
Din activitatea

sportivă de mase

O asociație sportivă frunfață

Pe drept cuvîrrt se poate spune că 
asociația sportivă Recolta Tăriceni 
este fruntașă pe raionul Ploiești. La 
concluzia aceasta ajungi imediat ce 
cercetezi activitatea care se desfășoară 
aici, succesele pe care membrii 
UCFS le-au obținut în cadrul compe
tițiilor sportive de mase. Pe stadio
nul frumos amenajat și întreținut cu 
grijă au loc zilnic interesante între
ceri sportive. Datorită acestei intense 
activități numărul membrilor UCFS a 
crescut, in ultimul timp, la peste 200, 
iar cotizațiile sînt încasate cu regu
laritate. Consiliul asociației sportive 
Recolta Tăriceni, ținînd seama de pre
ferințele tineretului, a înființat urmă
toarele secții pe ramură de sport: 
volei, ciclism, fotbal, atletism, po
pice și șah. Astfel, colectiviștilor de la 
G. A. G. „Steaua roșie" li se asigură 
o bogată și variată activitate sportivă 
de mase.

GH. ALEXANDRESCU,
C. NEGULESCU — coresp.

Extinderea gimnasticii în producție

Sub îndrumarea consiliului raional 
UCFS Vatra Dornei a fost de curind 
introdusă gimnastica în producție la 
^jgfr'jjrinderea I.R.U.M. și la Sfatul 
popular raional. La programul care 
se desfășoară zilnic participă peste 
250 de muncitori și funcționari. în 
planul de extindere a gimnasticii în 
producție este prevăzută introducerea 
acestei activități și la alte întreprinderi 
și instituții din oraș.

ION NEGREA,
BORIS FE1G — coresp.

5.000 de elevi fac gimnastică de în
viorare

și raionul Cîmpt'lung 
se desfășoară în momentul de 
fructuoasă activitate de intro- 
a gimnasticii de înviorare în 
medii și elementare. Cu spri-

In orașul
Muscel 
față o 
ducere 
școlile
jinul UCFS și al profesorilor de edu
cație fizică a fost introdusă gimnas- 
fica de înviorare în numeroase școli. 
Peste 5.000 de elevi și eleve fac in 
i-care dimineață gimnastică de învio
rare. Printre primele școli care au in
trodus gimnastica de înviorare se nu
mără : Școala elementară nr. 1 Cîm- 
putung. Școala medie Rucăr, Școala 
elementară Rucăr ș. a. In curind ma
rea majoritate a elevilor din raionul 
și orașul Cimpulung vor participa la 
programul zilnic de gimnastică de 
înviorare.

VIOREL POPESCU - coreap.
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totaliza cel mai mic 
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loc la sediul federației 
a jocurilor din cadrul

avut 
sorți

finală"

internațional

sorti a „sferturilor

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P, Romînă
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Duminică, la Cîmpina, motocicliștii 
sovietici, bulgari și romîni se vor în- 
tilni din nou pentru a definitiva cla
samentele în concursul internațional 
de motocros dotat cu cupa „Pace și 
prietenie între popoare". La Cîmpina, 
traseul pe care vor avea loc disputele 
(plasat pe dealul Muscelului) prezintă 
un grad de dificultate superior ce
lui de la Brașov. Mult mai sinuos, 
înscris pe contrapante, cu coborîșuri 
și urcușuri repezi, traseul oferă con
curenților prilejul să-și demonstreze 
întreaga gamă a posibilităților lor, 
iar asistenților ocazia de a urmări un 
spectacol sportiv de mare atracție, 
lată motivul pentru care etapa a dbua

cele două faze va 
punctaj. In ziarul 
cat primele cinci locuri din clasamen
tele celor patru probe. Iată acum si
tuația în clasamente de la locul 6 
in jos : 125 cmc: 6. Al. Schuler 
(Cîmpina); 7. St. Stancev (R.P.B.); 
8. Boris Pamfirov (U.R.S.S.), 9. I. 
Szasz (tineret); 10. Al. Ionescu (tine
ret); 11. D. Manea (individual); 175. 
cmc: 6. Boris Pamfirov (U.R.S.S.); 
7. M. Termeniu (tineret); 8. Ș. lones- 
cu (individual); 9. L. Szabo (indiv.); 
10. I. Romanov (U.R.S.S.); 11. E. 
Szasz (Cîmpina); 250 cmc: 6. E. 
Kerestes (Brașov); 7. O. Stephani 
(Cîmpina); 8. P. Pencev (R.P.B.); 9.

KTRftlH.
ÎN CUPA R.P.R. LA FOTBAL
Tragerea

Concurenții clasei 350 cmc s-au aliniat la start fi atenți cu motocicletele 
ambalate, așteaptă se inutilul luminos pentru plecarea tn cursă. Aspect de la 
prima etapă a concursului internațional.

Aseară a 
tragerea la 
sferturilor de finală ale Cupel R.P.R. la 
fotbal. SorțU au decis . următoarele în- 
ttlniri :

Rapid București—Metalul Tîrgoviște. 
Petrolul Ploiești—Progresul București. 
Jiul Petrila—St. roșu Brașov.
Dinamo Bacău—Steaua București.
Aceste meciuri se var disputa în ziua 

de 17 iunie, pe terenuri neutre. In caz 
de egalitate, jocurile se vor prelungi, iar 
dacă și după prelungiri rezultatul va fl 
egal, atunci se vor rejuca a doua zi, 

-luni 18 iunie, în aceleași localități neu
tre.

Echipele trebuie să anunțe la federație 
pînă la 9 iunie orașele în care au căzut 
de acord să joace.

Elevă tn clasa a XI-a a Școlii ne 
dii nr. 35 din București, MARIANA 
IUE este o autentică speranță a 
gimnasticii noastre. Ultimul ei succes 
l-a obținut la finala campionatului 
republican al maeșirelor de la Con- i 
stanța, unde s-a clasat pe valorosul 
lac V.

IERI, ÎN CATEGORIA A LA FOTBAL

Victorie la scor, la Ploiești
Petrolul — Jiul Petrila 7-1 (3-0)

a concursului internațional este aștep
tată cu un deosebit interes atît de mo- 
tociclișfii oaspeți, hotărîți de data a- 
ceasta să-și ia revanșa, de aiergătorii 
romîni. — dornici să-și confirme vic
toriile la Brașov — cit și de specta
tori, nerăbdători să vadă finalul aces
tor pasionante dispute.

Punctajul la cele două etape ale 
acestui concurs se acordă după locul 
ocupat de alergători în clasamentele 
probelor. Locul I: 1 punct, locul II: 2 
puncte ele. Victoria finală va fi atri
buită concurenților (pe probe), care 
după adiționarea punctelor obținute la

A. Saveliev (U.R.S.S.)i 10. T. Tom- 
Al. Ionescu (tine- 
O Stephani (Cîm- 
(tineret); 8. C. Co- 

9. I. Ciubrikov 
Kerestes (indiv.J;

bev (R.P.B.); 11. 
ret); 350 cmc: 6. 
pina); 7. P. From 
man (Cimpina)' ; 
(R.P.B.T; 10. E.
11. W. Hirschvoged (Buc.)'.

PLO1EȘTI 30 (prin telefon). Cu 
toate că se desfășura în zi de lucru, 
„restanța” Petrolul cu Jiul Petrila a 
fost urmărită de circa 18.000 de spec
tatori. Ploieștenii voiau să-și vadă e- 
chipa ci»re, în ultima vreme, obținuse 
rezultate bune în... deplasare. Și pen
tru a nu-și dezamăgi credincioșii su
porteri, fotbaliștii de ' 
practicat un joc de 
tehnică cu care și-au 
versarul, cîștigînd la 
ric. Dominînd de la 
formația ploieșteană a beneficiat și de 
data aceasta de aportul decisiv — la 
jocul din mijlocul terenului — al lui 
Dumitru Munteanu și Marin Marcel. 
Jiul a prezentat o echipă care s-a lă-

TRAIAN COGUT A CUCERIT CUPA
DE FEDERAȚIA DE TIR A UNIUNII

timpul

ia Petrolul au 
o bună valoare 
depășit net ad
un scor catego- 
început partida,

OFERITA

Primii p a ș i...
E7 ste permanentă preocuparea asociațiilor și cluburilor sportive, și a 

organelor UCFS de a asigura o activitate interesantă, vie șl continuă 
tinerelor vlăstare ale patriei — copiilor. Pentru micuții iubitori ai sportului 
parcul Herăstrău din Capitală este un veritabil... paradis. Aici ei găsesc 
tot ce Ie dorește inima. Locuri de joacă și de alergare, porticuri de gim
nastică, terenuri frumos amenajate și bine îngrijite etc.

Fotoreporterul a surprins un moment dintr-o pasionantă întrecere de 
trotinete. Concurenții gonesc, in plină viteză, spre linia de sosire, care 
nu mai este departe. Din mijlocul lor, și al altora de o seamă, se vor 
ridica — desigur — campionii de mîine, marii recordmani. Atunci această 
fotografie va fi o foarte frumoasă amintire...

Co- 
re- 
de 

po-

performanțe. Fericitul 
Traian Cogut, 20 ani, 
tehnica din Iași, 
locuri I, la armă liberă calibru redus
3X40 focuri pe trei poziții și proba 
de 60 focuri culcat

cîștigător este 
student la Poli- 

care a cucerit două

Tinărul nostru trăgător Traian 
gut, cîștigătorul a două probe la 
centele campionate internaționale 
tir ale R. P. Romine, a intrat in
sesia unui prețios trofeu. La marea 
competiție care a avut loc la poligo
nul Tunari, Federația de tir a Uniunii 
Sovietice a oterit o cupă celui mai 
tinăr trăgător cu cele mai bune

sat ușor depășită, dar care tot 
a jucat deschis și corect.

Scorul a fost deschis în min. 
către Tabareea. Douăzeci de 
mai tirziu. Dridea I înscrie și tot ei 
(min. 38) majorează scorul la 3—0. 
După pauză, Jiul intră pe teren decis 
să împiedice mărirea scorului și even
tual să marcheze. Totuși, cei care în
scriu sîrtt tot ploieștenii. In min. 63 
D. Munteanu șutează de la 20 m și 
scorul devine 4—0. Un minut mai tir
ziu, Pavlovici ia pe cont propriu o 
acțiune și înscrie cu toată opoziția lui 
Sfetcu. Petrolul insistă și în min. 71 
marchează prin Zaharia. In min. 75 
D. Munteanu înscrie din nou dintr-o 
lovitură liberă. Ultimul gol ai partidei 
este opera lui Babone, în min. 85. A 
arbitrat bine D. Rusu — București.

PETROLUL: SFETCU — Palia»- 
tu, FRONEA, Florea - D. MUNTEA
NU. MARIN MARCEL — Zaharia, 
BADEA, DRIDEA I, TABARCEA, A- 
SIM1NOAIEI (Babone min. 65).

JIUL: Gram (Zamfir min. 70) — 
Romosan, Tîlvescu, Cazan — Farcaș, 
Crisari — MARTINOV1CI, Ciurdăres- 
cu, PAVLOVICI, Dumitriu, C1OR- 
NOAVA.

A. VLASCEANU 
și GH. ALEXANDRESCU — coresp.

La tineret: Petrolul Ploiești — Jiul 
Petrila 1—2 (0—1).

14 de
minute

Tineretul s-a afirmat
Foto: V. Bageac

„Cupa Păcii
și marți s-au disputat la 
sportiv de la Clinceni in

la parașutism
Sîmbătă 

aeroportul 
treceri de parașutism dotate cu „Cupa 
Păcii". Au participat — pentru prima 
oară — echipe de asociații sportive. 
Cu acest prilej s-au afirmat o seamă 
de pafașutiști tineri ca C. Sîrgheanu 
(Grivița Roșie)', P. Ulărescu (I.O.R.J, 
Gh. Negoiță (Constructorul Ploiești} 
și alții. Organizarea acestui concurs 
a avut ca scop verificarea parașutiști- 
lor noștri fruntași, precum și a ti
nerilor în vederea concursurilor inter
naționale ce se vor disputa în a doua 
jumătate a lunii iunie la București.

Iată clasamentul: 1. Asociația Gri
vița Roșie (N. Velicu, Gh. Eremia, 
G. Sîrgheanu} 2.618,713 p., 2. Con
structorul Ploiești (Elisabeta Kiss, Gh. 
Negoiță. I. Mihai} 2.225,142 p., 3. 
Confecția Buc. (1. Roșu, St Băcăoanu, 
Ioana- Topor} 2.216.226 p., 4. Metalul

Buc. 
Gh. 
nătoarea Buc. (Elisabeta Popescu, V. 
Sebe, Gh. PeaguJ 1.765,854 p., 6. Zbu
rătorul (Gh. Iancu, Marcela Velixar, 
G. Mateescu)' 1.583,654 p.

Cu prilejul acestui concurs, maestra 
sportului .Elisabeta Popescu a îmbu
nătățit recordul republican la proba 
de 1.500 m cu deschidere întîrziată 
a parașutei realizînd o medie de 
3,085 m. Vechiul record la această 
probă era deținut de Angela Năstase, 
din anul 1961. cu 3,925 m.
• Duminică, începînd de ta ora 

10, va avea loc pe aeroportul de la 
Gliiicetti deschiderea oficială a cam
pionatului republican de parașutism. 
Se vor disputa patru probe: salt de 
la 1.000 m cu aterizare la punct fix, 
1.500 ni, 2.000 m cu evoluții și 1.500 
m cu deschidere imediată a parașutei.

(Ecaterina Diaconu, P. Ulărescu,
Pîrvan) 1.995,279 p., 5. Semă-
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Stadionul „Olimpia" a deschis porțile și
Obișnuita rubrică „Unde mergem?" a 

ziarului nostru de sîmbătă cuprinde 
de foarte multe ori numele stadionului 
Olimpia (Belvedere) ca gazdă a tot 
felul de meciuri de fotbal, handbal, 
rugbi și box. Despre atletism, nici 
voubă, pentru că stadionul Olimpia 
(destul de bine utilat pentru acest 
sport) nu a găzduit derft extrem de 
rar întreceri atletice.

Intr-una din zilele trecute am vizi
tat câteva din bazele pentru atletism 
ale Capitalei. Cu acest prilej ne-am 
propus să trecem și pe la acest sta
dion deși eram convinși, ca în atîtea 
alte ocazii, că n-o să găsim nimic. 
Dar, surpriză! Pe pista de alergări, 
la gropile pentru sărituri și la cercul 
de greutate, grupuri de tineri și tine
re, frumos echipați, învățau a.b.c.-ul 
atletismului. Atmosferă plăcută, tine
rească.

Antrenorul Dragoș Costăchescu își 
inițiază cu pasiune elevii in „tainele" 
atletismului. A găsit totuși cîteva mi
nute de răgaz pentru a ne lămuri 
surpriza „metamorfozării" atletice a 
acestei baze sportive.

„In urmă cu citeva săptămâni am 
inaugurat aici un centru de antrena
ment pentru elevii școlilor profesionale 
Confecții, F.R.B. etc. Din cei peste

s-au prezentat la 
vreo 40 de băieți 
vedeți acum in 

plină activitate de instruire. Am fost 
serios ajutat în muncă de organizația 
U.T.M. a Școlii profesionale de con
fecții. Și secretara organizației, tov. 
Diaconeasa, face parte din centrul nos
tru de antrenament. Pentru început, 
ne preocupă să depistăm cit mai multe 
elemente tinere și talentate. Pentru a- 
ceasta nu vom înceta nici măcar o cli
pă activitatea de popularizare a atle
tismului, de atragere pe stadion a u- 
nui număr cit mai mare de tineri, 
din care să putem reține, intr-adevăr, 
pe cei mai buni. In această direcție 
vreau să arăt că fiecare elev al cen
trului este sfătuit să-și aducă la an
trenamente încă doi colegi, așa că 
numărul partid pa nț Hor este în conti
nuă creștere. In plus, vom organiza 
chiar peste citeva zile „concursuri 
deschise" pentru copiii din acest car
tier. Sînt absolut convins că nu va 
trece prea mult timp și veți auzi de 
primele succese ale citeților de la cen
trul de antrenament Olimpia".

Iată o inițiativă frumoasă pusă în 
slujba dezvoltării atletismului.

ROMEO VILARA

200 de tineri care 
selecție am reținut 
și fete/ pe care-i

Concursuri... rezultate
CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.

Duminică ș-a desfășurat în Capitală 
cea dea XVlI-a ediție a tradițional ei 
curse de marș „Circuitul P.T.T. “. La 
întreceri au luat parte pește 50 de 
sportivi. Organizatorii (asociația spor
tivă P.T.T.) merită felicitări pentru 
felul in care s-au achitat de această 
sarcină.

Cea mai importantă probă, aceea 
rezervată seniorilor (20 km), s-a în
cheiat cu victoria lui Ion Barbu, după 
ce pînă la 2 km de sosire pe primul 
loc se a.fla maestru] emerit at spor
tului Ion Baboie.

lată rezultatele: 1. Barbu (Olimpia) 
1.44:14,0; I. Baboie (P.T.T.) 1.45:06,0; 
1. Barbu (Metalul) 1.53j50.0. " 
chipe : Olimpia 12 p;
Surdo-muți 30 p; JUNIORI I — 4,300 
km: L. Caraiosifoglu ""
21:30.0; V. Furnică (Ol) 
(ii-iKlnieț (Ol.) 23:59.0.
1. Dinamo 11 p; Olimpia 
Iul 27 p; JUNIORI 11 — 2,'800 km: 
T. Radu (Din.) 14:01,0; I. Lăzăreanu 
(Met.) 14:08,0; Gh. Mirică (Voința) 
14:15,0. Pe echipe: P.T.T. Î9 p; O- 
limpia 25 p. (FR. TEMPLER — co
resp.).
• REȘIȚA,

pionatelor de 
JUNIORI I : 400 mg : 
jină : I. Debelca 3,20 
m: Gh. Vîrlan 1:17,6: 
13,9; JUNIOARE I: __
12,4; lungime: H. Ietschni 
OARE II: lungime: R. 
disc: M. Crăinleeanu 26,20.
• ARAD. Faza orășenească a campio

natelor de juniori. Cele mai bune per
formanțe: JUNIORI I: triplu. V. Ma- 
rienuț 12,58; greutate: St. Has 11,61; disc 
(1,5 kg): St. Haș 47,34; JUNIOARE II: 
tijsc: El. Rădici 30,78; suliță: El. Rădici 
27,37.
• BUCUREȘTI. Faza raională a cam

pionatelor de seniori. Stadionul Repu
blicii: 400 m: I. Niță (Știința) 53,2; 800 m: 
V. Jirjea (S) 1:59,9; 5.000 m: N. Siminoiu 
(Rapid) 15:27.8; 110 mg: L. Preda (S) 15,4; 
lungime: V. Jurcă (S) 6.92; înălțime: Gr. 
Marinescu (S) 1.95; prăjină: T. Deac (S) 
și D. Catrina (S) 3.80 (HC—Gh. Constan
tin 4.00); FEMEI: 200 m: G. Palade (S) 
26,9: lungime: M. Miliadis (S) 5,42; disc: 
I. Szabo (S) 39,77; stadionul Progresul: 
200 m: N. Mărășescu (Steaua) 23,1; 400 m: 
Gh. Zamfirescu (St.) 51,0; A. Crauțov 
(St.) 52,4; 110 mg: N. Macovei (St.) 15,9; 
înălțime: N. Macovei 1,90 — rec. perso
nal: lungime: N. Mărășescu 6,83; disc : 
E- Vîlsan (St.) 42,88; ciocan: C. Drăgu-
lescu (Rapid) 59,23; C. Mușat (S) 56,13; I. 
Constantinescu (Prog.) 48,42. O notă 
bună pentru stadionul Progresul reame- 
najat pentru atletism și care cu cîteva 
mici retușuri poate deveni o bază ad
mirabilă.

Pe stadionul „23 August44 a avut loc 
duminică un concurs demonstrativ: 
BĂIEȚI: 1.500 m: C. Iancu 4:02.9; FETE: 
100 m: Cr. Maksai 12,3; G. Luță 12,3; A. 
Sîrbu 12,8; M. Predescu 12,9; 500 m: G. 
Dumitrescu 1:15.8 (la 0,8 sec. de recordul 
țării); V. Cosa 1:16,6.

& TG. JIU. Concurs pentru copii și 
juniori mici. COPII (12—14 ani) : 60 m: 
V. Geamănu 8,5; înălțime: L. Maecovschi 
1,35; FETE: 60 m: C. Mălăiescu 9,0; înăl
țime : E. Birău 1,25; JUNIORI II: înăl-

țime: D. Selaru 1,63; 500 m: C. Soitoman 
1:19,5; JUNIOARE U: înălțime: N. Roșu 
1,35. (GH. ClLNICEANU-COresp.).
• MORENI. Concurs organizat de aso

ciația știința. FETE : 300 m : M. Ne- 
delcu (14 ani) 50,8; 500 m: M. Nedelcu 
1:32,0; BĂIEȚI: lungime: R. Constan
tinescu 5,61; greutate: M. Cemahovschi 
10,95. (GH. ILINCA-coresp.).
• IAȘI. Finala pe centru a campio

natelor universitare. BĂIEȚI: 100 m: Gh. 
Chișcop 11,2 : 200 m: O. Neagoe 23,4; 110 
mg: S. Dobronăuțeanu 16,3; prăjină: N. 
Dumitru 3.30; lungime: M. Gavriluț 6,39; 
greutate: A. Gagea 13.57; disc: A. Gagea 
38,29; FETE: 100 m: Ec. Statcovschi 13.5; 
disc: V. Statnic (GH. VAS1LIU-
coresp.).

Pe e-
P.T.T. 17 p;

(Dkiamo) 
21:47,0; Gh. 
Pe echipe: 
12 p ; Meta-

Faza orășenească a cam- 
juniori. Cîteva rezultate : 

D. Levu 61,6; pră- 
; JUNIORI II: 500 
; 90 mg: C. Anton 

80 mg: F. Grama 
’ 4,91; JUNI-

Ardeleanu 4,97;

Dinamo București-singura echipă neînvinsă 
în turneul final al campionatului republican masculin

Competiția continua miine la Ploiești

N-a mirat pe nimeni faptul că marți 
după-amiază la Sibiu, încă înainte de 
începerea primului meci din cadrul 
ultimei etape a turului turneului fi
nal, tribunele erau arhipline, iar bal
coanele și ferestrele caselor din jurul 
bazei sportive Luceafărul se trans
formaseră în adevărate... „peluze". In
teresul pentru aceste două întilniri era 
pe deplin justificat. Toate cele patru 
echipe participante la acest ultim 
„act‘
in formă, 
spectacole

Primul
ȘTIINȚA

al campionatului se arătaseră 
așa că meciurile promiteau 
interesante.
joc: TEHNOMETAL -

TIMIȘOARA

11 li mul antrenament
le nun in înaintea

a confirmat

nl lotului

la losma
pictării

după-amiază, pe terenulMiercuri
„23 August", lotul republican feminin 
a făcut un util antrenament în com
pania echipelor de categorie A Știința 
(scor: 11—0, 11—1) și Progresul
(10—1, 7—3). S-a jucat patru reprize 
a cite 20 minute, insisiindu-se pe con
traatac.

A fost folosit următorul lot: Hector 
și Borcea — portari, C. Dumitrescu, 
V. Dumitrescu, Oțelea. Botan, Ștefă- 
nescu, Neaco. Leonte, Hedeșhi, Frantz, 
Nemetz. C. Constantinescu — jucă
toare de cimp.

așteptările. Metalurgiștii timișoreni, 
pe linia ascendentă din ultimul timp; 
au obținut o meritată victorie cu sco
rul de 25-14 (11-9). începutul medu
lui a aparținut echipei Tehnometal; 
care după 15 minute de joc conducea 
cu 8—3, ca urmare a rapidității cu care 
a acționat în atac, a atenției cu care 
6-a apărat și a vervei de joc a lui Ia- 
cob, care din 6 șuturi înscrisese 5 goluri 
și trăsese o dată în bară ! Finalul pri
mei reprize s-a disputat sub semnul 
unei puternice reveniri a studenților, 
care au redus din diferență (min. 24 
9-8 pentru Tehnometal). După pauză 
insă, echipa Tehnometal joacă din ce 
în ce mai bine și realizează o netă 
și meritată victorie. Au înscris : Iacob 
(13), Holerbach (4), Hartweg (3), Bet
tendorf (2), Ghimpel, Peia și Kalafusz 
(Tehnometal), Jude (6), Albert (2), 
Niesz, Kreiling, Vlad, Sauer I, Sau
er II, Cristian (Știința). Otto Leikep 
(Sibiu) nu a condus pe măsura posi
bilităților sale.

Intîlnirea DINAMO—STEAUA 
țumit parțial. Astfel, se poate 
că ne-a plăcut dîrzenia, risipa 
nergie a ambelor echipe. S-a 
mult și cu indirjire, 
ca sub raport tehnic 
să se situeze la un 
Handbaliștii acestor
fruntașe și-au disputat cu atita ener
gie fiecare acțiune incit au uitat... 
handbalul. Ei au fost foarte nervoși, 
angrenindu-se de multe ori intr-un Joc

a mul- 
spune 
de e- 
luptat

ceea ce a făcut 
și tactic meciul 
nivel mediocru, 
două formații

prea dur. In această privință au „ex
celat" Bulgaru și Ivănescu, care s-au 
lovit reciproc, Oțelea, Costache II și 
Telman, ultimul comițînd și un gest 
nesportiv față de Hnat. De altfel, edi
ficator in această privință este faptul 
că în acest meci s-au sancționat 86 de 
faulturi !

In apărare Steaua nu a fost mult 
inferioară echipei Dinamo. In schimbi; 
în atac dinamoviștii s-au impus ca-' 
tegoric, ceea ce le-a Și permis, de
altfel, să cîștige cu 15—12 (9—7). Și 
prin evoluția scorului meciul a fost 
interesant. După ce in primele minute 
a condus Dinamo, Steaua a egalat 
(min. 20 : 6-6). Apoi, Dinamo a con
dus tot timpul cu 1 sau două goluri.' 
In min. 52 Dinamo conducea cu 13—12 
și timp de 5 minute jocul s-a disputat 
într-o mare tensiune. Steaua însă h. 
ratat mult și, în final, Dinamo a mai 
înscris două goluri. Au marcat: Mo-' 
ser (5), Costache II (5), Hnat (2), Ivă- 
nescu, lonescu, Covaci (Dinamo), Bul
garu (5), Totan (3), Oțelea (2), Nodea, 
Gruia (Steaua). C. Căpățină (Buzău) 
are meritul de a fi reușit să țină în 
mină un meci foarte dificil de arbi
trat.

După prima parte a turneului final, 
în fruntea clasamentului se află Di
namo București. Competiția va conti
nua miine la Ploiești cu următoarele 
meciuri: Știința Timișoara — Steaua; 
Tehnometal — Dinamo. —

CĂLIN ANTONESCU

Astăzi, prima etapă in campionatul
de calificare

pentru promovare în prima cate- 
a țirit
București, tinăra formație a Cili- 
sportiv școlar va primi replica

• Cele opt echipe participante Ia cam
pionatul de calificare își încep azi dis
puta 
gorie

La 
bului
echipei C.S.O. Timișoara. Meciul se dis
pută la ștrandul Tineretului cu începere 
de la ora 19,30.

în rest, prima etapă programează ur
mătoarele jocuri : C.S.M. Cluj — Petrolul 
Cîmpina, Voința Oradea — Voința Cluj 
și Voința Tg. Mureș — A.S.M. Lugoj.

la
doar

polo
două partide și anume : Pro 
C.S. Mureșul Tg. Mureș șî

pută 
greșul
Știința Cluj — Rapid Buc. Ultimul meci 
programat inițial sâ se desfășoare la 
București, se va disputa la Cluj, la 
cererea întemeiată a formației studențești 
ai cărei eomponenți se vor afla in acea 
perioadă in plină sesiune de examene.

ÎNOTĂTORI! DE LA PROGRESUL' 
AU DOMINAT Șl ÎNTRECERILE 
FAZEI A TREIA A CAMPIONATU

LUI REPUBLICAN DE HALĂ, 
REZERVAT COPIILOR

• FILIAȘl. Etapa raionaia a ca 
natelor de juniori și copii. Cîteva rezul
tate : JUNIORI I: lungime: I. Buzierne- 
scu 5,82; greutate: I. Pal 11,92; JUNIORI 
II: greutate: St. Lazea 12,41; JUNIOARE 
I: disc: N. Moacă 25,30: JUNIOARE II: 
300 m: I. Stanca 54,2; COPII: lungime: 
A. Ștefan 4.40; FETE: 100 m: C. Ciucu 
14,9. (N. CÎRSTOCEA-coresp.).
• BIRLAD. Faza regională a concursu

lui de copii. BĂIEȚI: 60 m: I. Chiriac 
8,1; 500 m: I. Chiriac 1:18,5; ar. mingii 
de oină: I. Topa 55,67; FETE: 60 m: EI. 
Zaharia 8,3; 300 m: El. Zaharia 49,1; înăl
țime: M. Cartaș 1,30 (E. SOLOMON-
coresp.).
• BRAȘOV. „Cupa Politehnicii”: 3000 

m: O. Szoke 9:17,7; înălțime: G. Lexen 
1,75; greutate: I. Lazăr 12,10; suliță: G. 
Lexen 51.14; ciocan: St. Crăciun 41,25. (C. 
DlACONESCU-coresp).
• PETROȘENI. Faza orășenească a 

concursului de copii : BĂIEȚI: 60 m: I. 
Negru 8,6; 500 m: C. Dobîrceanu 1:13,0; 
înălțime: I. Bordan 1,40. (S. BALOI- 
coresp.).
• RM, VILCEA. Concurs orășenesc — 

sistem divizie — pentru copii. BĂIEȚI: 
60 m: I. Florin 8,5; înălțime: I. Florin 
1,30; FETE: 60 m: E. Dinu 8,9; 300 m: E. 
Căpraru 52,0. (N. RUSU-coresp.).

campiona- 
ziua de 7 
șe desfă- 
reprezen-

republican. Deoarece în 
dată la care trebuia să 
jocurile acestei etape, 
țării noastre se află Ia Belgrad,

plin turneu internațional, biroul fe- 
următoarele meciuri: 

I.C. Arad, Dinamo —

c.

Victoria Cosa, urmată de Georgeta 
Dumitrescu, conduce în cursa de 500 
m desfășurată pe stadionul „23 Au
gust* din Capitală.

Foto: T. Chioreanu

Pentru micii sportivi

Un frumos concurs de triciclete, trotinete și biciclete
Bum după-amiază pe porțiunea din 

fața sălii de festivități a Combinatu
lui poligrafic „Casa Sdnteii" era o 

animație deosebită. Zeci de copii și-au 
dat intilnire aici pentru a participa 
la concursul organizat pentru ei de 

C.P.B. Toți eram foarte emoționați... 
Da start au fost prezenți 35 de concu- 
nenți dintre care 12 fetițe.

tată ciștigătoni: trotinete băieți (5- 
T ani): Dumitru Crainic; tnexiese

fete (5—7 ani): Deglidis Serma/tene; 
trotinete băieți (8—11 ani): Ludovic 
Keresteș; trotinete fete (8—11 ani): 
Henrietta Stive Iman; triciclete băieți 
(5—7 ani): VasUe Cristescu; biciclete 
băieți (8—11 ani): Mihai Cirligeriu. 
Primilor clasați le-au fost oferite pre
mii in jucării și cărți.

N TOKACEK, coresp.

• Au intervenit unele modificări în 
programul etapei a Vill a a 
tului 
iunie, 
soare 
tativa 
în
deral a a minat 
Știinfa Buc. — 
Industria Linii Timișoara și Steaua — 
Crișana Oradea. Toate aceste trei par
tide se vor desfășura duminică 10 iunie 
Așa incit în ziua de 7 iunie se vor dis-

PRONOEXPRES1X2X1X21
Central începînd de sîmbătă din săptă- 
mîna următoare.

• La tragerile Loto Central din luna 
iunie (1, 8, 15, 22 și 29 iunie) se atribuie 
la fiecare tragere cite un autoturism 
„Moskvici”.

Pentru acordarea acestor autoturisme 
se extrag, la fiecare tragere, cite patru 
numere în plus. Trebuie reținut faptul 
că autoturismele se pot cîștiga și cu bi-. 
lete sferturi.

Azi e ultima zi cînd mai puteți cum
păra bilete pentru tragerea Loto Cen
tral de mîîne, care are loc Ia Bacău.

9 Reamintim partlcipanților că, înce
pând cu tragerea Loto Central din 25 
mai a.c., concursurile Pronosport nr. 21 
din 27 mai a.c. și Pronoexpres nr. 22 
din 30 mai a.c. plata premiilor se face 
astfel:

a) în localitățile cu case raionale CEC: 
premiile pînă Ia 100 lei prin mandate 
poștale iar premiile peste 100 lei prin 
casele raionale CEC.

b) în restul localităților toate premiile 
vor fi remise prin mandate poștale.

Mandatele poștale se vor achita par- 
ticipanților numai la ghișeele poștale 
din raza de domiciliu a participantului, 
fără a se mai aviza la domiciliu.

In București și în orașele de reședință 
de regiuni, zilele de plată a premiilor 
prin oficiile poștale și prin casele raio
nale CEC se fixează’ astfel: la Prono
sport începînd de marți din săptămâna 
următoare, la Pronoexpres începînd de 
jei din săptămâna următoare iar la Loto

• Pentru concursul Pronosport nr. 22 
(etapa din 3 iunie) Programul Loto-Pro- 
nosport dă următoarele pronosticări :
1. Steaua — Steagul roșu (A)
2. Petrolul — Dinamo București
3. Dinamo Pitești — Progresul
4. Rapid — V.T.A. (A)
5. știința Cluj — Dinamo Bacău
6. Jiul — Știința Timișoara (A)
7. Metalul — Minerul (A)
8. Dinamo Galați — CSMS Iași
9. Mureșul — Crișana (B)

10. C.S.M. Mediaș — Farul
11. Din. Suceava — Carpați
12. C.F.R. Roșiori — C.S.O.

(A)
(A)

(A)

X
X
X
X

(B)

1 2
1
1
1
1
1 2
1
1 2

1 X
1 X(B)

Sinaia (B) 1 2
Craiova (B) 1

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 22 din 30

mai 1962, au fost extrase din urnă urmă- 
* 43 3 45

7
lei.
va avea

16.toarele numere : 11 46
Numere de rezervă: 26

Fond de premii: 429.277
Tragerea următoare _ ____ __

miercuri 6 Iunie 1962, Ia Biled.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

loc

La sfîrșitul săptămînii trecute bazinul 
acoperit de la Floreasca a găzduit con
cursul de înot la care au participat cele 
mai bune elemente din secțiile de nata- 
ție ale cluburilor sportive bucureștene. 
La sfîrșitul probelor, înotătorii de la 
Progresul au totalizat 173 de puncte, 
cu două puncte mai mult decit Școala 
sportivă de elevi nr. 2 clasată pe locul 
secund în clasamentul general. 0 evo
luție remarcabilă în acest concurs au 
avut-o Anca Mărdărcscu (Steaua) care 
a parcurs 66 m bras în 58,3, Mugur 
Tomescu (Steaua), I. Kende (Clubul 
sportiv' școlar), V. Bivolu (S.S.E. .2), 
Monica Muntcanu (Progresul), C. Bă
diță (Rapid).

în clasamentul 
prezintă astfel : 
greșul) 100 p., 
1) 75 p., 3. Gh. Marinei (Steaua) 66 
p., 4. Gertrude Căpățină (S.S.E. 2) 
52,5 p., 5. Maria Baciu (S.S.E. 2) 51,5 
p., 6. Paula Enăceanu (Progresul) 42,5 
p. etc.

antrenorilor situația st
1. P. Stroescu (.Pro-
2. Gh. Dimeca (S.S.E.

BAZEL
f ET RȚjff

SEMENSC
X^VĂIIU© 
wz coșCetx/tzCoo 
în orice sezon
Se organizează tabere pentru slu- 

denți, elevi și școlari. Condiții optime 
de cazare și masă.

Informații la l.G.R. Caransebeș str. 
V. Roaita 2 (pentru Muntele Mic) și 
l.G.O. Reșița str. FîntînHor 1 (pentru 
Semenic și Văliug).



)ouă jocuri restante 
in categoria B

FARUL ÎNVINS LA REȘIȚA 
SERIA A II-A

p.S.M. REȘIȚA — FARUL CON- 
lANȚA 1—0 (0—0). Meci de mare 
[tă, palpitant, cu multe faze de 
I la ambele porți, urmărit de 8000 
spectatori. Au învins gazdele, dar 

pă aspectul primei reprize victoria 
era greu de întrezărit. Farul a do

pat în prima parte, dar imprecizia 
șut a lui Ciosescu, Moroianu și O- 
b și intervențiile oportune ale apă- 
prilor reșițeni (în special ale por
ului Rusu) au făcut ca ocaziile să 
ratate. Repriza a doua a aparținut 

Idelor, care au înscris în min. 57 
b Sporea. CSM a mai ratat 
Bzi.i mari în finalul jocului, 
kșanu și I. Plăvițu, coresp.).

SERIA A III-A
Arieșul Turda — A.5.M.D.
|re 4—2 (2—1). întîlnirea a prilejuit 

joc de nivel mediocru.
pit de .ambele părți.

(I. Pataki,

două
<P.

Satu

S-a ratat

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL TURULUI FINAL DUPĂ FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN AL MAFSTPELOR

AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN BE JUNIORI
Curînd, în atenția iubitorilor de fotbal, 

care urmăresc cu atîta pasiune jocu
rile din categoriile A și B și din 
Cupă, va intra o nouă competiție t 
turul final al campionatului republi
can de juniori, cea mai importantă 
competiție a tinerilor fotbaliști. Este 
și firesc ca această etapă finală să 
trezească mai mult interes: ea an
grenează pe cele mai bune echipe 
de juniori din regiunile țării, pre
cum și aceea din orașul București, 
intr-o întrecere menită să desemneze 
campioana țării. Și de cele mai multe 
ori aceste meciuri au prilejuit, în 
edițiile precedente ale campionatului, 
și jocuri bune și afirmarea unor ju
niori talentați, care ulterior au fost 
promovați în primele formații. Ase
menea perspective oferă și campiona
tul de anul acesta.

După cum am anunțat, turul final 
va desfășura în două părți: 

zonală; 2) 
București), 

jocurilor se 
preliminar,

se va desfășura în 
L) pe zone, cu o finală 
semifinale și finală 

Datele de disputare 
cunosc: 3 iunie

(la
a

10 și 17 iunie, meciuri in cadrul ce
lor patru zone, 24 iunie semifinalele 
și 1 iulie finala. Iar acum se cunoaște 
și programul jocurilor. Reamintim 'că 
în cadrul zonei a IV (unde sint cinci 
echipe) duminică 3 iunie se va dis
puta un meci preliminar: Dinamo 
București — Dunărea Calafat (arbi
tru : Marin Grigoriu — Roșiori).

Iată cum arată programul primului 
tur (10 iunie):

ZONA I : campioana regiunii Su
ceava — campioana regiunii Iași (ar
bitru : G. Buburuz — Bacău) ; Dinamo 
Bacău — Știința Galați (arbitru: I. 
Radu — Bîrlad).

ZONA a I I-a : C.S.O. Timișoara — 
campioana regiunii Crișana (arbitrul 
Cornel Pop — Hunedoara) ; Maramu
reș — Cluj (arbitru: Ion Firtea — 
Oradea).

ZONA a III-a: Hunedoara — Mu
reșul Tg. Mureș (arbitru: Simion Po
pa — Mediaș) ; Petrolul Ploiești — 
Brașov (arbitru: Gh. Scărlătescu — 
Pitești).

ZONA a IV-a: Minerul O. Lung 
■Muscel — Victoria Giurgiu (arbitru : 
M. lonescu — Tirgoviște) ; Dobro
gea — Dinamo București sau Dună
rea Calafat (arbitru: Ion Mucă — 
Giurgiu).

Opt regiuni nu și-au anunțat încă 
echipele campioane. Dintre ele, Do
brogea și-o va desemna duminică.

învingătoarele în etapa de la 10 
iunie, în cadrul celor patru zone, se 
vor intilni intre ele Ia 17 iunie, în 
finale zonale pentru a desemna echi
pele semifinaliste. Toate jocurile sint 
eliminatorii. In caz de egalitate, me
ciurile se vor prelungi; dacă egali
tatea se va menține, se va califica 
echipa mai tinără.

De ce numai cîleva gimnaste bine pregătite?
Finala campionatului republican in

dividual al maestrelor, desfășurată la 
Constanța, a ridicat o serie de pro
bleme importante legate de pregăti
rea gimnastelor noastre fruntașe. în
trecerile au avut două aspecte prin
cipale : pe de o parte, ele au însemnat 
un binevenit prilej de verificare a 
gradului de pregătire a lotului repu
blican, cu numai cinci săptămîni 
înaintea campionatelor mondiale} pe 
de altă parte, ele au constituit 4» tre
cere în revistă a tot ceea ce avem mai 
bun în gimnastica feminină.

In privința comportării componente
lor lotului, și in special a celor din 
echipa reprezentativă, ne putem de
clara mulțumiți. Desigur, acest lucru 
nu înseamnă că toate lipsurile au 
fost lichidate, dar față de ultimele 
concursuri, gimnastele noastre au pro-: 
gresat, corectindu-și numeroase gre
șeli în execuție. Astfel,- cu toate că 
mai sînt aterizări nesigure 6au unele 
zboruri mai joase, săriturile au fOSt 
îmbunătățite. La exercițiile impUSe la 
paralele, atenția trebuie îndreptată tri 
special spre executarea mai corectă a 
coborîrii și a întoarcerii în ghemuit 
și, in general, spre obținerea unei 
continuități în execuție. Problema 
continuității și a siguranței îri exe
cuție se pune de fapt la toațe apăra
tele, deoarece mai există încă ezitări 
și la bimă sau lipsă de amplitudine 
la sol (la exercițiile impuse). Ateri
zările la toate aparatele trebuie îm
bunătățite. Efectuarea acestor ultime 
retușuri, cu accent pe cele de Ia exer
cițiile impuse, reprezintă sarcina 
principală a pregătirii în perioada 
pînă la „mondiale". Exercițiile liber

se

cores p.î.

Un reușit concurs la Tîrgoviște

alese sînt mai bine cristalizate, toate 
avînd o compoziție valoroasă. De a- 
semenea, este îmbucurător faptul că 
gimnastele noastre fruntașe — în spe
cial Sonia Iovan și Emilia Liță, între 
care s-a dat o luptă de toată fru
musețea pentru cucerirea victoriei -• 
sânt în formă bună. Pregătirea lor 
actuală ne dă speranța unei compor
tări frumoase la Praga, bineînțeles cu 
condiția ca ele să folosească din plan 
săptămânile care au mai rămas.

Competiția de la Constanța a scos, 
însă în evidență și fapte negative. In
tre pregătirea gimnastelor din pri
ma formație a țării și cea a celor
lalte sportive există o deosebire... ca 
de la cer la pământ. Componentele 
lotului de tineret nu s-au prezentat 
nici ele la nivelul așteptat. Majorita
tea lor sînt însă eleve care se pre
gătesc pentru sesiunea de examene^ 
prin urmare comportarea lor mai sla
bă este oarecum explicabilă.

Nu este însă cu nimic motivată 
ȘVOluția cu totul necorespunzătoare a 
Unor gimnaste din unele centre cu 
vechi tradiții în gimnastică : Arad, 
Cluj și Tg. Mureș. Din aceste orașe 
s-au prezentat la concurs numai una 
sau două gimnaste și acestea foarte 
slab pregătite: Elena Guranda de la 
Arad — antrenor Geza Weinerth, suro
rile Nagy de la Cluj — antrenor Eugen 
Feivinczi. Alte centre ca Brașov, Si
biu, Oradea, Iași etc. nu au trimis 
nici o gimnastă la campionatul de 
maestre. Cum poate fi oare calificată 
munca antrenorilor din aceste orașe, 
cînd ei nu sînt capabili să pregăteas
că în mod corespunzător gimnaste de 
o categorie superioară ? Consiliile oră
șenești, regionale 
respective trebuie 
ția gimnasticii și 
măsuri în lumina
de Conferința UCFS.

Singurul oraș care a prezentat mai 
multe concurente la finală a fost 
Constanța. Desigur, acesta este uh 
lucru îmbucurător, dar trebuie să a- 
rătăm că dintre cele cinci gimnaste 
constănțene numai două — Niculina 
Gheorghe și Petruța Dragomir — sînt 
pregătite să facă față la categoria 
maestre. Considerăm că celelalte au 
trecut prea devreme la această ca
tegorie superioară, neavînd încă pre
gătirea fizică și baza tehnică cores
punzătoare pentru aceasta. Este bine 
că la Constanța se promovează cu cu
raj tineretul, dar acest lucru trebuie 
făcut pe baza unei pregătiri temei
nice.

Comportarea slabă a gimnastelor 
din provincie la această finală consti
tuie un semnal de alarmă pentru an
trenori, care trebuie să se gândească 
serios și să acționeze în consecință 
la îmbunătățirea situației, folosind 
cele mai noi metode de antrenament. 
Considerăm că și federația de specia
litate este datoare să organizeze uri 
schimb de experiență între antrenorii 
lotului și ceilalți, iar în ultima instan
ță să ia măsurile cuvenite față de cei 
care — trebuie spus răspicat — nu-și 
fac datoria. Problema rezervelor pen
tru lotul republican este acută și nu 
poate fi rezolvată decit printr-o muncă 
mult mai susținută și de calitate.

In încheiere, amintim că finala 
campionatului s-a bucurat de o bună 
organizare, la care au adus o contri
buție substanțială consiliul regional 
UCFS Dobrogea și comisia regională 
de gimnastică.

și organele UCFS 
să analizeze situa- 
să ia de urgență 
sarcinilor trasate

Matei la fentat pe portarul ploieștean trimițindu-l in dreapta și a marcat 
partea cealaltă a porții. Așa s-a înscris din II ir primul gol al meciului de 

categoria B, C.S.M.S. Iași — Prahova Ploiești (4—0).
Foto : 1. Gliițiu

NOTE, ȘTIRI u

Sîmbștă
Tirgoviște,

Ața da I
Dacă pronosticurile privind rezul- 
lul partidei Minerul Lupeni — Stea- 
u roșu Brașov erau diferite, în 
nimb asupra modului cum va de- 
rge întîlnirea, exista o părere una- 
Ha : o luptă deosebit

pentru balon de 
u pînă la ultimul 
k Era doar cunoscută 
pța acestui meci pentru ambele for- 
kții : in caz de victorie, Minerul 
ea cele mai mari șanse să scape de 
brogradare, după cum dacă Steagul 
bu cîștiga, iși asigura in continuare 
pibilități bune în cursa pentru pri
pi loc. Și, în asemenea situații, u- 
pri jucătorii se lasă depășiți de im- 
rtanța întîlnirii și comit abateri de 
regulile sportivității. Iată insă că 
Lupeni, lucrurile nu au stat deloc 

B. Jucătorii (exceptind pe Nagy in
to singură împrejurare) au înțeles 
se întreacă într-o luptă dîrză, dar 

brtivă. Și meritul revine deopotrivă 
Ibaliștilor și antrenorilor lor (Ion 
btzer și Silviu Ploieșteanu), brigăzii 
arbitri (Victor Pădureanu la centru, 

prin Dumitriu și Cristian Nicolae 
tușă) și entuziastului public din 

peni.
încă un fapt semnificativ. In urma 
k-i ciocniri involuntare între Zaharia 
Comșa, ultimul și-a spart arcada, 

Lru care a cerut intervenția medici- 
. Celor doi doctori localnici, Tibe- 

1 Mihu și Nicolae Lumonaru, li s-a 
[turat imediat în acordarea îngriji- 
|>r necesare lui Comșa și sanitarul 
hn Furdui (de la Steagul roșu) care 
k pus la dispoziție trusa de prim 
Mor.
Două fapte — două exemple și pen- 
l alți sportivi.
Ne exprimăm convingerea că fotba- 
lii de la Minerul și Steagul roșu 
k avea pe viitor comportări și mai 
ne, renunțând — în special cei de 
Brașov — la unele discuții inutile 
arbitrul (de altfel și acesta cu ju- 

torii...) și să se concentreze mai 
alt asupra jocului. Poate că evitînd 
imdnică asemenea lucruri, randa- 
rntul Steagului roșu ar fi fost mai 
ke și, cine știe, și rezultatul altul.

G. COMARN'ISCHI

de apri- 
la pri- 

minut de 
impor-

Clasamentele Cupelor 
portul popular” ți „Loto-Pronospori”

„CUPA SPORTUL POPULAR’
1. Rapid București o puncte
|3. U. T. Arad 2 puncte

4—5.
C—7.

Dinamo Bacău 
Steaua București 
Dinamo București 
Petrolul Ploiești 
St. roșu Brașov 
Progresul București 
Jiul Petrila 
știința Timișoara 
șmnța ’ouj' J 
Metalul Tîrgoviște 
Dinamo Pitești 

acest clasament nu sînt

t.
».

1*-
11. Minerul Lupeni12. ---- _ .
13.
14.

2 puncte
3 puncte
3 puncte
4 puncte
4 puncte
5 puncte 
S puncte
7 puncte
9 puncte

12 puncte
13 puncte
40 puncte

incluse par- 
\ dumi-

In ____ _________________ ,______
tidele disputate in categoria A, 
nici 27 mai.

«CUPA LOTO-PRONOSPORT4*

1. 
2.
3.
4.

+ + 
+ + + +

24 goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri

IC
14
12

5
4
0 _

■ 1 gol
3 goluri
3 goluri
6 goluri

— 17 goluri
— 21 goluri
— 24 goluri

Dinamo București 
St. roșu Brașov 
Petrolul Ploiești 
Progresul București

5. Steaua București
6. Dinamo Bacău
7. Rapid București
8. Știința Cluj

9—10. știința Timișoara
U. T. Arad

11. Dinamo Pitești
12. Jiul Petrila
13. Minerul Lupeni
14. Metalul Tîrgoviște „____

Clasamentul a fost întocmit după jocu
rile disputate in etapa de duminică.

Duminică : cuplaj la „23 August”

La sfîrșitul acestei săptămîni, sta
dionul „23 August" va găzdui din 
nou un program cuplat care suscită 
interes. Este vorba de două partide 
în cadrul campionatului categoriei 
A, care se vor disputa în ordinea 
următoare:

Ora 15.45; Rapid — U.T.A. 
Ora 17.30: Steaua •— St. roșii. 
Biletele pentru acest cuplaj se 

pun în vînzare începînd de astăzi, 
joi, la casele de bilete obișnuite.
Arbitrii jocurilor de duminică

Cele 7 partide de categorie A, pro
gramate duminică, vor fi conduse de 
următorii arbitri: St. Mataizer — Cra
iova (Rapid — U.T.A.), Z. Drăghici — 
Constanța (Steaua ■— St roșu), M. 
Cruțescu — București (Metalul — Mi
nerul), I. Ritter — Timișoara (Petro
lul — Dinamo București), Tr. Crucea- 
nu — Arad (Știința Cluj — Dinamo 
Bacău), Al. Toth Oradea (Dinamo Pi
tești — Progresul) și N. Mihăilescu — 
București (Jiul — Știința Timișoara).

• Lotul de tineret a făcut ieri antre
nament pe stadionul Republicii. In ca
drul acestui antrenament, lotul a sus
ținut un joc-școală în compania for
mației orășenești Vulcan. Astăzi, lotul 
B se antrenează la Cîmpina, avînd ca 
partener echipa Poiana din catego
ria B.

Bo-avut loc la 
peste 2000 

de Spectatori, tin reușit concurs hipic, 
la care au luat parte călăreți din clu
burile bucureștene Diiiamo, Steaua și 
Știința. Acest concurs a constituit o 
bună verificare înaintea ‘ primei ’ etape 
a campionatului republican pe anul 
1962. 'Iată rezultatele înregistrate: 
Obstacole „semi-ușoară" : 1—2. E. , , _ , _____ ____  ,___
Boiangiu (Dinamo) pe Peștera și Al. gărițoiu și Țopescu) 0 p. 2:54,0; 3. Di- 
Longo (Dinamo) pe Melchior, după nan» (Longo și Dobeanu) 8 p 2:47,0; 
baraj, cu cîte 0 p. timp 28 sec.; 3. —■---- ------ • ------
" Olteanu (Steaua) pe Seniorita, 

sec. i Obstacole „nenumero- 
tat'ă": i. V. Dobeanu (Dinamo) pe

p. timp 46,2 sec.; 2. E. 
pe Peștera 0 p. 46,5} 3. 

j"' j . > Grat« 
0 p. 47 sec.; Obstacole „ciștigă sin-

și duminică a 
în prezența a

gur punctele" (adițiune) : 1—8. 
iangiu, Longo, Olteanu, Boiangiu, 
Lohgb, Stana, Țopescu, Ghițuran, toți 
cu 115 p; Obstacole „duble"; l.îon 
Oprea (Știința) pe Padina 0 p. 55,3 
sec.; 2. Gh. Călugărițoiu (Steaua) 
pe Recova 0 p. 56 sec.; 3. E. Olteanu 
pe Seniorita 4 p. 45,7; Obstacole 
„ștafetă": 1. Steaua (Olteanu și Țo
pescu) 0 p. 2:44,0; 2. Steaua (Călu-

E.
O p. 28,2

Văpaia 0
Boiangiu
Cezar Popescu (Steaua) pe

Obstacole-echipe : 1. Dinamo (Dobeanu 
și Boiangiu), după baraj 0 p. 55 sec.; 
2. Steaua (Olteanu și Stanciu) 12 p. 
56 sec; Obstacole — forță progre
sivă : 1. Gh. Călugărițaiu pe Recova
15 p. (1,75 m ) ; 2. I. Oprea pe Pa
dina 10 p (1.65 m.) ; 3. Ai. Longo 
pe Gloria 10 p. (1,60 m).

Dacă în primele jocuri din cadrul 
finalei campionatului Capitalei echi
pele studențești trecuseră cu bine „e- 
xamenele" respective, duminică ele au 
părăsit terenul învinse: băieții, de 
Oțelul, iar fetele, de Chimia. înfrân
gerile. la aceleași scoruri (3—1) cu 
care Știința câștigase primele me
ciuri. Au intrat deci in funcțiune 
calculele. Pînă la urmă diferența de 
puncte a fost favorabilă echipei mas-

SPORTURI NRUTICE'

>9 Cupa Păcii“, duminică
pe lacul Snagov

Seria competițiilor de mare amploa
re continuă. Duminică, pe lacul Sna
gov, în organizarea clubului Dinamo 
și a comisiei orășenești de natație, 
se va desfășura competiția dotată cu 
„Cupa Păcii". Programul întrecerilor 
cuprinde probe de caiac-canoe pe dis
tanțele clasice de 500 și 1.000 m și de 
canotaj academic (fete 1.000 m, băieți 
1,350 m). Toate sosirile se vor face 
la „Malul tăiat".

La acest concurs și-au anunțat par
ticiparea toate cluburile bucureștene 
cu secții de sparturi nautice. Vor par
ticipa — în echipele clubului respectiv 
— și componenții loturilor republicane.

Concursul începe dimineața la ora 
10.

campioane Capitalei
culme Oțelul și 
Știința. Ele au 
pioane ale Capitalei și vor lua parte 
la etapa interregională, care va începe 
la 10 iunie.

Jocurile, disputate pe terenul Să
nătatea in fața unei asistențe record 
și intr-o ambianță specifică jocurilor 
cu mare importanță, au fost pasionan
te de la un cap la altul.

In meciul feminin Chimia a întrecut 
Știința cu 3-1 (15-13, 9-15, 16-14, 
15—6), punctaverajul fiind favorabil 
chimistelor cu 55—43. In prima „man
șă" a finalei, ele fuseseră insă învinse 
cu o diferență mai mare (59—47), ast
fel că totalul punctelor (107—102) a 
fost favorabil studentelor. Situația s-a 
repetat aidoma 
— Știința 3—1 
15—12). Situația 
(4—4) a intrat 
punctaverajul: 
în primul joc și 59—46 pentru Oțelul 
în al doilea. Totalizind : 101—100 pen
tru Oțelul. Datorită acestui punct rea
lizat in plus, voleibaliștii de la Oțelul 
6-au calificat pentru etapa următoare!

Iată loturile echipelor campioane: 
ȘTIINȚA (antrenor: prof. N. Mura- 
fa) : Elena Verdeș, Mihaela Vlădeanu, 
Alexandra Vasilescu, Silvia Preja, Ana 
Denbischi, Alexandrina Oproiu, Ilea
na Mărăcine, Magdalena Udrea, Ră
dică Vaida, Mihaela Vnucov. OȚELUL 
(antrenor: B. Teodorescu, conducător 
de joc: Em. Mit roi) : B. Teodorescu, 
Saita, Kohn, Ianeovici, Fischer, Gh. 
Dragomir, Pențac, Jereghie, Istudor, 
Giurgea

formației feminine 
devenit astfel cam-

și la băieți: Oțelul 
(14-16, 15-7, 15-11, 

la seturi fiind egală 
din nou in discuție 
54—42 pentru Știința

— m. t. —

ILDICO RUSSU ȘIRIANU

Excursie la Praga
la „mondialele**
de gimnastică

Federația romînă de gimnastică 
organizează, prin agenția dc turism 
O.N.T., o excursie la Praga, cu oca
zia campionatelor mondiale de gim
nastică (3—8 iulie a.c.). Cererile 
de înscriere se înaintează la F.R.G. 
(sir. Vasile Conta 16) pînă la data 
de 2 iunie a.c. Pot înainta cereri an
trenorii, profesorii de educație fizică 
și tehnicienii care lucrează în gim
nastică.

*



Ieri in Chile LA SCRIM

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
faceput în Chile întrecerile turneului final 
al celei Je-a șapte* ediții a Campiesiitulm 
mondial de fotbal, datat en «Cu^* julra 
Rimei*- Pe stadionul Jiacieaal* din Ssa- 
tiago (80.000 locuri) a avut Ioc ia era 
14,30 (n.n. ora 21,30 ora B.-urr-știulai) 
festivitatea de deschidere a i rritiri

Cuvintul de deschidere a tnrae^m 
final a fost rostit de peeșed rtrie Re
publicii Chile, Joree Aiessaadn. daaă 
care președintele Federației lasrrneTio 
nale de Fotbal Asociație. *. Stariev 
Rons, s-a adresat participențilsr la tnv 
neul final al campionatului mondial La 
ora 15 a început tatilnirea diniie echtps 
țării țardă și formația Elveției La »- 
eceași oră. pe stadioanele din Ariea, 
Vina del Mar și Rancarua »-a dat lo
vitura de începere a celorlalte trei par
tide programate in prima etapl: Vrcmav- 
Col umbra. Brazilia-Mexic și Arrmtioa- 
Buigaria.

Dacă meciurile prunei etape n-au an
grenat decît pe puține din principalele

Asear* tîrziu, eu puțin înainte de în
chiderea ediției, ne-au parvenit 
talele primei etape:

Arica i Uruguay — Columbia 
(0-1)-

Santiago: Chile — Elveția 
(1-1).

Vina dd Mar: Brazilia — Mexic 
2—0 (6—0).

Rancagua : Argentina — R. P. Bul- , 
garia 1—0 (1—0).

rezul-

2—1

3-1

$f APROPIE FIHLA „C. C. Lr»

LA VOlfl MASCULIN
s-a mai anunțat, cele două 
cadrul finalei celei de a 
a „Cupei campionilor euro-

Așa cum 
jocuri din 
lfl-a ediții _ .
peni” la volei masculin (Rapid Bucu
rești—Ț.S.K. A. Moscova) vor avea loc 
Ia 10 iunie în Capitală și la 17 iunie la 
Moscova.

Partida de la București va li con
dusă de arbitrul Konstantinov (R. P. 
Bulgaria), ajutat de Wolowiec (R. P. 
Polonă), iar cea de la Moscova de 
Lajos Joseph (R. P. Ungară) și 
Schuster (R. D. Germană).

O evoluție sub așteptări
In ultimele două probe ale întîlni- 

rii dintre selecționatele R.P. Romîne 
și R.P. Polone — spada și sabia — 
reprezentanții noștri au evoluat, în 
general, sub așteptări.

La spadă, de pildă, din formația 
Stelian 4- Sinko+Haukler + Mureșanu, 
doar ultiiiii doi au dat, în parte, sa
tisfacție. Principalul nostru spadasin, 
Stelian s-a comportat foarte slab, reu
șind — la capătul unui asalt chinuitor

Tinase Mureșanu, tnlrunul din cele mai spectaculoase asalturi ale întilnirii 
de scrimă R.P. Romină — R.P. Polonă (2—2), adversar Andrej Krynski

Foto: Gh. Amuza

Spertivîî Mțtri participă 
la CBictrssl iater«ațieaal 

de peatatlaa madera 

de ia Leipzig

In ziua de 5 iunie va începe la Leip
zig un concurs internațional de pen
tatlon modern. La întreceri vor lua 
parte și 4 sportivi romini: Gheorghe To- 
mine. Dumitru Țintea. Nicolae Mari
nescu și Gheorghe Panciu (care de
butează intr-un concurs interna
țional).

Balczo (R. P. U.) învingător in concursul 
de pentatlon de la Stockholm

Ultima probă a competiției — cro
sul — s-a încheiat cu victoria lui 
Balczo — 1.180 de puncte. El a fost 
urmat de Paul Stevenson (Anglia) — 
1.105 puncte și Todt (R. F. Germană) 
— 1.006 puncte.

Concursul internațional de pentatlon 
modern de la Stockholm a fost cîști- 
gat de sportivul maghiar A. Balczo, 
care a totalizat 4.932 de puncte. Pe 
echipe, victoria a revenit echipei R. P. 
Ungare cu 14.185 de puncte urmată de 
Suedia cu 13.751 de puncte și Fin
landa cu 12.563 de puncte.

CEA DE A 59 sesiune a Comitetului In
ternațional Olimpic se va deschide la 4 
iunie la Moscova. Se vor discuta amă
nunte importante privind J.O. de la To
kio, iar Comitetul de Organizare a Jocu
rilor de iarnă de Ia Innsbruck va da un 
raport asupra felului cum se desfășoară 
pregătirile care — se pare — sint destul 
de rămase în urmă.

UN INCIDENT neobișnuit s-a produs 
eu ocazia unui meci de fotbal în orașul 
Saedin.2 din Danemarca. în cursul jo
cului, ti nărui Bent Jensen a șutat vigu
ros :a noartă. cind — deodată — gheata 
Lui a făcut explozie și a luat foc. Un co- 
echinier a reușit sâ-i scoată gheata, dar 
nu fără ca Jensen să sufere arsuri de 
gradul U- O anchetă minuțioasă a sta
bil: t că Bent Jensen trecuse eu ghetele 
de fotbal peste un cimp pe care se a- 
runcase o substanță chimică foarte in
flama bilă și că luase pe talpa ghetei din 
aceasta...

LA SESIUNEA C.I.O. de la Moscova, 
Comitetul Olimpic Japonez va cere in
cluderea voleiului feminin în programul 
J.O. de la Tokio. Această cerere va fi 
susținută și de federația internațională. 
După cum se vede, pretutindeni se ma
nifestă tendința lărgirii programului o- 
limpic, fapt care dă noi lovituri teoriilor 
reacționare în sport care susțin restrân
gerea programului J.O.

BRAZILIA va sprijini Argentina în 
lupta pentru obținerea organizării Cam
pionatelor Mondiale de Fotbal din 1970. 
Această declarație a fost făcută de Ha- 
velange, președintele Federației brazilie
ne. Totodată el a anunțat că Brazilia 
nu va cere organizarea campionatului 
mondial.

DE O MARE popularitate se bucură în 
R.P. Polonă «Insigna de Alpinist”. în

Dinâmoviâdâ de baschet de la Tbilisi
Zilele trecute s-a întors în Capitală 

lotul baschetbaliștilor de la Dinamo 
București, care ne-a reprezentat recent 
in tradiționala competiție internațio
nală, J9INAMOV1ADA". desfășurată 
în U.R.S.S. la Tbilisi După cum se 
știe, drnamoviștii bucureșteni au ocu
pat locul patru într-un turneu de 8 
formații. Cu alte cuvinte, un mic pro
gres față de comportarea din întrece
rea precedentă de la Sofia, cînd s-au 
clasat pe locul 5 din 7 formații, dar 
încă neconcludent față de posibilită
țile și valoarea vicecampionilor noș
tri Explicații se pot găsi suficiente. 
Cei mai tnulți dintre tinerii jucători 
dinamoviști sini lipsiți de experiența 
turneelor internaționale și, in plus, ei 
au avut de făcut față unui efort des- 
tul de susținut în ultima vreme: in 
decurs de 20 de zile au jucat 14 
meciuri (7 în turneul final al campio
natului și 7 la Tbilisi) și între timp 
au făcut și un drum de cîteva mii de 
kilometri. București — Moscova — 
Tbilisi. Dar, mai bine să dăm cuvintul 
antrenorului formației dinamoviste, 
DAN NICULESCU :

„Am sosit in capitala R. S. S. Gru
zine cu 24 de ore înaintea primului 
meci. De aceea, debutul nostru a fost 
plin de emoții. Oboseala drumului era 
resimțită in mod evident. In atac am 
jucat bine, dar apărarea a fost mai 
slabă și astfel am învins pe Ruda 
Hvezda Bratislava doar cu 3 puncte 
diferență. A doua zi — meciul cu 
Wisla Krakovia, campioana R. P. Po
lone, o formație in care jucau Wi- 
sockî, Pacula, Geleta. Nebedovski și 
Likșo, și care anul trecut la Sofia 

puncte diferență, 
băieții au avut o

Prima repriză 
liber și la pauză

ne-a învins cu 24 
De data asta însă, 
ambiție formidabilă 
am jucat-o în aer

FEDERAȚIA de fotbal italiană a emis 
recent alte hotăriri de suspendare împo
triva unor jucători care an fost desco
peri ți că se dopează. E vorba de jucători 
ca; Becagno. Fa valii (Brescia), Maraschi 
și Governato (Lazio). Bol chi (Xnternaxio- 
nale) și Barite co (Modena). Acesta e cel 
de ai treilea grop de fotbaliști italieni 
descoperit! că iau dopinguri.

JOCURILE Olimpice de iarnă din 1968 
se vor desfășura tot in Japonia ? Separe 
că japonezii țin la acest lucru, din mo
ment ce au adresat o cerere in acest sens 
Comitetului Internațional Olimpic. Ei 
propun ca loc de desfășurare orașul Sap
poro din Hokkaido, cea mai nordică in
sulă din arhipelagul japonez. O hotărîre 
in această direcție se va lua în 1963 la 
Congresul C.I.O. din Kenia.

Amintim că au mai cerut să organizeze 
aceste jocuri și următoarele orașe: Oslo, 
Calgary. Grenoble și Sion.

cursul anului 1961 această insignă a fost ț aveam 10 puncte avantaj. Apoi a in- 
cucerttă de ILOăO sportivi care au făcut ț .... . _ .
escalade pe versantul munților Tatra.

PENTRU PRIMA oară in Franța vor 
avea loc meciuri de rugtri in 7 jucători. 
Acest sport se practică in Anglia și are 
uo regulament special. La turneul din 
Franța vor participa 8 echipe. Jocurile 
eliminatorii se vor desfășura ta două re
prize a 7 minute, iar finala ta două re
prize a 1* minute.

ANTRENORII echipei englez#, care 
participă la campionatul mondial din 
Chile, l-au numit pe mijlocașul dreapta. 
Flowers, executant al loviturilor de 11 
metri...

i ceput ploaia și, exact ca la Sofia in 
ț același meci (t), am 'trecut in sală. 
I Numai că de dala asta, nouă ne-a

mers „coșul" la fel de bine ca și 
afară și am ciștigat cu 16 puncte.

. Prima surpriză a turneului. A urmat 
*. partida cu Dynamo Berlin. La pau- 
( ză. scor egal (28—28). In repriza se- 
' cundă am introdus rezervele și pe 
| teren s-a produs o adevărată senza- 
l ție: am învins cu 30 puncte dîferențăl

După 3 zile echipa se afla in frun
tea clasamentului, neînvinsă, cu cel 
mai bun coșaveraj. Toți ochii erau în
dreptați asupra noastră. Dar a venit 
meciul cu Dinamo Tbilisi, semifitta- 
listă în „C.C.E.". Pinâ atunci, jucă
torii gruzini nu dovediseră o formă 
prea bună. Dar de data aceasta au 
jucat excepțional și ne-au învins la 
un scor clar. Apoi am intilnit echipa 
chineză Cian Vei, liderul clasamen
tului. Prima repriză a fost egală 
(33—33). Ba chiar puteam s-o câști
găm, dacă nu ratam la sfîrșit 5 lovi
turi libere! Dar imediat după pauză, 
timp de 3 minute, echipa a avut o 
cădere inexplicabilă... Firește echi
pa chineză, cu jucători inalți și foarte 
mobili, a luat un avans consistent și 
nu a mai putut fi ajunsă din urmă.

Și, iată-ne acum pe locul 3. un loc 
pe care îl puteam păstra, mai ales 
că in meciul următor, cu Dozsa Buda
pesta — după ce am condus la un 
moment dat cu 23 puncte — am cîș- 
tigat cu 61—51. In ultima zi însă, 
(partida cu Spartak Sofia) forțele bă
ieților erau pe sfîrșite. fn echipa bul
gară evolua Mircev, Kuzov, Nenkov, 
Atanasov și Ranghelov, iar din min. 
7 (pină atunci scorul alternase) M 
Spiridon s-a accidentat și nu am mai 
putut conta pe el. In ultimele minute 
am ratat două ocazii clare de sub 
coș și din nou 5 lovituri libere! Spar
tak a ciștigat 
puncte diferență 
doar locul 4.

N.R. Avînd in _____ _
care dispune lotul dinamoviștilor bucu- 
reș'teni și ținînd seama de toate cele a- 
rătate mai sus, comportarea vicecampio- 
nilor noștri trebuie considerată sub po
sibilitățile existente. Fără discuție că e- 
fortul depus de jucători a fost resimțit 
din plin mai ales spre sfîrșitul turneu
lui. Dar, după cum afirmă însuși antre
norul Dan Niculescu, echipa Dinamo a 
manifestat din nou o serie de carențe 
observate de altfel și în timpul cam
pionatului : lipsă de maturitate și con
centrare în momente decisive, impreci
zie în aruncările la coș (mai ales cele 
libere), precum și fluctuații de formă 
ale jucătorilor de la un meci la altul. 
Către toate acestea trebuie să-și îndrep
te atenția antrenorul echipei Dinamo 
București, pentru ca printr-o muncă sus
ținută, prin antrenamente intense cu un 
număr sporit de repetări, jucătorii dina- 
moviști să poată obține și pe plan in
ternațional rezultate de valoare.

pînă la urmă cu 8 
și noi... am obținut

vedere capacitățile de

— o singură victorie, la Krynski. 
ko, spadasin fruntaș, a realizat și el 
victorie dificilă, la Wardinski. Hau 
a început bine (două victorii la 
kieviez și Wardinski) dar — slab 
gătit din punct de vedere fizic 
terminat sufocat. Paradoxal, cea 
frumoasă comportare a avut-o M 
șanu — specialist în... floretă!

Trăgătorii polonezi care, deși
plecau favoriți (după cum se știe, 
chipa de spadă a R.P. Polone 
campioană a Europei) au avut 
lejul să-și arate din nou bogatele 
cunoștințe tehnice și tactice, 
probei, io—6 pentru echipa R. P. 
lone, a fost realizat de Krynski 
Kowalski — cite 3 victorii, Wardi 
și Butkievicz — cite 2 victorii, res 
tiv Mureșanu și Haukler — cite 2 
tocii, Sinko și Stelian — cite o vict

Surprinzătoare apare, în Schimb, 
frîngerea echipei noastre la 
(7—9). Explicația trebuie găsită în 
ceea că doi dintre sabrerii noștri 
bază, Mustață și Vintilă au fost 
și inexistenți ! Și de data ac 
Drimbă — dublul campion la „in 
naționale" — și-a adus un aport 
tărîtor, reușind trei victorii (la 
jickiki, Majewski și Sobszak). 
a lipsit ca reprezentantul nostru 
întreacă și pe Zub, sabrerul nr. 1 
echipei oaspe. Cuvinte de laudă 
pentru C. Nicolae, victorios la 
(5—2 !), Wojiekiki și Sobszak. Din 
cate. Mustață n-a scos decît o vict 
la Majewski, iar Vintilă — de ner 
noscut! — a pierdut în serie.

In atari condiții, victoria sabrer 
polonezi apare justificată. Ei au 
lizat prin Zub și Wojiekiki — 
victorii, Sobszak — 2 victoriT 
jewski — o victorie.

Scorul final al întilnirii este aș 
2—2 (echipa R.P. Romîne a cîșt 
primele două probe, floreta băieț 
fete).

ABEBE BiKILA A PARC
INTR-0 ORĂ 20,226

Cu prilejul 
desfășurat la ______  ___r___
limpic la maraton Bikila Abebe (E 
pia)' a parcurs intr-o oră distanța 
20,226 km. Această cifră reprezi 
cea mai bună performanță mondi

Rezultatul nu poate fi însă 
gat ca record mondial al orei deoa 
a fost obținut pe șosea și nu pe pi 
cum prevede regulamentul.

Recordul lumii aparține din 1 
cehoslovacului Emil Zatopek cu 20, 
kilometri.

unui concurs de atlet
Malmoe, campionul

De pe pistele de atletis
• Atletul sovietic Vladimir Truse 

a stabilit la Leningrad un nou rec 
unional în proba de aruncarea disc 
cu o performanță de 59,85 m. Vec 
record, detinut de K. Buhanțev, era 
59/47 m.

• Cunoscutul atlet finlandez Pe 
Nikula a obținut în cadrul unui con
desfășurat la Helsinki 4,80 m la s 
tura cu prăjina (performanță super 
ră actualului record european). E 
a încercat să treacă înălțimea de 
m fără să reușească deoarece pră 
din fibre de sticlă s-a rupt, Nikula 
cidentîndu-se.

• La Rostock, Renata Garisch a
bilit un nou record al R.D. Germ 
la aruncarea greutății cu o perform 
ță de 17,34 m. Vechiul record era 
17,18 m și aparținea aceleiași atl
• Federațiile de atletism din R.

Germană și R. D. Germană au că 
de acord ca la campionatele europ 
de la Belgrad să prezinte o echipă 
mună. Pentru stabilirea echipei se 
organiza în cursul lunii august d 
concursuri de selecție la Praga și N 
moe. Această hotărîre a fost luată 
ocazia unei ședințe ținută la Main 
unde a fost prezent și secretarul ge 
ral al Federației internaționale de 
tletism, D. T. Pain.

GISELA Birkemayer abandonează atle
tismul. Ea a fost campioană de atletism 
a RD. Germane de 37 de ori, pe 100 m 
și 200 m plat și 80 m garduri. La această 
ultimă probă, Gisela Birkemayer deține 
și recordul mondial cu 10,5. Valoroasa 
atletă, eare are 30 de ani, a fost nevoită 
să abandoneze din cauza unei intervenții 
chirurgicale.

CELE MAI vechi cluburi de fotbal din 
Europa sint K.B. Copenhaga șl Le Havre 
(Franța) Ele au fost înființate în 1876.

COMITETUL Olimpic al S.U.A. cere ca 
Incepind din 1968 tenisul de cimp să fie 
reinscris in programul J.O. După cum se 
știe acest sport a figurat ta program 
pentru ultima oară ta 1924, cind a fost 
scos din cauza unor divergențe intre 
C.I.O. și Federația Internațională.

PENTRU prima oară vor avea loc anul 
acesta In Anglia campionatele de volei 
ale țării. Interesant de subliniat este 
faptul că președintele federației este fos
tul recordman al Angliei la proba de cio
can, Anthony, care a studiat Ia Institu
tul de Cultură

RECENT s-a 
natului de box
Titlul a revenit pentru 
formației varșoviene, Legia.

TINARA mișcare sportivă din Ghana 
face progrese serioase. Boxerii ghanezi 
vor întreprinde ta luna iulie un turneu 
ta Europa. In plan figurează și o tatn- 
nire cu puternica selecționată a R. P. 
Polon*.

Fizică din
disputat 1 

pe echipe ;

l Varșovia, 
finala campio- 
al R.P. Polone.
a zecea oară

I------------
| • In sferturile de finală ale cam-
țpionatelor internaționale de tenis ale 

Franței, australianul Neale Fraser a 
ciștigat cu 4—6, 6—3, 11—9, 6—1 în 
fața italianului Pietrangeli. Roy E- 
merson a dispus cu 4—6. 6—1, 3—6, 
6—2, 6—0 de indianul Krishnan, tn 
semifinalele probei la simplu mascu
lin vor juca Emerson — Santana și 
Laver — Fraser, iar la feminin: 
Schuurman — Smith și Turner — 
Haydon.

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprind în R. P. Chineză echipele 
selecționate de tenis de masă ale 
R. P. Ungare au jucat la Șanhai ca 
reprezentativele acestui oraș. Gazdele 
au ciștigat ambele întîlniri: la mas-

Pe scurt
culin scorul a fost de 5—0 iar Ia fe
minin 3—1.

• Echipa selecționată de box a 
Guineei și-a început turneul în Eu
ropa întîlnind la Colditz echipa re
prezentativă a R. D. Germane. Meciul 
S-a încheiat cu un rezultat de egali
tate: 10—10.

• Turul ciclist al Italiei a continuat 
cu desfășurarea celei de-a tl-a etapei 
Fanno — Castrocarro (170 km) cîș- 
tigată de belgianul Rik Van Looy ta 
4h 07:06 (medie orară 41.270 km). In 
clasamentul general individual con
duce belgianul Desmet urmat de An- puncte.

glade (Franța) la 1:29 și 
Est (Olanda) la 3:01.

• In finala competiției 
„Drago", F. C. Besanțon 
după prelungiri cu 1—0 pe

• Continuîndu-și turneul 
echipa feminină de volei

Piet A

de fo 
a îw

Le Ha 
în Fra 
a oraș 

Istanbul a jucat la Metz cu o se 
țiooată locală. Oaspetele au obți 
victoria cu scorul de 3—0.

• Cu trei etape înainte de tei 
narea campionatului unional de v 
la feminin pe primele locuri se 
Dinamo Moscova și Burevestnik 
dessa cu cfte 16 puncte, iar la rr 
culîn Ț.S.K.A. Moscova cu 17 pun 
urmata de Daugava Riga —
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