:19.3 — rec. 
personal : înălțime : N. Bal ea 1.43: lun
gime : J. Balea 5,39; «6 mg : A. Vytalios 
10.0. (C. GBUIA — coresp. regtonatt.
• Reverificindn-se rezultatele obținute 

în proba de pentatlon băieți desfășurată 
la concursul republican de la Timișoara 
s-a constatat că primul clasat, KURT 
SOKOL (Știința Cluj) cu cele 3.090 p a 
stabilit un nou record republican de se
niori. Vechiul record îi aparținea lui Ion 
Wiesenmayer cu 3.010 p (1951).
• Faza raională a campionatului de 

juniori la Momești : JUNIORI I : 800 m: 
C. Manase 2:12,4; înălțime : I. Dobre 1,52; 
greutate : V. Popa 11,85; JUNIOARE I : 
406 m : L. Agachi 68,4; in&Hime : L. A-

Ce înseamnă aceasta decvt o totali 
neglijență In îndeplinirea sarcinilor? 
Cum vrem să facem ca atletismul nostru 
să devină cu adevărat un sport de 
mase, să obțină o creștere însemnată 
in următorii ani, otita timp cit organiza
țiile UCFS privesc cu totală lipsă de 
răspundere sarcinile trasate de Confe
rința UCFS, allla timp cit se manifestă 
un formalism cras in ceea ce privește 
organizarea celei mai importante etape 

a campionatului — 
etapa de nașe.

Nici etapa a Il-a 
a competiției, pe ra
ion (oraș) care tre
buia să aibă loc 

in perioada 13 mai—3 iunie, tn organi
zarea comisiilor raionale (orășeneșt1) 
de atletism cu sprijinul consiliilor lo
cale ale UCFS, nu s-a bucurat de suc
ces. datorită aceluiași stil de muncă.

Duminică, de pildă, au fost progra
mate pe două stadioane din Capitală 
(Republicii și 1‘rogrcsul) campionatele 
raioanelor Lenin, 16 Februarie, Crivitn 
Roșie, Nicolae Ilălcescu. La întreceri 
urmau să participe alleți din cluburile 
Știința. Rupid, Avintul, Progresul, 
Steaua, Unirea și tn plus cei din zecile 
de asociații existente în aceste raioane. 
De la concurs au lipsit, insă, complot 
uemotivat, reprezentanții clubului Avin
tul (secretar Aurel Nemeș), iar dintre 
asociații au fost prezente cu cîțiva at
icii doar Confecția, Autobuzul, Sculă- 

vii țărilor socialiste vor avea un cu- 
vint greu de spus.

Ultima oară am fost in București 
in 1955. De atunci s-a construit enorm 
de mult in Capitala dv. Sint multe 
construcții care pur și simplu te o- 
presc din mers să le admiri: blocu-ile 
turn, Palatul expoziției, micul raion 
din preajma circului.*

CSAN GYULA (B.P.U.) - secreta
rul general al Federației de tir din 
R. P. Ungară: „Deși sint la primul 
mare concurs al anului, trăgătorii m- 
fjluari au obținut la București rezul
tate de care sintem foarte mulțumiți. 
La aceasta au contribuit o serie de 
împrejurări: partieipanți cu renume 
în tirul mondial, perioadă bine aleasă 
pentru intreceri — in ajun de „mon
diale" — un imbold în plus concuren- 
ților precum și organizarea ireproșa
bilă. Sintem fericiți că la „maratonul' 
tirului, la 3x40 armă liberă calibru 
mare, reprezentantul nostru Lacsni 

a ocupat locul doi cu un punctaj foar
te bun — 1.135 p. — cu patru puncte 
peste recordul maghiar.

Sportivii noștri au fost prezenți la 
toate edițiile campionatelor interna
ționale ale R.P. Romine și mereu au 
avut aceeași satisfacție ca acum : sin
tem foarte, foarte mulțumiți. Felici
tări pentru rezultatul lui Dumitrescu'.

tomulesei 1,34; sulițâ 3 El. Hrișcu 27.60: 
JUNIORI II : «0 mi A. Hîrfoabă 9,9: 
JUNIOARE II: 60 m: El. David (1948) 
8,8. (EUG. STMBOXIN — coresp.).
• Aproape 300 de concurenți au parti

cipat, la Bistrița, la faza raională a cam
pionatului de juniori. Citeva rezultate : 
JUNIORI I : sunță : P. Vasian 35,00; tri
plu : V. Jurcă 12,32; JUNIORI II : 80 m: 
M. Belivacă 9,2; 500 m : Fr. Cicki 1:19,0; 
90 mg : N. Pop 13,3; înălțime : N. Pop 
(1948) 1,53; JUNIOARE II: 80 m: M. Cin- 
zan 8,7; lungime : C. Ținea 4,33. <M.
THELLMANN — coresp.).
• Faza orășenească la Cluj a camp,

universitare. Peste 200 de partieipanți. 
Cele mai bune rezultate: BĂIEȚI : 100 
m: A. Matei 11,5; 400 m : Fr. Baban 52,7; 
806 m: Fr. Baban 2:05,2; 400 mg: J. Papp 
59,3; lungime : M. Axente 6,68; înălțime: 
C. Porumb 1,95; prăjină ; L. Vasil 3,20 ; 
greutate : I. Moisescu 14,31; disc: I. 
Moisescu 39,00; suliță: Z. Darai 55.;; 
V. Ene 53,93; FETE : 100 m: E. Kineses 
13,2; 200 m: E. Kineses 28,3; 400 ni: E.
Juhos 64,0; 80 mg: NL Mihaly 13,3; înăl
țime : M. Mihaly 1,40 ; E. Lengyel 1,40. 
(P. NAGY — coresp.).

„Cupa Steaua" la atletism
Clubul Steaua organizează simbă

tă și duminică pe stadionul Repu
blicii un interesant concurs de at
letism la care au fost invitați, să 
participe sportivi din cluburile bucu- * 
reșteoe.

nâioarea și Vulcan. în rest, asociații 
mari ca Cricifa Hoție. Eleclm. Vestito
rul,- Tebnometal, Laminorul, Dîmbovița 
ele. n-au avut înscris nici măcar un con
curent ! Cum rămtne cu angajamentele 
luate ? Consiliul UCFS al orașului Bucu
rești. care a arătat In acesl an o atentă 
preocupare pentru rezolvarea cu succes 
a problemelor atletismului, are datoria 
să cerceteze .motivele' care au stal ta 
baza neorganisării etapei pe asociatie- 
club fi a neparticipârii alitor asociații 
la faza raională. Este nepermis ca la 
un asemenea concurs să se prezinte doar 
cițiia atleți la fiecare probă (și aceasta 
este doar o etapă de mase a cam-dona 
tulul). Pe stadionul Republicii, o sin
gură atletă a concurat la 80 mg, 
doar 2 spriatere la 200 m, doi la 5 000 
m; iar pe stadionul Progresul, înălțimea 
femei nu s-a putut ține din lipsă de 
concurente, la suliță fete a fost una sin
gură etc.

Așteptăm cu nerăbdare explicațiile pe 
care le cor da consiliile asociațiilor șl 
cluburilor sportive bucuieștene in legă
tură cu atitudinea avută față de desfă
șurarea campionatelor republicane de 
seniori, față de atletismul nostru.

ROMEO VIL AR A



8 CÎȘTIGĂTORII
„CUPEI ORAȘELOR BALCANICE" 

LA BOX
I Șapte din cele, zece titluri puse 
1 în „joc" cu ocazia celei de a IlI-a 
| ediții a „Cupei orașelor, balcanice" 
> la box. desfășurată la Sofia, au 
* fost cucerite . de. pugiliștii romîni. 
I. In special la categoriile mici, bo

xerii romîni au impresionat prin 
buna lor pregătire tehnică.

In desenul alăturat vă prezentăm 
pe boxerii . ciștigători din echipa 
noastră, văzuți de caricaturistul bul- 

J gar D1M0 D1M0V din Sofia. In 
ț ordine: N. Puiu, C. Gheorghiu, I. 
I Dinu, I. Mihalic, I. Monea, M. Ni- 
s colan și V. Mariuțan.

Turneul de șah
In runda a 19-a a turneului interna

țional de șah de la Havana, Ciocîltea 
a cîștigat la Garcia, Smîslov la Cobo, 
Najdorf la Sierra și Polugaevski la 
Perez. S-au terminat remiză partidele: 
Pachmann — Gligorici; Guimard — 
Haag; Milev—Jimenez.

de la Havana
Clasamentul înaintea ultimelor două 

runde: 1—2 NajdorI (Argentina), 
Smîslov (U.R.S.S.) 14,5 puncte; 3—4. 
Gligorici (Iugoslavia), Polugaevski 
(U.R.S.S.) 14 puncte; 5. Spasski
(U.R.S.S.) 13,5 (1) puncte. Șahîstul 
romîn V. Ciocîltea ocupă locul 9 cu 
11 puncte. (Agerpres).

in „Cupa Păcii", rugbiștii romini au confim 
dar... atenție pentru jocul cu Italia

Noi recorduri mondiale
AAOSCOVA (Agerpres). — Parașu- 

tiștii sportivi sovietici au stabilit trei 
noi recorduri mondiale. Intr-un salt 
combinat de la înălțimea de 1000 m 
un grup de 7 parașutiști a realizat o 
medie de 4,17 m față de centrul cercu
lui. Sărind de la o altitudine de 2000 
m un alt grup de parașutiști a obținut 
o medie de 3,27 m. Vechile recorduri

ale parașutiștilor sovietici
mondiale la aceste două probe aparți
neau parașutiștilor din S.U.A. Efec- 
tuînd două sărituri de la o altitudine 
de 2000 m. Tamara Snitova a realizat 
media de 1,04 m de centrul cercului.

Parașutiștii sportivi din U.R.S.S. de
țin în prezent 77 de recorduri mon
diale față de 9 aparținînd S.U.A. și 32 
parașutiștilor din alte țări.

«0000000003000» xnoooocoooooooC

Mâine, în 4 orașe din Chile

ÎNCEPE TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
• Primele Jocuri: Urugiiatj—Columbia, Chile — Elveția, mazilia — ncxic.

VARȘOVIA 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Iată-ne la ca
pătul unei săptămîni „pline46, care mar
chează încheierea unei prime etape în 
calendarul internațional anual al rugbiu- 
lui nostru. In noaptea aceasta părăsim 
Polonia populară prietenă, pentru a re
veni în patrie cu un bilanț frumos ob
ținut și la această a patra ediție a „Cu
pei Păcii6*.

A doua etapă o va constitui partida cu 
XV-le Italiei (10 iunie, la București). 
Dar, cu tot optimismul cu care așteaptă 
rugbiștii noștri această confruntare, este 
necesar să ne mai întoarcem o dată pri
virile asupra celor trei meciuri susți
nute în Polonia. In partida cu Ceho
slovacia (11—6), echipa noastră a avut 
de înfruntat cel mai dificil adversar, 
prin forța de joc și tradiția acestuia 
în rugbi. Dar dificultatea nu a fost 
cauzată atît de valoarea tehnică a rug
bi știlor cehoslovaci, cît mai ales de 
lipsa de orientare a jucătorilor romîni, 
ei lăsîndu-se atrași de stilul confuz al 
adversarilor. Au trebuit să treacă 39 de 
minute pînă cînd formația noastră să-și 
găsească cadența. în meciul următor eu 
R. D. Germană (25—5), lucrurile s-au 
mai simplificat. Intîlneam un adversar 
mai ușor, și la propriu și la figurat, 
în ultima confruntare, aceea cu Polonia 
(26—6), adversarii au plimbat excelent 
balonul și au surprins în repetate rin- 
duri deschisă apărarea noastră. în mi
nutul 17, am fost uluiți (eram conduși 
cu 6—0), dar nu și îngrijorați. O dată 
cu minutul 18 începe restabilirea adevă
ratului raport de forțe. Penciu reușește 
o lovitură de picior căzută, căreia îi 
urmează o serie de 7 încercări, una 
mai frumoasă decît alta (Wusek 3, Mo
ra ru, M. Rusu, Ciobănel și Marinache 
cîte una). Victoria putea să fie și mai 
netă, dar... arbitrul a anulat două în
cercări perfect valabile ale lui Penciu, 
Sava — din cauza vitezei excesive ! — 
a fost proiectat de inerție, cu balonul 
în brațe, tocmai în spațiul mort, iar 
dintre toate încercările doar una singură 
a fost transformată.

în acest turneu rugbiștii romîni au 
dezvoltat o întreagă gamă de procedee 
tehnice și jțacțice^ înaintarea a realizat

în compania unor adversari cu <1 
tină experiență; gîndiți-vă ce s-| 
înlîmplat dacă în locul unuia I 
adversari erau italienii!), lată-lel 
tarea nu a jucat permanent deJ 
grupat. Îr dorința de a se afirnj 
un jucător se ridica din grămaJ 
matur, lua acțiunea pc cojii proJ 
se... bloca. I'orța grămezii era I 
Au persistat, de asemenea, uncle I 
tehnice (preluări nesigure, pasc I 
sau înlîrziate). Deschiderea s-a I 
în general neinspirată. Centrii și I 
au scăpat balonul în situații I 
Cea mai pregnantă lipsă a corisl 
însă ineficacitatea exasperantă în] 
zarea loviturilor de picior și a trl 
mărilor. Dintr-un total de 15 înJ 
doar 4 au fost transformate (uni 
nesatisfăcător și cu atît mai îngril 
cu cît — dacă ne amintim — 1 
cu Italia din 1953 a fost decisă I 
de loviturile de picior !).

în concluzie, putem afirma că I 
noastră reprezentativă, cu unciei 
retușuri, corespunde în actuala q 
tuire. Ea practică un rugbi rn 
bazat pe calitățile fizice certe all 
ponenților, ceea ce îi permite ol 
mobilitate în teren, o rapidă și cd 
circulație a balonului. Tehnica I 
însă îmbunătățită. Dar pentru a 
mai trebuie încă muncă.

După terminarea turneului dini 
nia am atribuit note fiecărui j] 
Iată-le: Penciu 9. Ciobănel 7, Sj 
Popa 6, Wusek 9, lrimescu 7, j 
7, Stănescu 6. Mateescu 6, Mor 
Demian 7, Graur 7, M. Kusu 8. V 
7, Marinache 7, Preda 6, Uq 
Căpușan 6. Drobotă 7, lonWk^J 
îmbunătățirea acestor note 
rește, într-o bună măsură ș\ Aren 
în meciul cu Italia, programat la 
rești, în ziua de 10 iunie.

DIM1TRIE CALLIMA

Pe scurt

Argentina
In aceste zile, privirile tuturor ama

torilor de- fotbal din lume sînt îndrep
tate spre Gliile, țara gazdă a turneu
lui final al celei de a șaptea ediții a 
campionatului mondial de fotbal. Mii- 
ne. în patru orașe ale țării situate pe 
coasta vestică a Americii de Sud, se 
va da lovitura de începere în primele 
palru partide ale acestei competiții 
care stîrnește un interes legitim pe 
toate meridianele și paralele globului.

Reamintim, cu acest prilej, cititori
lor noștri componența celor patru gru
pe ale' optimilor de finală :

Grupa I (Arica) : Uruguay, Colum
bia, U.R.S.S., Iugoslavia.

Grupa 11 (Santiago) : Chile, Elveția 
R.F.G., Italia.

Grupa III (Vina del Mar) : Bra
zilia, Mexic, Spania, Cehoslovacia.

Grupa IV (Argentina, Bulgaria, Un
garia. Anglia).

In cadru! grupelor, aceste echipe se 
mtîlnesc între ele (sistem campionat, 
simplu tur), primele două clasate ur- 
mînd să se califice mai departe pentru 
sferturile de finală. Jocurile din cadrul 
grupelor. încep rnîine și se termi
nă în ziua de 7 iunie. Vor urma 
două zile de pauză iar în, ziua de 10 
iunie se vor desfășura sferturile de fi
nală după următorul sistem:

ARICA: cîștigătorul grupei I cu 
al doilea clasat in grupa II, SANTIA
GO : cîștigătorul grupei II cu al doi
lea clasat în grupa. Ij VINA DEL .MAR: 
cîștigătorul grupei III cu al doilea cla
sat în grupa IV, RANCAGUA: cîști
gătorul grupei IV cu al doilea clasat 
în grupa III.

La 13 iunie sînt programate partide
le semifinale, la .16 iunie, jocul, pentru 
Jocurile 3 și 4 și, îri‘sfirșit,’la 17 
iunie,, pe marele stadion din Santiago, 
capitala țării, se vor întîlni echipele 
finaliste, cele care-șî. vor disputa 
„Cupa Jules Rimet" și deci titlul de 
campioană a lumii. , .

Primele meciuri sînt următoarele : 
Uruguay—Columbia (arbitru : Dorogi— 
Ungaria), Chile—Elveția (arbitru: As
ton—Anglia), Brazilia—Mexic (arbitru: 
Dienst—Elveția) și Argentina—Bulga
ria (arbitru : Gardeazabal — Spania). 
După cum se vede, nu sînt programa
te meciurile „de prima mîfiă", în care 
să se ințilnească direct marii protago
niști ai turneului final. Aceasta însă nu 
înseamnă deloc că jocurile nu sînt im
portante, pentru că într-un asemenea 
turneu, de cîte patru echipe în; "serie, 
fiecare punct, fiecare gol, poate avea 
importanță decisivă în alcătuirea cla
samentului și, deci, pentru calificarea 
mai departe. Și acum iată cîteva amă
nunte primite, de la Santiago:

Bulgaria • Amănunte in IcQâturd cu pregătirile echipelor
• Numeroși jucători n-au luat parte 

la antrenamentele din ultimele zile, fi
ind suferinzi. Astfel, centrul atacant al 
echipei Elveției. Pottiers, bolnav de a- 
migdalită. a fost internat în spital. En
glezul Robson are o gleznă umflată, 
ca și fundașul Uruguayan’ Martinez. 
Nici spaniolul Di Stefano nti a parti
cipat la ultimele antrenamente.

• Agenția internațională de presă 
sportivă I.S.K. și-a încheiat ancheta în
treprinsă printre ziarele din întreaga 
lume privitoare la pronosticurile pentru 
campionatul mondial. Cele mai multe 
puncte le-a primit Brazilia (67), urmată 
de U.R.S.S. (29)’, Argentina (23), Iugo
slavia (18J, Chile (11), Anglia și Uru
guay (cîte 9J, R.F. Germană (5), Spa
nia (4), Italia (3) și Cehoslovacia (2). 
La această anchetă, celelalte 5 țări 
participante n-au primit nici un punct.

• Specialiștii europeni au declarat că 
mingile de fabricație chiliana care vor 
fi utilizate nu sînt reglementare în ce 
privește greutatea. Italienii au spus 
că „mingile sînt greu de controlat".

• Echipele participante la turneul 
final al celui de-ai 7-lea campionat 
mondial și-au continuat antrenamente
le. La Vina de! Mar, selecționata Bra
ziliei a jucat cu echipa Everton din 
prima ligă a campionatului chilian, pe 
care a învins-o cu scorul de 9-1.

• După cum transmite coresponden
tul; agenției „France Presse", fotba
liștii brazilieni au produs o puternică 
impresie, mai ales linia de atac Gar- 
rincha, Didi, Vava, Pele, Zagalo, a- 
ceeași care cu 4 ani în urmă au cîș
tigat în Suedia „Cupa Jules Rimet".

• In orașul Rancagua selecționata 
R.P. Ungare a avut ca sparringparte- 
ner formația .chiliana O’Higgins. Ju
cătorii maghiari au dat satisfacție,

mareînd 6 puncte fără a primi, nici 
unul. Antrenorul Lajos Baroti s-a de
clarat mulțumit de comportarea apără
rii și, îndeosebi, de portarul Grosics, 
mijlocașii Sarosi și Solymossi. In ce 
privește atacul sînt cunoscuți 3 titu
lari: Sandor, Rakosi și Tichy. Pentru 
celelalte posturi se va alege din cu
plurile Albert—FenyVessi și Gorbes— 
Farkas.

• Tot la Rancagua, echipa R.P, Bul
garia s-a antrenat cu porțile închise în 
compania echipei local: Machalin. 
S-au jucat două reprize a 25 de mi
nute.

grămezi spontane în cîmp și la margine, 
șuruburi și spargeri la margine, acțiuni 
în. forță,. percutante, duse de cîte 4—5 
oameni,’ cu deschideri fulgerătoare spre 
linia de 3/4. Cu excepția partidei întîi, 
s-a comportat bine și linia de 3/4. 
Atacurile erau duse pînă la aripă, alter
nau cu recentrările, cu schimbarea de 
direcție între aripi și centri sau între 
centri și fundaș. A existat, în general, 
o colaborare eficientă între comparti 
mente.

Cu toate acestea nu au lipsit și unele 
aspecte negative în comportarea echipei 
noastre (care din fericire s au manifestat

• Echipa de polo pe apă a od
București, care se află de mai nniîl 
în Iugoslavia, a susținut uu .mJ 
antrenament cu reprezentativ^ od 
Belgrad. Gazdele au obținut victol 
scorul de 3—1. . ..

• In ziua a dotia a cmieursul
ternațional de natație de la Ml 
Valentin Kuzmin (U.R.S.S.) a c 
proba de 200 m fluture în 2:171 
Pikalov (U.R.S.S.) pe cea de l.;1 
liber în 18:26.1. Valentina PoztJ 
stabilit un nou record unional H 
m fluture eu timpul de l:l4BH 
zultale înregistrate : 400 r . |
Rulander (Suedia) 5:O.T,9 ;^t00 u 
mixt (masculin) lletz (R. F. (

Oiiiamoviada de atletism
PRAGA (Agerpres). — In zilele de 

2 și 3 iunie va avea loc la Praga.con
cursul internațional de atletism „Dina 
moviada" la care vor participa uni 
dintre cei mal buni atleți din U.R.S.S
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria, R.P. Romînă și 
R.S. Cehoslovacă. Pe lista participan- 
ților figurează numele unor atleți re- 
numiți ca Irina Press, Savlakadze, Ru
denko, Bakarinov (U.R.S.S.),. Covaci 
(R. P. Ungară) și alții. La acest con
curs clubul-Dinamo București va fi re
prezentat de un lot de 16 atleți, prin
tre care C. Grecescu, A. Barabaș, Z. 
Vamoș, Mihaly, Ana Roth-Sălăgean 
și I. Savel.

• Meciurile disputate cadrul
campionatului de fotbal al U.R.S.S. 
s-au 
tate : 
Kiev 
gard
Torpedo Kutaisi 0—0; Aripile Sovie
telor Kuibîșev - Neftianik Baku 1-0; 
Spartak Erevan
1—0; Jalgiris Vilnius — 
Ata 1—0; SK Rostov pe 
tior Donețk 3-3; Zenit 
Ț.S.K.A. 1—1 ; Spartak 
Belarus Minsk 2—1.

încheiat cu următoarele rezul- 
Lokomotiv Moscova — Dinamo

2—3; Pahtakor Taskent — Avan- 
Harkov 0—0; Dinamo Tbilisi —

• Surpriză în campionatul de fot
bal al .Portugaliei. Titlul de campioa
nă a revenit echipei Sporting Lisa
bona care, în meciul decisiv, a în
vins cu scorul de 3-1 pe Benfica, 
ciștigătoarea Cupei Campionilor Eu
ropeni.

Daugava Riga 
Kairat Alma 
Don — Sah- 

Leningrad — 
Moscova —

• Turneul internațional de fotbal 
de la New York a continuat cu des
fășurarea a două întîlniri. Echipa 
vest-germănă Reutlingen a învins cu 

i scorul de 1-0 pe Hajduk Split (Iu
goslavia), iar Palermo a terminat la 
egalitate 1-1 cu Guadalajara Mexico.

• Duminică au continuat meciurile 
pentru „Cupa Europei Centrale" la 
fotbal. Iată rezultatele înregistrate: 
M.T.K. Budapesta — Banik Ostrava 
4—2 ; F. C. Bologna — Slovan Bra
tislava 3—0 ; Fiorentina Florența — 
Vojvodina Novi Sad 0—1 ; Atalanta 
Bergamo — Partizan Belgrad 3—3; 
Steaua' Roșie Belgrad — Honved 
Budapeșța 1-0.

în „Cupa Rappan" au fost 
gistrafe următoarele rezultate : 
Francais — F. C. Mantua 6-0
F. C. Veneția — Young Boys 6-1 ; 
Padua — Spartak Plsen 5-0 ; Ujpest 
Budapesta — C.K.D. Praga 3—2.

inrc- 
Stade 
(4-0);

R. P. Romină - R. P Polonă 2-0
(Urmare din pag. 1)

Floretistele noastre, cu mai multă 
stăpînire de sine au produs o vie 
satisfacție prin victoria obținută îți 
fața trăgătoarelor poloneze, 
întâlnirii : 10—6 ! .

Echipa R. P. Romîne a 
în principal, pe Maria Vicol,

Scorul

contat, 
dar la 

realizarea acestei frumoase victorii, 
un aport substanțial au adus și

Ene și Glicheria Ștefănescu.- Ul- 
a „mers" excelent, ea imprimind 
calm echipei. Realizatoare : 

!, Glicheria Ștefănescu și 
■ cîte 3 victorii și Eca-te- 
— o victorie. Pentru echi- 

Orze-

Ana 
tima 
mult
Maria. Vfcol, 
Ana Ene — 
rina Lazăr - 
pa R, P. Polone au realizat 
howska, Walewska și Szymanslta — 
toate cîte 2 victorii.

Astăzi de la ora 17, probele de 
spadă și sabie.

© Pent ni a doua Ohfă în decJ 
două săptămîni, cunoscutul âtîel 
ghiar Vibrios Varjrj a stabilit ul 
record al țării sale în proba del 
carea greutății — 19,11 m. Rol 
precedent era de 19.02 m. |

• Cea de-a 67-a ediție a curJ
el iste internaționale Bordeaux -1 
(557 km) a fost cîșligată de olal 
‘os de Roo, care a realizat timil 
15 li 20:30 (în această probă dil 
clișlii pedalează în spatele motoci 
lor). I

• In meci retur contînd pentq 
mi finalele „Cupei campionilor curl 
la baschet masculin echipa Real 
drid a înv ins cu scorul de (I 
(41 —19) echipa Olimpia Ljtill 
campioana Iugoslaviei. Echipa Itel 
calificat pentru finala competiției

• Disputată între orașele Fbgl
Chieti d(*-a lungul a 205 km ceai 
9-a-etapă, x J urului cidkst «aL J-tal 
(ost cîștjgată de belgianul Rikl 
Logv cu timpul de 5 h 52:58. Ir] 
șa men tul general individual cont ini 
coi ulucă Des met (Belgia) urm 
1:29 de francezul Anglade și lat 2:1 
italianul Mrco “ I

• Cu prilejul unui concurs irl 
ționaf de atletism desfășurat la M«| 
in California, Jde Faust a sărit iJ 
țime 2,15 m, iar Conolly a aruncai 
canut 61,18 m. Jon Uelșes a ei 
proba de săritură eu prăjină cu I 
iar Boston a obținui la „luni 
7,92 m.

• La Kiev s-au desfășurat cam]
tele unionale de box pe anul 1961 
cîștigat medaliile de campioni (« 
dinea categoriilor) următorii 10 pud 
B. Bîstrov, O. Grigoriev, VI. SafJ 
B. Nikanorov, A. Tuminș, R. Tai 
R. Lagutin, V. Popcccnko. D. Pq 
si ' A. Abramov. I
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