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Miinc, in categoria A la fotbal

ClMPINA 1 (prin telefon). Etapa a 
doua a concunsului internațional de 
motocros a stirnit un mare interes în 
orașul nostru. Cîmpinenii abia așteap
tă ziua de duminică pentru a putea 
urmări pe motocicliști, pe traseul de 
pe dealul Muscelului. Vineri, moto- 
ciclistii sovietici și bulgari au făcut 
un scurt antrenament pe traseul pe 
care se vor desfășura probele. Iuri 
Romanov, reprezentantul U.R.S.S. la 
clasa 175 cmc, ne-a declarat după an
trenament că traseul de Ia Cimpina 
este foarte frumos și interesant.

Sîmbătă dimineața între ora 10-12 
va avea loc pe același traseu un nou 
antrenament, de data aceasta oficial, 
în timpul căruia motocicliștii vor fi 
cronometrați. Duminică, competiția va 
începe la ora 10. Vă reamintim acum 
cîștigătorii pe clase a primei etape a 
acestui concurs : 125 Cmc — Tr. Ma- 
carie ; 175 cmc — P. Ovidiu ; 250 cmc 
— M. Dănescu ; 350 cmc — E. Seiller.

ȘT. CONSTANT!N’ESCU -coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI —DINAMO BUCUREȘTI
$1 POATE $1 AL CAMPIONATULUI

M fotografie: aspect dc la întrecerile 
primei etape.

Cit de greu este să educi la un 
copil simțul disciplinei și al răspun
derii pentru faptele sale, știe fiecare 
părinte. Or, tocmai în această di
recție, sportul m-a ajutat nespus de 
mult. Fiindcă din frageda copilărie 
interzicerea practicării unui sport a 
constituit pentru fiul meu... pedeapsa 
cea mai mare. Minunata și foarte 
pedagogica măsură luată de Minis
terul Invățămîntului ca numai elevii 
cu medii bune să fie admiși la școli 
sportive, l-a făcut de timpuriu pe 
fiul meu să se preocupe serios de 
învățătură și să reflecteze continuu 
asupra urmărilor unei note proaste.

Fiind unicul copil —'răsfățat une
ori — m-ain temut ca nu cumva să 
fie stăpînit de. egoism, una din cele 
mai urîte trăsături ale caracterului 
unui om. Și în această privință spor
tul m-a ajutat. De cînd practică în 
mod organizat sportul la Școala spor
tivă de elevi nr. 1, la secția de bas
chet, condusă de prof. Stella Rusu, 
am putut constata cu bucurie că spi
ritul de echipă, grija pentru rezul
tatele la învățătură și ale celorlalți 
colegi, mîndria pentru școala pe care 
o reprezintă, au avut o bună influen
ță. Sportul modulează, după părerea 
mea, caracterul, te învață din copi
lărie că îndatoririle trebuie să pri
meze. că în viață succesul se obp'ne 
prin muncă îmbinată cu inteligență, 
disciplină și avînt, că oboseala se 
poate învinge. Și atîtea alte lucruri 
bune...

Colectivul profesoral al școlii me
dii Gh. Ixizăr, precum și sportul 
miau fost alinți prețioși în educa
rea fiului meu. care crește sănătos 
și puternic. Băiatul mi-a transmis 
pasiunea lui față de sport făcînd 
și din mine o iubitoare sinceră a spor
tului. îmi crește inima de bucurie vă- 
zînd tineretul de azi, căruia partidul 
și guvernul i au creat condiții minu
nate de .viață, de muncă, de pregă
tire, de petrecere a timpului liber. 
Cerindu-i o singură... plată pentru

practicarea sportului preferat ! SA 
ÎNVEȚE ! Involuntar gîndul se în
toarce spre trista tinerețe a generației 
mele, lipsită de marea bucurie a spor
tului și de influența lui binefăcătoare. 
Subliniez BINEFĂCĂTOARE, întru- 
cît observ cu bucurie cum prin prac
ticarea rațională a sportului copilul 
meu se întărește fizic și spiritual.

Mul ți dintre cititori se vor întreba 
poate de ce am scris aceste rînduri. 
Le-am scris pentru acei părinți — 
cei drept tot mai puțini la număr — 
care neînțelegînd încă ajutorul pe 
care sportul poate să-l dea în educa
rea copiilor lor, îl ignorează, oprin- 
du-și astfel copiii să beneficieze de 
un izvor atît de minunat de sănă
tate.

ANA MOLIN 
lector Ia Universitatea 

București

Astăzi și inline, ia Cluj

Campionatele republicane
de haltere

Clujul găzduiește sîmbătă și dumi
nică întrecerea celor mai buni hal
terofili, pentru desemnarea campio
nilor țării. Peste 70 de concurenți, 
număr record, sint prezenți la această 
ediție a competiției, menită să ne a- 
rate nivelul de pregătire al compo-

La București:
Campionatul categoriei

final foarte pasionant. In ultimele sale 
patru etape se dispută jocuri deosebit 
de importante atit pentru primul loc, 
cît și pentru ultimele. Chiar etapa de 
mîine poartă un asemenea caracter: ei 
poate clarifica dar și complica situația 
Jn clasament, în frunte și în coadă. 
*e.°a ce contribuie la mărirea interesului 
pentru campionat.

Derbiul etapei și poate și al campio
natului se dispută la Ploiești. Petrolul, 
revenit în lupta pentru primul loc, în- 
tîlnește pe liderul campionatului, Dinamo 
București.

Rapid-UTA și Steaua-St. roșu
A anunță un nar ridicat, precum și perspectivele echi

pelor, iată programul acestora în ultimele 
trei etape :

DINAMO BUCUREȘTI cu: Progre
sul, Minerul (acasă), Știința Tim. 
plasare).

PETROLUL cu : Dinamo Pitești 
Dinamo Bacău (a). Rapid (d).

ST. ROȘU cu: U.T.A. (a). Metalul 
(d). Progresul (a).

DINAMO BACĂU cu: Jiul (a). Pe
trolul (d). Steaua (d).

PROGRESUL cu : Dinamo Buc., Știin
ța Tim. (a). St. roșu (d).

RAPID cu: Steaua, Știința Cluj 
Petrolul (a).

Surpriză in turneul final
al Campionatului masculin de handbal in 7

(de-

(d), PLOIEȘTI 1 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Partidele din cadrul tur
neului final al campionatului masculin 
au continuat în localitate. Numeroșii 
spectatori prezenți pe terenul Petrolul 
au avut prilejul să asiste la realizarea 
unei mari surprize : echipa timișoreană 
Tehnometal a învins campioana țării, 
Dinamo București cu 15-14 (8-6) !

Meciul s-a disputat într-o mare ten
siune. S-a jucat nervos, lent, dinamoviș-

!

MîiNE PE STADIONUL 
„23 AUGUST" 

Ora 15.45 : Rapid - U.T.A. 
Ora 17.30: Steaua - St. roșu

Pitești, Petroșeni șî Tîr- 
partide care interesează 

retrogradării, mijlocul

M inerul.
etapei este completat de 
Cluj — 
interes

Dinamo Bacău, 
pentru mijlocul

bine importanța

La București, 
goviște au loc 
deopotrivă zona 
și fruntea clasamentului: Steaua — St.
roșu. Rapid — U.T.A., Dinamo Pitești 
— Progresul, Jiul — Știința Timișoara 
șî Metalul —

Programul 
meciul Știința 
care prezintă 
clasamentului.

Pentru a aprecia mai 
acestei etape, pe care iubitorii fotbalului 
o doresc desfășurată — ca și pe urmă
toarele — la un nivel tehnic și disciplî-

(Continuare în pag. a 5-a)

timpul 
perma- 

pauzâ 
ambele 
un joc

tii e vol uf nd sub valoarea lor obișnuită. 
Scorul s-a menținut aproape tot “ 
echilibrat, timișorenii avînd in 
nență un avantaj minim. După 
am asistat la o luptă indirjită, 
echipe abuzind de multe ori de 
dur. In min. 50, Dinamo a reușit să e- 
galeze (11-11), apoi chiar să conducă cu 
12-11. După aceea timișorenii au revenit, 
egalind și preluind conducerea. Ultimele 
minute de joc au fost dramatice. Cu 60 
de secunde înainte de sfîr^’t Tehnome- 
tal conducea cu 14-13. AmbLe echipe au 
mai marcat cite un gol și astfel echipa 
Tehnometal a realizat o frumoasă vic
torie. Au înscris : Iacob (6), Hartweg (3), 
Bettendorf (2), Ghimpel*  Peia, Feder- 
spiel, Marschang (Tehnometal), Moser 
(4), Coman (3), Costache II (3), Ionescu 
(2), Hnat, Popescu (Dinamo). Arbitrul 
Ion Covaci (București), fără să comită 
greșeli a lăsat totuși jocul mult prea li
ber.

In primul meci Steaua a învins Știința 
Timișoara cu scorul de 28-12 (10-6). Me
ciurile continuă astăzi și mîine.

In limitele categoriei pană este așteptată 
evoluția excelentului nostru junior Balaș 
Fiți, capabil să amelioreze serios re

cordul său de 347,5 kg.

ADRIAN VASILIU

Poinescu (dreapta) prinde balonul într-o poziție curioasă ; tutors cu fața spre 
propria-i poartă. Fază din meciul Steaua—Minerul (3—0) 

Foto: T. Chîoreanu

înotătorii fruntași, 
startul concursului 

de la ștrandul Tineretului
(ora 19) și mîine (ora 10), se

După primele jocuri ale campionatului
mondial de fotbal din Chile

Iată cîteva amănunte asupra jocurilor: 
ARICA (grupa I).
URUGUAY - COLUMBIA 2-1 (0-1). 

In minutul 15 columbianul Acero este 
„cosit" in spațiul de pedeapsă. Arbi
trul maghiar Dorogi acordă lovitură 

” Iugoslavia 2-0 (grupa ij, Chile - 

Elveția 3—1, Italia — R.F.G. 0—0 (gru
pa a Il-a). Brazilia — Mexic 2—0, 
R.S. Cehoslovacă — Spania 1—0 (gru
pa a lll-a). Argentina — R.P. Bulga
ria 1-0, R.P. Ungară — Anglia 2—1

Miercuri și joi s-au disputat în pa
tru orașe din Chile partidele primei 
^etape a grupelor turneului final al 
campionatului mondial de fotbal. Iată 
rezultatele înregistrate:

Uruguay — Columbia 2—1, U.R.S.S.

la 16 m în coltul din

o transformă imparabil. După pauză, 
condiția fizică își spune cuvîntul. U- 
ruguayenii preiau controlul jocului și 
în minutul 57 Cubillas egalează. Ata
cul foștilor campioni mondiali este 
din ce in ce mai periculos. Golul vic
toriei este înscris în minutul 73 ; in-

și precis de 
stingă.

Formațiile : 
che, Alvarez, 
varez II, Cubillas, Rocha, Eangon, So- 
sia, Zema. COLUMBIA: E. Sanchez, 
Caile, Larnpez, Etcheverin, Zuluaga, 
Jaine, Gonzales, Aceros, Goll, Klinger, 
Gamboa, H. Gonzales

URUGUAY : Sosa, Tro- 
Mendez, Gonzales, Al-

U.R.S.S. - IUGOSLAVIA 2-0 (0-0). 
Jocul s-a angajat cu tărie încă din 
primele minute. Echipa iugoslavă are

Azi 
dispută prima etapă (pe cluburi și aso
ciații) a campionatului republican de 
seniori la natație. Este pentru prima dată 
în acest sezon cînd nelipsiții spectatori 
ai întrecerilor de acest gen vor putea 
urinări evoluția fruntașilor natației bucu- 
reștene. Pe blocstarturile bazinului de 
50 de metri vor fi prezenți. în cele două 
zile de concurs. înotătorii Alex. Popescu, 
Dumitru Caminschi. Alex. Schmaltzer, 
Emil Voicu, Mircea Căprărescu, tînărul 
și talentatul Cornel Georgescu și înotă
toarele Ingrid Ungur, Sanda Iordan, 
Nicoleta Gordin, Măciuca Rotaru, Anca 
Trohani, Zoe Reznicenco etc.

Ne așteptăm și la cîteva rezultate mai 
semnificative, fiind posibilă și doborîrea 
unor recorduri republicane. Prima pro
misiune în acest sens vine din partea 
înotătoarei Ingrid Ungur care, în luptă 
cu recordul probei 100 m liber, are 
toate .șansele să obțină cîștig de cauză, 
în ambele zile de concurs — azi, de la 
ora 18, și mîine. de la ora 9 — an loc 
și întrecerile săritorilor de pe trambulină.

nenților lotului republican înaintea u- 
nor mari întreceri internaționale, pre
cum și să ofere prilej de consacrare 
tinerilor atleți invitați de federația 
de specialitate să ia parte la concurs.

Forma bună în care se află o serie 
de fruntași ai halterelor din țara 
noastră promite noi recorduri. Mai a- 
les Balaș Fiți, Tiberiu Roman, Lazăr 
Baroga, le pot realiza. Iși pot îmbu
nătăți serios performanțele Ion Pa- 
nait, Lisias Ionescu și alții.

Sîmbătă după-amiază se vor 
fășura întreceri în primele 4 
gorii de greutate, urmînd ca a 
zi dimineața să iasă pe podium
curenții de la categoriile mijlocie, 
semigrea și grea.

dos
ea te- 
doua 
con-

Astă': și mîine va avea loc la 
tradiționalul concurs internațional 
nin de floretă, organizat de către 
rația italiană dc scrimă și dotat cu 
„Floreta de argint**.

La acest important concurs și-au a- 
nunțat participarea trăgătoare reputate 
din U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. Un
gară, R.P. Polonă, Franța, R.D. Ger
mană, Anglia, Italia, Austria, R.F. Ger
mană etc.

Țara noastră va fi reprezentată la 
Como prin floretistele Mu. ia Vicol și 
Ana Ene. Cele două trăgătoare fruntașe 
au părăsit joi dimineața Capitala, fiind 
însoțite de tovarășul Mircea Vîlcea, vice-

Como 
femi- 
Fede-



L'kC i?.

Zn aceste zile însorite, pe stadioane, terenuri de sport, la bazine și 
pe șosele ne înțîmpină voioșia zecilor de mii de tineri și tinere care 
se întrec în cea mai mare competiție sportivă de mase a anului, Spar

tachiada de vară a tineretului. Atletismul, handbalul, voleiul, oină, triata, 
ciclismul, popicele, tirul, gimnastica, notația și fotbalul, ramuri înscrise în 
regulamentul Spartachiadei. cuceresc noi prieteni dornici să cucerească titlul 
de campion al Spartachiadei de vară a tineretului.

„Azi mergem la teren !“ Cîtă bucurie se ascunde în aceste cuvinte ! E 
un îndemn la viață, iar pentru cei cu ghiocei la tîmple, la tinerețe. Minunată 
frescă a sportului nostru. Te invităm și pe tine, iubite cititor, s-o admiri cu 
ochiul minții, zugrăvită în rîndurile de mai jos de harnicii corespondenți ai 
ziarului nostru. Pe alocuri, e drept, culorile sînt mai palide. Veți recunoaște 
acolo acele asociații care manifestă o slabă preocupare față de cea mai popu
lară competiție a (țnuliii și care, nu ne îndoim, își 
pentru a fi în pas cu asociațiile fruntașe.

CARANSEBEȘ
dl SINAIA

Pentru a ilustra mai bine entuzias
mul pe care l-a stimit Spartachiada de 
tară a tinerelului in rîndurile tineretului 
din raionul Caranșebeș, am ales pe mem
brii UCFS din asociația sportivă 30 De- __
cembrie din satul Iaz. întrecerile de a- Secției I.RS.B.C. Sinaia.

consiliului acestei asociații pentru des-

Ști fi cine a cî ști gat întrecerea la va- Populara competiție de mase a fost 
lei din cadrul etapei 1 a Spartachiadei folosită de consiliul asociației sportive 
de vară a tineretului, organizată de a- 
sociatia sportivă Progresul din locali
tate ? Echipele de fete și ’ 'băiell ale

Preocuparea

asociațiile fruntașe.
vor intensifica munca,

CRISANA

tletism, tir, ciclism și fotbal au întru
nit peste 150 de participanți, ele fiind fășurarea în bune condițiuni a întrece- 
mult aplaudate de locuitorii satului. Du
minică de duminică, tinerii din acest 
sat se îndreaptă spre terenul de sport, 
pentru a-și măsura forțele și talentul, 
fiecare dorind să cucerească mult ligni
tul titlu de campion al asociației în 
Spartachiada de vară a tineretului. Este 
doar

rilor Spartachiadei este demnă de laudă. 
De altfel această asociație a fost declu- 
rată fruntașă pe oraș.

Progresul Sinaia și in scopul atragerii 
de noi membri UCFS. Și, intr-adevăr, 
numărul lor a crescut de la 500 la 700. 
dintre care 96 la sută cu 
tată la zi. întrecerile din 
Spartachiadei continuă.

cotizația acid- 
prima etapă a

dreptul încă de 
de 
de

co-
cu
de

La noi s-a pășit... cu 
la etapa de pregătire a Spartachiadei 
vară a tineretului. Cifra de 150.000 
participanți pe care și-a propus-o 
misia regională de organizare va fi 
siguranță atinsă, dacă ținem seama
rezultatele frpțpogse obținute pînă în pre
zent. In raionul Gurahonț, dc pildă, da
torită preocupării comisiei raionale de 
organizare a Spartachiadei de vară a ti
neretului, primele întreceri sportive s au 
bpcurat de un frumos succes, consti
tuind o adevărată sărbătoare a sportului 
de mase. La Sebiș, asociațiile sportive 
Crișana Sebiș și Școala medie au or
ganizat reușite întreceri la volei, po 
pice, fotbal, handbal și atletism. Re 
zpltate dc scamă au înregistrat în orga 
nizarea primei etape și asociațiile Ccta 
tea Deștul (președinte loan Pungă), Re 
culta Bîrza și Recolla Halmagiu, m 
care membrii consiliilor asociațiilor res 
pective (tovarășii Teodor Draga. lancu 
Avram. Elena Bologa, Petru Brihan 
Constantin Dușan, Elena Neacșu și loan 
Popu(a) au muncit cu multă tragere de 
inimă. Cu acest prilej la Sehiș s-a ame
najat un teren de volei.

Cu multă însuflețire s au întrecut în 
cadrul Spartachiadei de vară și tinerii 
colectiviști din asociațiile Victoria Seletiș 
Codrul Craiova, Criștil și Victoria Ineu. 
Cele mai palpitante Întreceri au fost la 
atletism, ciclism și fotbal. 0 contribu
ție tic seamă în organizarea în bune 
condițiuni a priitei etape au avut-o ac
tiviștii sportivi Dumitru Jugu, Teodor 
Colda și consiliile asociațiilor sportive 
amintite mai sus. In vederea consolidării 
activității sportive, o dată eu întrecerile 
din cadrul Spartachiadei, în comuna Cer
met a luat ființă o nouă asociație spor 
tivă, care a căpătat numele de Meta
lul. Dc asemeni, țot în vederea acestui 
important eveniment au fost reamenajate 
mai multe terenuri sportive în Beliu, 
Bocsig, Craiova, Ghereluș, Seleuș Cer- 
rnei, Ineu și Timova.

Primele întreceri ale Spartachiadei 
vară a tineretului au fosț orgapizate

raionul Ih-inș, 
tive Oțelul și Minerul, Orașul Dr. Petru 
Groza, Sudrigeana din Sudrigiu, Avîntul 
Pomezău și Constructorul Beiuș.

In raidul pe care l-am întreprins am 
găsit însă și asociații în care Sparta
chiada a rămas necunoscută ma jorității 
membrilor UCFS, neluîndu-se nici un fel 
de măsuri pentru organizarea primelor 
întreceri. Exemple de acest fel ni le-au 
oferit asocia|iile sportive Recolta Cuieșd 
(președinte Nieolaie Lupșa), Recolta 
Chisindia (președinte Aurel Bile), din 
raionul Gurahonf, Avîntul Drauț (preșe
dinte Gh. Gligor), raion Ineu ele.

de către asociațiile spor-

ILIE GHIȘA

un exemplu din cele multe.
NICOLAE PiRVU

MORENI
In aceste zile, la Moreni se desfă

șoară ultimele întreceri din cadrul fazei 
pe asociație a Spartachiadei de vară a 
tineretului.

Duminică au avut loc întrecerile de 
atletism ale asociației Știința, întreceri 
la care au participat 218 sportivi, din
tre care 96 de fete. Pentru etapa a doua 
s-au calificat: Lucia Chesariu și Sorin 
Sâmărearu (100 m), Veronica Zotescu 
(400 m), GA. Preda (800 ui), Angela 
Crăciun și C.- Suchici (înălțime jupjori), 
Radu Constonlinescu (înălțime și lun
gime seniori), Elena I ăgărășanu și Mi
hai Ceriui hose hi (lungime), Elena Cio- 
ctrlan și Mihai Cernahoschi (greutate).

G. ILINCA

CÎMPINA
După o temeinică muncă de organi

zare și popularizare a celei mai impor
tante competiții sportive de mase a a- 
nului, Spartachiada de vară a tinere
tului, rezultatele nu au intirziat să se 
arate in raionul și orașul Cîmpina. la- 
tă-le: din 96 asociații sportive exis
tente au participat pină în prezent Ia 
concursurile Spartachiadei un număr 
de 21253 tineri și tinere. Un frumos 
succes în mobilizarea concurenților 
l-au obținut organizația U.Ț.M. și aso
ciația sportivă Poiana Cîmpina, care 
au reușit să angreneze în întrecerile 
Spartachiadei pe toți cei peste 400 de 
tineri din uzină. Rezultate bune în a- 
ceastă privință au avut și asociațiile 
sportive Energia, Flacăra, Tinărul pe
trolist, Știința, Tinărul electrician (toa
te din Cîmpina), Caraiman Bușteni,

Carpați Sinaia, Știința Sinaia, Petro
lul Băicoi, Victoria Florești etc.

Ce or fi așteptînd însă asociațiile 
sportive Minerul—Filipești de Pădu
re, F.nergopetrol și Neptun Cîmpina, 
Victoria Brebu și altele care n-au miș
cat nici un 
întrecerilor, 
locuri există 
facă sport?

deget pentru organizarea 
cu toate că și in aceste 
numeroși tineri dornici să

CONSTANTIN VIRJOGHI

Tineretul regiunii Argeș a primit 
cu mult entuziasm vestea organizării 
Spartachiadei de vară a tineretului. 
Acest lucru 
că încă din

este oglindit de faptul 
primele zile ale argani-

In unele asociații sportive, întrecerile Spartachiadei 
lui sînt mereu aminate.

de vară a tineretu-

BUCUREȘTI
Vestea organizării întrecerilor 

popice în cadrul Spartachiadei 
vară a produs o mare bucurie in rîn
durile iubitorilor acestui sport din u- 
zina de laminate neferoase București. 
S-au înscris la concurs echipele sec
toarelor țevi-bare, laminoare, turnă
torie, control tehnic, piese turnate, me
canic șef, loco-tractor și administra
tiv. întrecerile s-au desfășurat pe are
na situată in ițicirțta uzinei. Ip finală 
s-au calificat, la capătul unor partide 
viu disputate, reprezentativele sectoa
relor mecanic șef și administrativ. 
Cele două echipe și-au disputat întiie- 
tatea în fața unui public numeros, 
întrecerea a fost cîștigată, la mare 
luptă, de popicarii de la sectorul me
canic șef care au învins cu scorul de 
610—585 p.d.

Primele întreceri din cadrul Spar
tachiadei s-au bucurat de un frumos 
succes în cadrul uzinei noastre. Ase
menea concursuri vom mai organiza.

— Ei, și la 21 iunie cind o începe vara, să vezi ce mai Spartachiadă o să or
ganizez...

Desen de S. NOVAC

CIMPULUNG -MUSCEL
Unul din factorii care a influențat 

pozitiv reușita Spartachiadei de iarnă a 
tineretului a fost în anul trecut temei
nica popularizare a acestei competiții 
în rîndul membrilor UCFS. Invățînd din 
experiența muncii desfășurate, activiștii 
sportivi din raionul și orașul Cîmpulung- 
Muscel au folosit acest mijloc important 
și în cazul Spartachiadei de vară a ti
neretului pe anul 1962. Rezultatul : nu-

concursurile organizate pînă acum de 
diferite asociații. Dintre cele fruntașe 
evidențiem pe Minerul Cîmpulung-Museel. 
U.MM. Muscelul, Olimpia Cimpulting- 
Muscel, precum și pe cele din comunele 
Rucăr, Stîlpeni, Dragoslavele etc., care 
au organizat reușite întreceri la fotbal, 
volei, atletism, tir, popice etc.

ION SUDITU

,&%^&***

Primele întreceri din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului desfășurate in 
raionul și orașul Tlrgoviște au constituit o frumoasă demonstrație a sportului 
de mase. Coloritul costumelor de sport, drapelele fluturtnd în soare, acordurile 
marșului sportivilor, toate au întregit atmosfera 

inaugurat primele concursuri ale Spartachiadei 
'fîrgoi iște.

de
pe

TULCEA
Datorită unei serioase preocupări 

din partea consiliului asociației spor
tive Belșugul din comuna Somova, 
raionul Tulcea (președinte Marin 
Ștanciu), în etapa I a Spartachiadei 
de vară a tineretului au fost angre
nați în întrecerile de atletism și volei

ARGEȘ
zării concursurilor din cadrul primei 
etape, mii și mii de tineri au luat 
startul la majoritatea, ramurilor de 
sport prevăzute în regulamentul com
petiției. In raionul Rimnicu Vîlcea, de 
exemplu, in cele 51 asociații sportive 
care au organizat întreceri au luat 
parte 5.580 de tineri și tinere. De 
cea mai mare popularitate s-au bucu
rat atletismul (1.849 de participant;), 
ciclismul (893), handbalul și voleiul, 
cu cite circa 700 de participanți. Un 
interes deosebit față de Spartachiadă 
l-a manifestat și tineretul din raioa
nele Drăgășani (5141 de concurenți) 
și Curtea de Argeș (4850).

In organizarea primei etape s-au e- 
vidențiat în mod deosebit o serie de 
asociații sportive, ca Recolta Slobozia 
și Victoria
Știința Și 
Curtea de 
și Avintul
nești-Olt etc-

In dorința de a face din întrecerile 
Spartachiadei de vară o adevărată 
sărbătoare sportivă, asociațiile sporti
ve din comunele Curtișoara, Băsești 
Crimpoia și altele au organizat între
cerile din cadrul primei etape sub

Ionești, din raionul Găești, 
Avîntul Tigveni, raionul 
Argeș, Recolta Mihăilești 

Drăgănești, raionul Drăgă-

sărbătoare in care s-au 
stadionul Metalul din

Foto : Mișu Avanu

un număr de 300 tineri și tinere. în
curajați de frumosul succes obținut, 
membrii consiliului asociației au tre
cut la organizarea de concursuri și la 
alte ramuri de sport prevăzute in re
gulament.

PĂUN STAN .

formă de „duminici sportive", la care 
au luat parte un număr însemnat de 
concurenți și spectatori din rinduj ță
ranilor colectiviști.

Dacă acestea sînt unele din exem
plele bune, în ceea ce privește preo
cuparea pentru Spartachiada de vară 
a tineretului, nu același lucru se 
poate spune însă despre altele care 
încă nici nu au început întrecerile. 
Cum poate justifica, de pildă, consi
liul raional UCFS Slatina și comi
sia raională de organizare faptul că 
din cele 63 de asociații sportive doar 
în trei au avut loc concursuri. Sau 
comunele Mogoșești, Oporelu, Valea 
Mare, Comanița și altele din același 
raion unde, deși numărul tinerilor și 
tinerelor este mare, aceștia iubind cu 
pasiune sportul, nu se ia nicj o mă
sură pentru organizarea întrecerilor 
Spartachiadei de vară. Slab se pre
zintă din acest punct de vedere și 
raioanele Vedea și Costești, unde ac
țiunile se desfășoară sporadic și de 
slabă calitate. Iată o problemă la care 
comisia regională de organizare a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
trebuie să reflecteze serios și să ia 
grabnic 
crurilor.

naăsuri de îndreptare a Iu»

ALEXANDRO MOMETE

Soartacliiada de vară a tineretului, cea 
tivă de

mai mare competiție spor- 
'“'x tivă de mase. co*!stityie  pentru organizațiile U.T.M. și asociațiile 

sportive un prilej de intensificare a activității sportive, de antrenare 
și mobilizare a maselor de tiiveret intr-o activitate sportivă organizată.

Sutele de scrisori care ne vorbesc despre entuziastele întreceri pentru 
mult rivnrtul titlu de campicn al Spartachiadei de vară a tineretului ilus
trează cum nu se poate mai bine entuzsasjniîl șl interesul deosebit pe care 
îl s-usc ită această importantă competiție in rîndul oan^nilw muncii și în
deosebi al tineretului. După cum reiese însă din relatările corespondenților 
noștri, nu peste tot se acordă atenția cuvenită Spartachiadei și aceasta din 
cauză că in. unele asociații există încă o iosuîicientă preocupare, ba putem 
spune că o subestimare a sportului de mase. Hotărîrea Conferinței pe țară 

a UCFS precizează clar: „Spartachiadele, crosurile populare, îaza de 
masă a campionatelor republicane și alte întreceri sportive de mase trebuie 
să devină mijloace eficiente de atragere a oamenilor muncii pe terenul de 
sport." O sarcină pe care organele și organizațiile sportive au datoria s-o 
ducă la îndeplinire cu însuflețire și mult simț de răspundere.
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Sportivii mîndria uzinei!
I îmbrăcate in șorturi albe, sute de 
Ite aleargă pe pista stadionului. Sint 
bate țesătoare. Lucrează la aceeași 
fbrică, „7 Noiembrie**  din București. 
le poți intilni în fiecare zi, la răz- 
paiele de țesut, muncind cu hărni- 
le și pricepere. In orele libere, prin- 
le preocupările lor se înscrie de la 
I vreme, cucerind tot mai mult loc, 
portul.
Icele citeva sute de fete in șorturi 
Ibe, participante la un cros de masă, 
L sint decit o parte din sportivii 
fere activează in mod organizat in 
fdrul uzinei.
lin primăvara lui 1962, după cum 
b relatează tovarășul ing. Edelstein, 
reședințele asociației sportive a tizi- 
bZor, numărul membrilor asociației 
I crescut de la 600 ciți erau la in- 
bputul anului, la aproape 2.000. Cum 
p explică acest interes al textilis- 
rfor de la „7 Noiembrie" față de ac- 
Ivit at ea sportivă? O simplă trecere 
l revistă a activității citorva ramuri 
b sport și cunoștința cu sportivii 
finei sint în acest sens edificatoare, 
lat-o pe Steliana Cirstoiu. O fată 

pseid, zveltă. E o cunoscută țesătoa- 
k Conduce o brigadă care a deți- 
ut nu de mult steagul de fruntașă 
b raion. Este, in același timp, con- 
ucătoarea echipei de handbal in 7 
kre cu doi ani in urmă a ocupat 
rimul loc la Spartachiada tineretului 
b orașul București. Fetele din e chi
ti sint toate fruntașe in producție.
— Este una din condițiile pe care 
|-o cerem noi sportivilor, spune 
\&liana Cirstoiu. Sportul reprezintă 
i mijloc de întărire a sănătății. Ne 
tte, deci, și un ajutor în muncă.

Steliana Cirstoiu ne prezintă pe 
una din cele mai bune handbaliste, 
Maria Dimitrov, care țese stofă pen
tru rochii. Una din muncitoarele care 
dau produse de cea mai bună cali
tate. Ea a mărit in primul trimestru 
al anului procentul produselor de pri
mă calitate cu 10 la sută.

— Cind am adus in uzină cupa 
Spartachiadei, spune Maria Dimitrov, 
nimeni nu ne-a putut reproșa că am 
fi obținut această performanță spor
tivă în... dauna producției.

Cuvinte asemănătoare le pot spune 
și sportivii care activează in celelalte 
secții ale asociației. Stefania Ciaco 
este filatoare la ring. Numele ei fi
gurează deseori la panoul fruntașilor. 
In cinstea lui 1 Mai, Ștefania Ciaco

șui. Țesătoarele il cheamă de ctie ori 
se produce vreo defecțiune fi intotJ 
deauna Gherghișan repune rapid răz-i 
boiul in funcțiune, înainte de timpuli 
reglementar 
de reparare.

De curind 
in uzină și 
căton sint, 
Grigore Georgescu și 
ianu.

prevăzut in normativei^

cinstea Zilei Copilului
lin piața Maxim Gorki din Rimnicu- 
llcea a avut loc de curind un inte- 
Isant concurs de trotinete și triciclete 
Ichinat zilei de 1 Iunie.
Concursul, care a adus la startul di- 
ritelor probe aproape 400 de copii 
k bucurat de un frumos succes, 
[lată și cîțiva dintre ciștigători. 
ROTI NETE : Ruxandra Marian, Adi 
Pjocaru, Emilia Migricescu, Ovidiu 
pramescu, Cristian Timplaru. TRI- 
ICLETE: Mihaela Bolintiru, Mihai 
azilu, Cristian Oprescu Mirela Po- 
rvici.

DRAGOMIR ROȘIANU, coresp.

Din experiența 
asociațiilor sportive

s-a angajat să dea peste plan 4 kg 
fire bumbac. A realizat o depășire de 
4.7 kg. Ștefania Ciaco se numără 
printre 
uzinei.

Deși 
minin, 
bucură 
fabricii 
tului orășenesc, 
talei poți intilni 
pă formată din 
suporteri... 2.000 
își sprijină cu mult entuziasm echipa. 
Drept e că activitatea ei nu se face 
in dauna altor ramuri sportive.

Este foarte prețuit de întreaga fa
brică portarul echipei, Ion Nemcescu, 
care a salvat de multe ori de la 
fringere formația sa. însuflețirea cu 
care luptă Nemcescu pe terenul de 
fotbal nu este decit o altă față a en
tuziasmului care il caracterizează în 
muncă. Portarul echipei de fotbal a 
textiliștilor este un cunoscut inova
tor. Una din inovațiile preconizate de 
el e folosită si >n alte uzine.

Florea Gherghisan, un alt 
fruntaș, bun inter in echipa 
Șuturile sale sint temute de 
Gherghisan este unul din cei mai har
nici mecanici din echipele de întreți
nere la țesătorie. Războaiele care-i 
sint încredințate funcționează ca... cea-

Ciaco se
cele mai bune voleibaliste ale

o întreprindere cu specific 
la „7 Noiembrie" fotbalul 
de multă popularitate. Echipa 
activează in cadrul campione- 

Pe stadioanele Capi- 
deseori această echi- 
11 băieți care are ca 
de fete. Textilistele

fe
se

in-

fotbalist 
fabricii, 
portari.

VESTI DE LA CORESPONDENȚI I a
M S|x>rtul este 
lăgită de elevii 
lll-a H de la Școala medie nr. 2 din 
laiova. Elevii și-au alcătuit o echipă 
I fotbal și au Început să susțină in- 
riri amicale cu colegii lor din cla
ie a VI 11-a. Astfel, echipa clasei a
H-a H a învins cu scorul de 3-0

«sa a VlII-a C și cu 2-1 echipa cla- 
I a VII l-a D. Buni la sport ca și la 
L'ățătură, 
li Licoiu,
mindrie

Irte.

o activitate mult in
și elevele clasei a

elevii Tudor Șerban, Do- 
Antonie Fîlip și ceilalți sint 
pentru clasa din care fac

M. CORVIN

Tinerii din orașul Cîmpulung A\us- 
frunte cu utemiștii, au luatfru- 
inițiativă de a confecționa și a 
la Festivalul Mondial al Tine- 
și Studenților de la Helsinki 
de cadouri. In acest scop nu- 
sportivi fruntași din cadrul a-

, în 
pasa 
mite 
tului 
scrie 
troși 
ciațiilor Minerul Cimpulung, Mus. 
Iul—uzina mecanică. Olimpia, Tine- 
țea etc., lucrează intens și se ocupă 

procurarea de fonduri (realizate 
n organizarea unor manifestații cul- 

ral-sportive) pentru trimiterea în o-

a
rașul Festivalului a unor cit mai fru
moase cadouri și amintiri din Romi- 
nia.

V. POPESCU
• Pe eleva Rodica Chioseaua din 

clasa a Xl-a D a școlii medii din ora
șul Giurgiu o cunosc mul ți amatori de 
volei din acest oraș. Aceasta pentru că 
Rodica este una dintre voleibalistele 
de valoare din Giurgiu. Echipa școlii, 
din care face parte, a cîștigat titlul de 
campioană regională. Dar, Rodica nu 
poartă numai titlul de cea mai bună 
voleibalistă, ci este și o elevă foarte 
silitoare. Jn catalog la toate materiile 
ea are numai note de 10. Profesorii de 
la școala medie din orașul nostru se 
mindresc cu asemenea elemente.

T. BAR BALATA

prin înainte jos. 
spatele

Programul nr. 10

venire, apoi punerea piciorului drept

picior.

picioare întinse la stingă spetezei, 
miinile sprijinite înapoi: ridicarea pi
cioarelor întinse și trecerea lor peste 

partea

a început să se dezvolte? Exercițiul nr. 1. Mers pe loc sau în 
șahul. Cei mai buni ju-\ iuruI camerei, ținînd în fața corpului 
la ora actuală, lăcătușul! up scaun, cu brațele îndoite sau cu 

Dumitru Sche-J^^6 întinse.

a început să se dezvolte.

S Exercițiul nr. 2. Șezînd pe scaun: 
tre:C ridicarea brațelor întinse prin înainte 

in sus și înapoi cu o ușoară extensie
★

Mîndria uzinei sint 
fete care, act ivind in _____
raional, au devenit campioane repu-l a trunchiului pe spate, revenire prin 
blicane la canotaj academic. Trei f ele c°t>orîxea brațelor 
minuind cu eleganță și putere vislele,t Privirea urmărește brațele, 
alunecă pe luciul lacului. Cind le vezi/ee^ bine sprijinit pe spetează. 
la Snagov, zburind ca vintul in /run-X execută de 6—8 ori.
tea coloanei de ambareații ooncu-1 
rente, simți o mare bucurie știind că\ Exercițiul 3. Stind lateral față 
sint aceleași muncitoare de la „7 No-? scaun, cu mina dreaptă sprijinită 
iembrie". Olimpia Bogdan, Cristinalf^Petează: îndoirea piciorului sting 
Stan și Ioana Penca se bucură def fată cu așezarea tălpii pe scaun, 
dragostea întregii uzine, care se min- 
drește cu inalta performanță realiza-f Pe scaun, revenire și așa în continua
tă de aceste trei fruntașe in produc-Jre- Se repetă de 8—10 ori cu fiecare 
ție. ț picior.

insă cele 
cadrul clubului

★ j
Succesele obținute la uzinele „7 No-x Exercițiul 4. Stind pe un picior, 

iembrie*  sint explicația interesului! ceîăîaît întins sprijinit lateral pe 
crescind față de practicarea sportului scnnn, miinile pe creștet: îndoirea 
în rindurile textiliștilor. La crosul del trunchiului spre piciorul sprijinit, re- 
mase .Să intimpinăm 1 Mai“ au luat<venire aP» îndoirea laterală a trun- 
parte anul acesta peste 300 de tineri/chiulni spre celălalt picior, revenire. 
și tinere. Pentru întrecerile din ca\ DuPa F-6 exerciții se schimbă picio- 
drul Spartachiadei de vară a tine-!sprijin.
retului s-au înscris aproape 600 dej 
muncitoare și muncitori. Conducerea) Exercițiul 5. Scaunul culcat cu spe- 
asociației sportive e sigură insă căS^aza pe dușumea, șezînd cu ambele 
numărul acesta va fi, la data ince-Ș =~“ ~'
perii Spartachiadei, mult mai mare..

In prezent, asociația sportivă a u-l 
zinelor .7 Noiembrie^ are o echipă de? scaun din partea stingă in 
fotbal care, ca fi echipele de volei\dreaPti și invers. Se repetă de 4-8 
fi handbal in 7, activează in cadrul?0**.
campionatului orășenesc, precum fix 
echipe de șah și tenis in campionatul! Exercițiul 6. Stind în fața scaunu- 
raional. Anul acesta conducerea aso-\lui punerea picio-
nației sportive, sprijinită de comite-\ , .
tul sindical, și-a propus să ia măsuri\rului î* 8US*
de întărire fi a celorlalte echipe care/ apropiind și piciorul drept de cel 
să intre, cu același succes, in cadrulJ sting; coborire prin punerea picicru- 
competițiilor oficiale. I

Textiliștii de la .7 Noiembrie" aui 
transformat astfel sportul intr-o acti
vitate de mase, intr-un mijloc de 
tărtre a sănătății, de menținere a ti
nereții, de ridicare a capacității 
muncă...

lui sting pe sol, apoi dreptul. Același 
exercițiu inoepind cu piciorul drept. 

in_jSe execută 8—10 urcări cu schimbarea 
alternativă a picioarelor.

del
\ Exercițiul 7. Scaunul ținut deasupra 
r capului cu ambele mi im: alergare pe 

NICOLAE MARAȘTEANU \Ioc cu ridicarea genunchilor.

Litoralul sportiv își așteaptă caspeții
Litoralul și-a îmbrăcat haina multi

coloră de sărbătoare. A început sezo
nul și o dată cu el mii de oaspeți din 
țară și de peste hotare vin să-și pe
treacă zilele de odihnă in minunatele 
stațiuni de pe malul Mării Negre. Ii 
așteaptă o vacanță minunată, in care 
soarele, apa și sportul vor fi tovarăși 
minunați de odihnă. Dar să vedem 
ce s-a făcut nou pentru ei:

— Mamaia

și baschet a fost reamenajat solul, aș- 
temindu-ee zgură roșie, nouă. Au fost 
reparate panourile de pe terenul de 
baschet și părțile terenului de hand
bal. La .Internațional* 4 s-au adus de 
asemenea amenajări importante te
renurilor din imediata vecinătate a 
marelui hotel. Ca și noi sint terenurile 
de volei, baschet și handbal din spa
tele hotelului Ovidiu.

renivelate, înzestrate cu materiale 
noi. Activitatea sportivă din timpul 
verii va putea fi mai intensă, mai 
interesantă.

— Eforie-Sud —

La complexul început in primăvara 
lui 1960 au fost încheiate lucrările. 
Anul acesta Mamaia va avea o capa
citate aproape dublă de primire a 
oaspeților. In consecință, terenurile 
și bazele sportive din stațiune au fost 
reamenajate, mărite.

Astfel, la complexul de la hotelul 
Yalta, pe terenurile de handbal, volei

— Eforie-Nord —
Eforia ne întâmpină și anul acesta 

cu plăcute surprize : vile cochete, în
conjurate de verdeață au fost construi
te recent completînd armonios peisa
jul minunat al stațiunii.

Și aid, la fel ca pretutindeni, pe lito
ralul Mării Negre, bazele sportive 
n-au fost date uitării. Cele peste 
douăzeci de terenuri au fost curățate,

Prin numărul mare de terenuri de 
care dispune această stațiune consti
tuie vara un adevărat centru sportiv. 
Aici, aproape fiecare cvartal de lo
cuință, are bază sportivă proprie. 
Prin grija organelor locale și printr-o 
însuflețită muncă voluntară s-au a- 
menajat și alte terenuri de volei, bas
chet și handbal. Manifestațiile sportive 
vor avea un program bine întocmit 
ceea ce face ca in întreaga stațiune 
să se desfășoare o vie activitate spor
tivă, împletită cu cea culturală și ar
tistică.

Costinești

Excursii la mare

Foto: T. RoibuPe malul însorit al Mării Negre

Costineștii au devenit prin tradiție 
stațiunea tineretului, a studenților. De 
aceea, în fiecare vară, activitatea spor
tivă este foarte vie aici. Nici anul 
acesta Costineștii nu-și vor dezminți 
renumeie. Ca și in celelalte stațiuni, 
terenurile au fost reutilate, s-a pus 
zgură nouă, s-au reparat porțile tere
nurilor de handbal, panourile de bas
chet, plasele de volei etc.

— Mangalia

I Timpul a devenit din. nou extrem 
pe favorabil pentru mare. Pe litoral 
bot fi văzuți in aceste zile tot mai 
mulți oameni ai muncii, venind și 
betrecînd zile de neuitat pe renumi
tele plaje din stațiunile litoralului 
nostru.

Pentru ca tineretul capitalei noas
tră să poată cunoaște cit mai bine 
noile ccustrucții moderne de la mare 
ki să petreacă citeva ore pe plaja 
klării Negre, O.N.T. Carpați Bucu
rești organizează, începînd din 9.VI, 
excursii de sfîrșit de săptămină, cu 
trenul, la Mamaia. Plecările vor avea 
oc din București sîmbătă la prînz 
ar cazarea și masa vor fi asigurate 
n elegantele hoteluri și restaurante 
fle la Mamaia. Sosirea în București 
La avea loc duminică seara.

Asociațiile sportive și organizațiile 
fle bază U.T.M. trebuie să sprijine 
această frumoasă acțiune și să îndru
me tineretul să participe în număr 
cit mai mare. înscrierile se pot face 
individual sau în colectiv la agenția 
3.N.T. Carpați din bulevardul Repu
blicii nr. 86.

Prin grija Sfatului popular orășe
nesc au fost amenajate o serie de te
renuri de sport. Astfel, terenul de 
fotbal construit in anul 1960, a fost pe 
porțiuni regazonat. S-au reparat gra- 
denele tribunelor și vestiarele. Și ce
lelalte baze sportive din împrejurimea 
terenului au cunoscut serioase înnoiri. 
Numai în ultima lună s-au amenajat 
prin grija asociațiilor sportive mai 
multe terenuri simple de 
chet și handbal.

★
Scurtul raid întreprins 

nile de pe litoralul Mării 
dat posibilitatea să constatăm că a- 
cum, la început de sezon, activitatea 
sportivă este bine organizată, iar ba
zele sportive ce împânzesc litoralul 
așteaptă nerăbdătoare pe iubitorii 
sportului.

volei, bas-

prin stațiu- 
Negre ne-a

B. LlVIU-coresp.



Despre comportarea cicliștilor noștri
la cea de a XV-a ediție a „Cursei Păcii riîific, pe terenul din Parcul copilului

Cicliștii romîni au plecat la Berlin 
w jocul de start al celei de a XV-a 
ediții, jubiliare, a „Cursei Păcii” — 
însoțiți de speranțele iubitorilor^ spor
tului cu pedale din țara noastră. Ex
celenta comportare din ediția prece
dentă trebuia să-i stimuleze pe ru
tieri, să le dea noi forțe pentru o pre
gătire și o comportare superioară. Și 
aceasta nu era numai părerea celor 
din țară. Ziariștii acreditați pe lingă 
biroul de presă al „Cursei Păcii 
indicau echipa R. P- Romîne drept 
una dintre marile favorite ale acestei 
întreceri internaționale de amploare. 
In comentariile care au apărut în pre
sa din R. D. Germană și din alte țări 
echipa noastră și Ion Cosma, G. Mo
iceanu și C. Dumitrescu erau socotiți 
ca oameni de bază ai întrecerii, pre- 
văzîndu-se chiar un pasionant , duel 
între formația Uniunii Sovietice și cea 
e R. P. Romîne. Să fi exagerat oare 
iubitorii ciclismului din țara noastră 
și specialiștii prezenți la Berlin în a- 
iunul ediției jubiliare ? Această între
bare, firească, ne-am pus-o cu toții în

seara zilei de 17 mai la Varșovia cînd 
rezultatele fuseseră pecetluite. Am cău
tat răspunsul nu numai printr-o analiză 
personală ci, discutînd cu antrenorul 
și conducătorul lotului nostru, cu ci
cliștii romîni, cu specialiști din alte 
țări. In analiza care urmează sînt în
globate toate aceste păreri, sînt se
lecționate o serie de sugestii ale unor 
antrenori și gazetari.

înainte de a începe analiza trebuie 
să facem o paralelă între rezultatele 
obținute anul trecut și cele din acest 
an. In clasamentul pe națiuni repre
zentativa țării noastre a ocupat anul 
trecut locul 111 cu o întirziere de 
44:32 față de învingător (echipa U- 
niunii Sovietice), iar anul acesta^ s-a 
clasat pe locul VI cu o diferență de 
1 h 12:15. Deci am retrogradat trei 
locuri și am înregistrat un regres de 
27 minute 43 secunde.

In clasamentul individual situați 
se prezintă astfel în ceea ce privește 
ocuparea primelor 
mentele

șească lipsurile, făcînd și el — ca 
antrenorul N. Voicu — casă bună 
năzuroșii ți menajînd susceptibilitățile 
„senatorilor de drept” a contribuit în 
mod direct la slăbirea muncii de in
struire. Antrenorul federal n-a muncit 
pentru crearea coeziunii în echipă, 
pentru eliminarea fricțiunilor meschine 
care frămîntă pe unii cicliști. Izolat 
intr-un fals turn de fildeș el a așteptat 
doar indicații pe care să le transmită. 
Astfel stind lucrurile era normal să se 
obțină rezultatele pe care Ie cunoaștem.

Situația aceasta nu mai poate dăi
nui. Pentru a face față marilor între
ceri internaEonale, în rindul cărora 
„Cursa Păcii” se află pe primul loc, 
trebuie să pornim serios la treabă pe 
baza unui plan judicios alcătuit și 

care

cu GRIVIȚA ROȘIE—METALUL, FINALA COMPETIȚIE 
REZERVATĂ ECHIPELOR BUCUREȘTENE

o

10 locuri în clasa-
1* etape:

1
2

II
1
1

1961
1962
In punctajul acordat 

cursă (pentru locul I —

III
2
2
această

IV
1
1

V VI
4

1

VII
1
1

VIII
1
1

X

1

în
____ 10 p, pentru 
locui X - 1 p) în anul 1961 am rea
lizat 81 p, în timp ce anul acesta am 
(Aținut doar 48 p. Aceasta deși anul 
trecut am avut lipsă 16 etape-om 
(prin abandonul a trei cicliști), iar 
la actuala ediție doar 6 etape-om (au 
abandonat spre sfîrșit doi rutieri). 
Bilanțul este fără îndoială nesatisfă
cător. Numai în ceea ce privește cla
samentul individual al primului ciclist 
romîn s-a înregistrat un progres îm
bucurător: la ediția a XlV-a Ion Cos
ma a ocupat locul VII în clasamentul 
general individual final, în tînxp ce la 
ediția jubiliară Gabriel Moiceanu s-a 
clasat pe locul VI. Este o performanță 
de înaltă valoare care-1 onorează pe 
Gabriel Moiceanu. De altfel, acest 
conștiincios rutier și-a dovedii forma 
excelentă pe care o deține și în re
centa competiție organizată la Paris 
de ziarul L’Humanite unde a ocupat 
locul I.

Satisfacția pe care ne-a

consultareadin
pe antrenorul Voicu

colectivă, 
să

oferit-o 
Gabriel Moiceanu nu poate șterge im
presia neplăcută pe care a lăsat-o com
portarea generală a echipei noastre. 
Trebuie să repetăm că locul VI pe 
echipe la această mare competiție, cea 
mai mare din cîte cunoaște istoria ci
clismului amator, nu este o perfor
manță la indenăna oricui. Dar rezul
tatele obținute anterior, pretenția pe 
care o avem ca ciclismul să progre
seze, ca și celelalte discipline, să ob
ținem de la an la a.n performanțe tot 
mai bune ne îndreptățesc să socotim 
acest rezultat sub posibilități.

Cauzele care au generat comporta
rea nesatisfăcătoare a echipei noastre 
la cea de a XV-a ediție a „Cursei Pă
cii” sînt multiple. Socotim insă că 
este bine să luăm în primul rind in 
discuție activitatea antrenorului Nico- 
lae Voicu. Este cunoscut faptul că el 
a obținut rezultate remarcabile în 
munca desfășurată cu echipa națio
nală în anii trecuți. Aceste succese nu 
l-au stimulat însă pentru o activitate 
și mai rodnică. Dimpotrivă. Ele au 
contribuit la îngîmfarea ți blazarea 
sa. Nimic nu mai reușește în momen
tul de față să suscite interesul antre
norului Voicu. Toate i se par lucruri 
de corvoadă, socotindu-se chiar ne
dreptățit pentru faptul că i se încre
dințează sarcini de răspundere. Rezul
tatele realizate la Jocurile Olimpice și 
la ediția din anul 1961 a „Cursei Pă
cii” i-au creat impresia falsă că este 
atotștiutor, că nu mai are de Ia cine 
să primească sugestii. Deși în ședința 
biroului federației de ciclism, unde se 
analiza stadiul de pregătire a lotului 
pentru „Cursa Păcii”, mai mulți teh
nicieni și activiști i-au atras atenția 
asupra faptului că în mod greșit a ex
clus din pregătire și din programul 
curselor de verificare probele contra- 
cronometru și de pregătire pe mun
te, el n-a vrut să accepte nici o 
propunere susținînd că aceste ca
lități se cîștigă pe parcursul antre
namentelor obișnuite. Consecința res
pingerii sugestiilor venite de la oa
meni interesați ca ciclismul nostru să 
meargă bine este cunoscută : la proba 
contra-crouometru cicliștii noștri s-au 
prezentat lamentabil spulberînd astfel 
wice șansă de a ne clasa printre e- 
chipele fruntașe. Antrenorul Nicolae 
Voicu este lipsit de autoritate. El a 
permis cicliștilor să nu se prezinte la 
startul unei întreceri de verificare pe 
care de fapt el o ceruse in mod ex
pres federației. Conducerea federației 
de ciclism este vinovată de faptul că 
deși a cunoscut aceste lipsuri n-a luat 
măsuri pentru îndreptarea ]or. Forul 
de specialitate nu și-a impus părerea

reieșită 
sîndu-1 . 
creze numai după propriile sale ins
pir ații.

In continuare trebuie să discutăm 
despre modul cum s-a făcut selecția 
pentru această întrecere. In practica 
federației noastre s-a încetățenit me
toda selecției după numele alergători
lor. S-au creat astfel „senator: de 
drept" care nestimulați de o judici
oasă selecție își permit să desfășoare 
o activitate de pregătire nesatisfăcă- 
toare. Mai mult, s-a ajuns Ia situații 
cind unii cicliști refuză participarea 
la munca desfășurată de loturi în a- 
cesle condiții este ciar că procesul 
de înstruire-antrenament nu poate cu
noaște creșterea calitativă șt cantita
tivă care se impune. Chiar și în ca
zul cind o serie de tineri pătrund in 
lot, aceștia nu skit selecționați după 
criterii științifice și in orice caz țtsu 
că au numai rolul de sparrhig-par- 
tener. Anul acesta a fost de pildă in
trodus în lot Florean Cristescu la care 
apoi s-a renunțat fiindcă nu corespun
dea. Acest lucru se știa insă dinainte.

Munca de pregă’Jre a alergă terilor 
pentru „Cursa Păc::“ a început tir- 
ziu, abia in luna decembre. Pruna 
parte — în care s-a pis accentul pe 
pregătirea fizică generală — a decurs 
in bune condlțîuni. Apoi, cînd accen
tul a trecut pe pregătirea specifică 
timpul n-a permis efectuarea integrală 
a programului de antrenament. Aproa
pe două săptămini — timp la care 
trebuia să se ruleze aproximativ 
1.000 km — cicliștii n-au putut face 
ieșiri pe șosea. Alergătorii Ion Cosma. 
Gh. Radulescu, și Ludovic Zauoni s-au 
îmbolnăvit de gripă. Aici este și vina 
medicului care s-a complăcut în pos
tura de a juca roiul de farmacist : cin< 
i se cerea, distribuia medicamente. E 
ar fi trebuit să vegheze în conFnui 
la starea sănătăți: cicliștilor, să inter
vină de cite ori ar fi fost nevoie.

Este cunoscut însă faptul că și a- 
tunci cind vremea s-a îndreptat și 
cipd pâ'IJștii noștri ar fi putut recu
pera minusuriie in pregătire n-a exis
tat preocupare pentru aceasta. Mem
brii lotului republican au preferat să 
transforme întrecerile de selecție în 
plimbări de agrement in care se pre
cipitau pînă cind reușeau să se des
cotorosească de ceilalți cicliști care, 
avînd o pregătire inferioară, nu pu
teau rezista Ia ritmul impus în prima 
parte a curselor. In loc să muncească 
pentru mărirea mediei orare, să facă 
teme de atac, să-și încerce forțele, ei 
rulau ca intr-o plimbare cicloturistică. 
Mai mult, invocind vremea nefavora
bilă (ca și cum „Cursa Păcii” s-ar 
desfășura în luna iulie, pe timp căl
duros) ei au refuzat participarea la o 
intrecere de verificare. Antrenorul Ni
colae Voicu n-a 
tu] să concureze 
motiv că timpul 
deși participarea 
cu adversari tari 
folos. Consecințele s-au văzut. Tocmai 
Ia acest capitol, al seriozității în pre
gătire și in participarea la întrecerile 
de verificare și selecție, am fost în- 
treeuți de alergătorii polonezi și ma
ghiari.

De lipsurMe pe care le-am semnalat 
se face vinovată conducerea federației 
de specialitate și în primul rind an
trenorul federal Nicolae Oțeleanu. A- 
cesta, deși i s-a recomandat de nenu
mărate ori să țină o strînsă legătură 
eu antrenori»! și mentorii lotului, să 
supravegheze activitatea de pregătire, 
să vină eu soluții, a preferat să lase 
toiul pe spatele antrenorului Voicu, 
a fugit în mod neprincipial de răs
punderea care-i aparținea. Lipsit de per
sonalitate și oricind gata să cocoio-

baza unui plan judicios alcjttu 
realizat integral. Propunerile pe 
Ie facem pentru a folos; la alcătuirea 
acestui plan Sînt:

— crearea unui colectiv de antre
nori care să elaboreze, sub directa 
supraveghere a biroului federației, a 
secției tehnice din UCFS și cu cola
borarea antrenorului federal, un plan 
de pregătire de persectivă.

— selecționarea elementelor in lo
tul republican pe baza unor indici o- 
biectivi. stabiliți de o comisie de spe
cialitate;

— lărgirea lotului republican la cel 
puțin 20—25 de alergători, dintre care 
marea majoritate să fie tineri pînă in 
21 de ani;

— antrenamentele pentru viitoarea 
ediție a „Cursei Păcii*  trebuie să în- 
ceapă din luna :unie a acestui an; 
pentru aceasta trebuie să se fixeze se- 
lecționabiiiior competițiile Ia care vor 
participa in acest sezon, programul 
de antrenament pe care să-l parcurgă 
și date fixe cînd vor fi chemați pen
tru norme de control;

— controlarea activității de către 
biroul federației;

— analizarea trimestrială a muncii 
desfășurate.

De rea! folos în alcătuirea plănuită 
de perspectivă pot fi și discuțiile pur
tate cu antrenorul Seleșnev (pe care 
le-am p b'cat în ziarul nostru), pre- 
ctm si observațiile făcute de ceilalți 
specia /ști. Oricum, comportarea aler
gătorilor noștri in „Cursa Păcii” tre
buie să formeze obiectul unei ample 
și mu.ti.aferate analize. Federația de 
ciclism are datoria să facă aceasta în 
fața tuturor tehnicienilor și cu parti
ciparea alergătorilor. Din discuții vor 
reieși fără îndoială multe lucruri care 
pot contribui 
a activității 
țara noastră.

dată cu etapa programată astăzi și 
mîine, competiția de rugbi rezervată e- 
chipelor bucureștene care activează în 
campionatul republican ia sfîrșit.

In această ultimă etapă va fi desem
nată cîștigătoarea competiției. Finaliste: 
Grivița Roșie și Metalul. Intîlnirca stîr- 
nește un interes legitim dat fiind — mai 
ales — forma excelentă pe care o de
țin în prezent rugbiștii de la Metalul. 
In perspectivă, un meci de mare spec
tacol care promite să statisfacă pe toți 
cei ce se vor deplasa mîine dimineață 
în Parcul Copilului. Meciul va începe la 
ora 8,45.

Pentru locurile 3—-4 se vor întîln 
(pe același teren, ora 10,30), echipcli 
Progresul și Unirea, două formalii i 
căror rivalitate sportivă este binecu 
noscută. ,,Soarta” întîlnirii va fi decisă.. 
de duelul dintre înaintarea masivă, orga 
nizată și mobilă a Progresului și liniei di 
treisferturi — vijelioasă — a Unirii.

Intr-un veritabil derbi. Steaua și Di 
naino se vor întrece pentru locurile 5—6 
Partida va avea Ioc pe terenul Stenul 
din hd. Ghcncea, astăzi de la ora 18 
In „deschidere” (de la ora 16), mccîu 
Știința-Olimpia pentru locurile 7—8

Cupa Mării Negre“ la baschet...
orașul Constanța găz- 

devenită tradițio- 
Negre“ pentru e- 
feminine de bas- 
constituie un im-

,,Cupa Mării Negre” se intrei 
masculine Academia Militari 

și Farul Constanta, precum ș

Ia îmbunătățirea continuă 
sportului cu pedale din

HRISTACHE NAUM

fost de acord ca lo
in R. P. Polonă, pe 
este neprielnic acolo, 
la această întrecere 
ne-ac fi fost de real

Azi și mîine, 
duiește o competiție 
nală : „Cupa Mării 
chipele masculine și 
chct. întrecerile, care
portant mijloc <le prelungire a activi
tății competi|ionale pe timpul verii, sînt 
organizate de comisia de specialitate a 
regiunii Dobrogea, în colaborare cu 
siliul regional UCFS.

con-

...și Ia
alConsiliul orășenesc 

UCFS organizează, pe 
între 4 și 8 iunie, concursul de iahting 
la clasele finn, snaip, FD și star dutal 
cu trofeul «Cupa Mării Negre”. Această 
întrecere este deschisă tuturor echipa
jelor din secțiile de iahting ale clubu-

Constanta 
Marea Neagră,

Pentru 
formațiile 
Bueurești 
echipele feminine Voinla București, Faru 
Constanța și Școala sportivă de elev 
Constanța.

Ultima ediție a 
a» participat numai 
a fost cîștigată de 
urmată în clasament 
ța, Voința București 
reștj.

competiției, la cari 
echipe masculine 
Rapid București 

de Farul Constan 
și Metalul Bucu

iahting
iilor sportive din țară. Cu acest prile 
lotul republican îșî va verifica foiini 
în vederea întîlnirii internaționale „Cupi 
Victoriei*  (9—17 iunie) la care și-ai 
anunțat participarea echipaje din R.D 
Germană și R.P. Polonă.

Concursuri... rezultate
• MEDIAȘ. Faza orășenească a cam

pionatului de seniori. BĂIEȚI: 100 m: 
C. Mihai șl G. Seibriger 11,5; lungime: 
G. Seibriger 6.85: C. Mihai 6.55; triplu: 
C. Keul 13.34; ciocan: F. Amels 52.65; 
FETE: 3*0  m: U. Popescu 27.2: lungime 
— U. Popescu 5.4S. (P. POPESCU — co
respondent).
• TIMIȘOARA. Faza pe oraș a cam

pionatului de seniori. BĂIEȚI: 100 m: G. 
Tavle 11,1; 400 m: G. Tavie 52,5; 800 m: 
V. Popa 2:00,9; lungime: W. Keller 6,90;

ispect din concursul Școlii profesionale de Coustrucfii din Capitală.
Foto : C. Nourescu

înălțime: I. Mesaroș și D. Paica 1.75 
disc: M. Plev 42.23: FETE: 800 m: G 
Zigler 2:28,4; greutate : V. Băndărăi 
10.71; faza raională a campionatului di 
juniori: lungime: G. Vracea 5,90; 80 m 
P. Ciocan 9.8 (EM. GROZESCU — co 
respondent).
• C. TURZn. Meci triunghiular: Ind 

Sîrmei — CSO B. Mare 119—124 p; Răpit 
Cluj—CSO B. Mare 139—134: Ind. Sîrme
— Rapid Cluj 103—93. Cîtcva rezultate
BĂIEȚI: prăjină: L. Vasil (B.M.) 3,15
înălțime: I. Flontas (B.M.) și Cr. Dobres 
cu (B.M.) 1,75; greutate: P. Vidli (B.M. 
13,62; disc: P. Vidli 34,59; FETE: lungi 
me: M. Gheorghies — 13 ani (C.T.) 4,GC

SASARANU — coresp.).
IAȘI. Faza regională a campionate 
școlare. 140 de concurenți. BĂIEȚI 
m: O. Iamandi 11,6; 200 m: O. Ia 

mandi 23,6; 300 m: V. Suciu 37,7 — rec 
regional; FETE: 100 m: E. Crețu 13,3; 20 
m: E. Crețu 27,4; 80 mg: V. Melnic 13,3 
înălțime: S. Panțîru 1,44: ’ “
Luca 5.06; El. Zaharia (1949) 
tate: S. Agavriloaiei 10,05. (A.
— coresp.).
• DEVA. Faza regională a 

telor școlare. BĂIEȚI: înălțime: M. S: 
nescu 1,70; disc: V. Breazu 43.60; suliță 
V. Coroiescu 45,36; FETE; 100 m. G. Bs 
laban 13,4; 500 m: El. Pavel 1:31,6. (I. SI 
MION — coresp.).

0 SF. GHEORGHE. Faza raională 
campionatului de juniori. Cîteva rezul 
tate: JUNIORI II: greutate: M. Boto 
12,07; JUNIOARE II: 300 m: A. Kertes 
52,0; greutate: M. Lustig 9.84 m. Au pai 
ticipat 116 concurenți. (GH. BKIOTA - 
coresp.).
• PETROȘENI. Faza pe centru a cam 

pionatelor universitare. BĂIEȚI: inălți 
me: I. Chiriac 1,70; lungime: I. Chiria 
6,14; greutate: L. Rusu 12,42. (N. TAUT1
— coresp.).

lungime: S 
5,00; greu 
SCAUNA

campion:

0 competiție interesantă
„Cupa steaua”

„CUPA PRIMĂVERII"
ORADEA 31 (prin telefon). — Timp 

de o săptămînă s-au desfășurat pc tere
nurile C.S.O. din localitate întrecerile 
„Cupei Primăverii*  la tenis, la care au 
luat parte peste 40 de jucători și jucă
toare din întreaga țară. Iată rezultatul 
finalelor și situația în clasament: MAS
CULIN. Grupa Z. seria A. In finală, 
Eugen Cristea învinge pe D. Vizir» eu 
6—2, 7—5, 6—I. Pc locurile 3 și 4 
s au clasat N. Mita și respectiv G. Bosch. 
Seria B a revenit jucătorului AI. Bardan 
care a acumulat 3 puncte. 11 urmează : 
I. Albert 2 p., 1. Rakosi 1 p. și E. 
Takacs 0 p. Seria C. în finală, I. Bur- 
ecscH a dispus de Gh. Boaghe cu 6—4, 
6—0, 2—6, 7—5. Pe locurile 3 și 4: 
I. Dancea și respectiv A. Saiti. Seria D, 
a revenit lui C. Popovici care în finală 
a învins pe Gh. Ghidrai cu 6—2, 6—3,

sînt6—0. Cei iloi jucători de mai sus 
urmați în clasament de P. Petrovici și 
A. Somoghi. Grupa II, seria A. Finală : 
Uie Năslase — Dan Țereanu 6—1, 6—1. 
In seria /> pe primul loe s-a situat Gh. 
Leșan iar pe locul secund S. Bottner. 
FEMININ. Serio A. In finală, Eleonora 
Roșiauu a învins pe Livia Avram cu 
9—7, 6—3. Pe locul 3 : Mariana Cio- 
goiea ; iar pc locul 4 : Rodica Lazaride. 
Seria H a revenit Iudithei Dibar eare a 
întrecut pe Sanda Ciogolea eu 6—2, 
4—6, 6-—2. Pe locul 3 : Caria Klahie. 
Alte finale: dublu bărbați: Cristea, 
Boaghe — Bardan, D. Viziru 6—4, 6—I,
6— 1. Dublu femei: El. Roșianu, M. 
Ciogolea — lazaride. Dibar 2—6, 6—0,
7— 5. Dublu mixt: El. Roșianu, Cristea 
— M. Giogolea, D. Viziru 6—3, 6—2

1LIE GHIȘA, coresp. regional

Exceptînd pe dinamoviști, care cor 
curează la Praga, ceilalți atleți frun 
tași din Capitală se vor întrece, as 
tăzi și mîine, în cadrul competiției o 
ganizată de clubul Steaua. La intri 
cerile de pe stadionul Republicii v< 
evolua atleți din cluburile Știința, ( 
limpia. Progresul, Metalul, Voința, R; 
pid. Flacăra, Unirea, Steaua e4c. și di 
asociațiile bucureștene.

Se vor desfășura următoarele probi 
bărbați: 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.0 
m, 110 mg, 400 mg, 3.000 m obst 
înălțime, prăjină, lungime, triplu, gri 
tate, disc, suliță, ciocan, 4x100 m 
4x100m; femei: 100 m, 80 mg, înă 
me, lungime, greutate, suliță. Se ' 
întocmi clasamente individuale și 
echipe.

Concursul începe astăzi ta ora 17 
continuă mîine de la ora 8.



PARAȘUTISM [

Petrolul Ploiești—Dmamo București 
erbiul etapei și poate și al campionatului

(Urmare din pag: 1)

[ȘTIINȚA CLUJ cu: Minerul 
Rapid (a), Dinamo Pitești (a).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA cu: Metalul
[a), Progresul (d), Dinamo Buc. (a).

MINERUL cu: Știința Cluj (a), Di- 
pamo Buc (d), U.T.A. (d).
I STEAUA cu: Rapid, U.T.A. 
Dinamo Bacău (a).

U.T.A. cu: St. roșu (d), Steaua 
Minerul (a).

DINAMO PITEȘTI eu: Petrolul
Jiul (d), Știința Cluj (d).

JIUL cu: Dinamo Bacău (d), Dinamo 
Pitești (a), Metalul (a).

METALUL cu : Știința Tiin. (d), St. 
roșu (a), Jiul (d).

I Din analiza acestui program în lu- 
■nina clasamentului, cititorii pot trage 
IcoHeluzii foarte interesante și în pri- 
■nul rînd că echipa campioană va fi de- 
Isctnnată dintre Dinamo București și Pe- 
nrolu], — Dinamo avînd șanse mai mari 
I— iar ocupantele ultimelor locuri (în 
jafaiă de Metalul) dintre Jiul, Dinamo 
■Pitești și U.T.A.

I DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR
I • Echipa Steaua s-a antrenat intens
Isăptămina aceasta. Formația definitivă 
In-a fost încă alcătuită, deoarece patru 
fenători (Hălmăgeanu, Cojocaru, Ivă- 
Inescu și Tătaru) sint accidentați. Pro- 
Ibabil va juca echipa : Voinescu — Za- 
Ivoda II, Hălmăgeanu (Cojocaru), Ivă- 
WScu (Staicu) — Jenei, Crăciun — 
ITătaru (Cacoveanu), Constantin, Ma- 
Iteianu (Voinea), Raksi, Creiniceanu.
I • Joi, Dinamo a jucat o repriză cu 
[formația sa de tineret, iar alta cu Di- 
Iiiarno (oraș). In echipă nu se anunță 
pici o modificare. Urmează să joace 
aceeași din partida cu Metalul.

I • Steagul roșu a făcut patru antre
namente săptămina aceasta, dintre 
care unul — joi — în compania for
mației regionale Metrom. Rezultatul 
acestui meci: 5—2 (2—1). Au marcat: 
Meszaros (3) și Seredai (2), respectiv 
Gilmeanu și Mihuț. Dacă Fusulan (lo
vit în meciul cu Dinamo Bacău) nu se 
va restabili, atunci duminică St. roșu 
va alinia „11 “-le care a jucat la Lu- 
peni (C. GRUIA, coresp. reg.).

Unde duce driblingul exar}crat...
Desen de NEAGU RADULESCU

• Joi la Timișoara: Știința — C.S.O. 
Timișoara 7—1 (3—0). Au marcat: R. 
Lazăr (2), Sețu (2), Lereter, Mițaru și 
Țigăniuc (autogol), respectiv Dragoș. 
Formația pentru duminică: Gavrilovici 
(Curcan) — Jenei, Turean, Răcelescu 
— Petescu, Tănase (Botescu) — Igna, 
R. Lazăr, Sețu, Lereter, Mițaru. Geor
gescu și Manolache sint indisponibili. 
(T. ȚARANU.coresp.).

• Progresul s-a pregătit cu grijă 
pentru jocul cu Dinamo Pitești. In ceea 
ce privește formația, ea nu a fost încă 
alcătuită, deoarece doi Înaintași sint 
loviți: Oaidă și Baboie. Apărarea va 
fi aceea de duminica trecută, urmînd 
ca să fie definitivată linia de atac.

Clasamentul categoriei A
1. Dinamo București 22 13 5 4 50:26 31
2. Petrolul 22 11 5 6 49:29 27
3. St. roșu 22 12 3 7 46:30 27
4. Dinamo Bacău 22 10 5 7 29:25 25
5. Progresul 22 9 6 7 38:26 24
6. Rapid 22 8 7 7 28:28 23
7. Știința Cluj 22 8 6 8 37:38 22
8. Știința Timiș. 22 9 4 9 31:34 22
9. Minerul 22 10 1 11 20:41 21

K>. Steaua 22 8 4 10 44:39 20
11. U.T.A. 22 6 6 10 32:35 18
12. Dinamo Pitești 22 7 3 12 31:37 17
13. Jiul 22 5 6 11 21:44 16
14. Metalul 22 5 5 12 30:54 15

• In vederea meciului cu Știința 
Cluj, Dinamo Bacău s-a antrenat joi 
în compania formației . regionale Vic
toria. In principal s-a urmărit 
îmbunătățirea jocului înaintării. După 
meciul de la Cluj, la 5 iunie, Dinamo 
va pleca în turneu in R.D. Germană, 
cu un lot de 16 jucători. (GH. DAL- 
RAN, coresp.).

ACTUALITATI
9

CAMPIONATUL DE JUNIORI—PE TE
RENURI NEUTRE

JOCURI DE SELECȚIE LA „23 AU
GUST" PENTRU COPII

Start în campionatul
republican

Federația noastră de fotbal a lua o 
măsură bună: jocurile turneului final 
a,l campionatului republican de juniori 
se vor disputa pe terenuri neutre. In 
felul acesta, spre deosebire de alți ani 
cînd programarea avantaja echipa 
gazdă, se asigură condițiuni egale de 
joc.

Prima partidă din cadrul turneului 
final (un joc preliminar in zona a 
IV-a ) are toc miirte la Tr. Măgurele: 
Dinamo București—Dunărea Calafat. 
Celelalte meciuri, de la 10 iunie, se 
vor disputa astfel : campioana regiunii 
Suceava—campioana regiunii lași la 
Roman, Dinamo Bacău—Știința Galați 
la Btrlad (zona I), C.S.O. Timișoara— 
Crișana Oradea la Deva, Maramureș- 
C.S.M. Cluj 1a Oradea (zona II), Hu
nedoara—Mureșul Tg. Mureș la Sighi
șoara, St. roșu Brașov—Petrolul Plo
iești la Cimpîna (zona III), Minerul 
C. Lung Muscel—Victoria Giurgiu la 
Tîrgoviște și Dobrogea—Dinamo Bucu
rești sau Dunărea Calafat la Călărași 
sau București (zona IV).
PROBE ATLETICE MI1NE LA „23 AU

GUST"
In pauza meciului Rapid—U.T.A. se 

vor disputa probele de 200 m fete și 
4x400m, iar în pauza partidei Steaua 
—St. roșu probele de 800 m băieți și 
4x100 m băieți. Aceste întreceri atle
tice au loc în cadrul „Cupei Steaua", 
la care participă sportivi de la secțiile 
de atletism din București.
TURNEUL ECHIPEI FRANCEZE SEDAN

Sedan, din campionatul primei ligi 
franceze, va susține in țara noastră 
două jocuri : la 17 iunie la Constanța 
și la 20 iunie la București. Echipa 
Sedan, clasată pe locul 5 (la egali
tate de puncte ou Monaco) iu campio
natul 1961—62, a cucerit Cupa Fran
ței in 1955—56 și în 1960—61. In for- 
inația sa activează internaționalii Ma
rian, Fulgenzy, Chiarelli etc.
AZI Șl

Centrul de antrenament și cercetări 
științifice „23 August" — secția fotbal 
va organiza la 13—14 iunie, zilnic in
tre orele 9—12 și 16—20, jocuri de 
selecție pentru copii intre 12 și 14 ani 
in vederea depistării de elemente ta
lentate. Cei care doresc să participe 
se vor prezenta la sediul Centrului 
(stația Bd. Muncii, tramvai 23 și 24). 
la Biroul secției de fotbal, camera 
38. Ei vor avea asupra lor echipament 
sportiv minim.
„CUPA PĂCII" PENTRU ECHIPE DE 

JUNIORI

Consiliul orășenesc UCFS București 
prin comisia de fotbal organizează în- 
cepînd de mîine „Cupa Păcii", rezerva
tă echipelor de juniori din prima ca
tegorie a campionatului orășenesc. 
Participă 12 echipe împărțite în două 

de 6. Finala: la 1 iulie.
VEȘTI DE LA BRAȘOV

Intr-un meci amical, Tractorul

serii

•
Brașov a pierdut în fata Chimiei Fă
găraș cu 3—4 (3—2). (V. POPOVJCI. 
coresp.).

• In finala campionatului regional 
de juniori, St. roșu a învins Textila 
Sf. Gheorghe eu 5—0, prin punctele 
marcate de Ciupa (3), Grigore și Mo
rar. CV. SECAREANU, coresp.).

mîine in categoria b,
BUCUREȘTI

meciuri sînt programate în 
B la București :

LA

Două 
tenori a

Azi, pe terenul Olimpia
ora i7.30 : Știința—Chimia Făgăraș. 
Mîine, pe stadionul Dinamo, ora 9 : 
Dinamo Obor—C.S.M. Reșița (cu ace
lași bilet de intrare, spectatorii pot 
asista și la concursul ciclist de pe ve
lodrom).

TURNEUL ECHIPEI CHEMIE HALLE

Intre 14 și 24 iunie, echipa Chemie 
Halle (R.D.G.) va disputa 4 meciuri 
in țara noastră (la Timișoara, Cluj 
Craiova și încă un oraș).

IN CAMPIONATUL DE TINERET

Cele două îrrtîlniri de tineret din 
Capitală se vor disputa mîine în cu
plaj pe stadionul Giulești: Rapid— 
U.T.A. la ora 9 și Steaua—St. roșu 
la ora 10,45.

ca-

(C.A.M.),

PRONOEXPRES

• Metalul a jucat joi trei reprize a 
40 minute cu echipa de tineret. For
mația probabilă pentru duminică : 
Andrei — Tomescu, Prandea. Popescu 
— Nițescu, Petrescu — Cruțiu, Mure- 
șan, Cazacu, lordache, Chiriță. <M. 
AVANU, coresp.).

• Rapid a făcut ieri ultimul antrena
ment. dar nu și-a alcătuit echipa.

® Petrolul menține formația din 
jocul cu Jiul.

1X2X1X21
Petrolul—Dinamo București în programul concursului de mîine

• Meciul Petrolul — Dinamo Bucu
rești, din programul concursului de 
mîine prezintă un deosebit interes în 
rindurile participanților la Pronosport 
și în general pentru iubitorii fotbalului. 
Atractive sînt și celelalte meciuri în
scrise în program și îndeosebi con
fruntările ce vor avea loc la Pitești, 
Petroșeni și București în care echipele: 
Dinamo Pitești. Jiul și U.T.A. vor con
tinua cu toate forțele să-și dispute 
șansele pentru evitarea retrogradării. 
Meciurile fiind deschise oricăror rezul
tate, impune dublarea sau chiar tripla
rea pronosticurilor.

Pentru acest concurs jucătorul Datcu 
Jlie (Dinamo Buc.) a dat următorul 
pronostic :

1. Steaua — Steagul roșu 1
2. Petrolul — Dinamo București 2
3. Dtaamo Pitești — Progresul 1 x
4. Rapid — U.T.A. 1
5. Știința Cluj — Dinamo Bacău 1 2
6. Jiul — Știința Timișoara 1 x
7. Metalul — Minerul 2
8. Dinamo Galați — CSMS Iași 1 2 
ft Mureșul Tg. M. — Crișana Or. 1 x

10- C.S.M. Mediaș •— Farul 1 2

11. Din. Suceava — Carpați Sinaia 1 2
12. CFR Roșiori — CSO Craiova 1

• Programul concursului nr. 23 di-n
10 iunie cuprinde următoarele meciuri:

1. Rapid — Steaua A
2. Dinamo București — Progresul A
3. Steagul roșu — U.T.A. A
4. Dinamo Pitești — Petrolul A
5. Știința Timișoara — Metalul A
6. Minerul — Știința Cluj A
7. Arieșul Turda — Crișana Or. B

8. CSM Cluj — Mureșul Tg. M. B
9. Prahova Ploiești — Din. Galați B

10. Cor. Hunedoara — Vagonul 
Arad B

ÎL Crișul Oradea — Recolta Cărei B
12. Știința Galați — Poiana Cîinp. B

♦ Din partea mai multor cîștigă- 
tori de obiecte la concursurile și 
tragerile organizate de Loto-Prono- 
sport (Pronosport, Pronoexpres, Loto- 
Central și Loz în Plic) am primit 
cereri de a li se asigura întotdeauna 
Obiectele pe eare le cîștigă.

Loto-Pronosport comunică tuturor 
participanților că acelora cârc cîștigă 
obiecte (autoturisme, motociclete, 
scutere, aragazuri, aparate de radio 
etc.) — indiferent de locul unde au 
cîștigat (Capitală sau provincie) — 
li se vor elibera obiectele cîștigate. 
in nici un caz nu li se vor achita 
contravaloarea.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 21

(ETAPA DIN 27 MAI 1962)

Categoria I : 11,26 variante cu 12 rezul
tate a 1.974 lei fiecare. Categoria fl-a : 
290,59 variante cu 11 rezultate a 152 lei 
fiecare. Categoria UT-a-: 2.762,40 varian
te cu 10 rezultate a 24 lei fiecare. Cate
goria IV-a : 14.375,10 variante cu 9 rezul
tate a 6 lei fiecare. Fond de premii : 
221.115 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 1 iunie 
1962, au fost extrage din urnă următoa
rele numere: 74 75 50 79 «3 86 60 70 87 63. 
Premiul special A : 70 86 74, Premiul 
special B : 75 87 83, Premiul special C : 
60 50 63. Extragere suplimentară :
42 74 47 18. Fond de premii : 682.206 lei.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
8 iunie 1962, La Oțelul Roșu.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

Duminică dimineața, pe aeroportul 
Clinceni, cei mai huni sportivi parașu- 
tiști din țară vor lua startul în prima 
probă din cadrul campionatului repu
blican de parașutism, ediția 1962.

Intre cerea se va desfășura după urmă
torul program : Duminică 3 iunie ora 10. 
Proba I — salt individual cu aterizare 
Ia punct fix de la înălțimea de 1000 m, 
și cu deschidere intîrziată a parașutei 

10 sec. Luni 4 iunie ora 7: 
Il-a — salt individual cu ate- 
puiHt fix de la înălțimea de 

și deschidere întîrziată a para-

pînă la 
proba a 
rizare la 
1500 m,
șutei între 15—25 sec. Miercuri 6 iunie 
ora 7; proba a III-a — salt individual 
de la înălțimea de 2000 m cu deschiderea 
înlîrziată a parașutei între 25—-30 see. 
și executarea unui complex de figuri 
(acrobatice) al căror stil va fi cotat. 
Joi 7 iunie ora 7 : proba a IV a — sal*  
individual eu aterizare la punct fix de la 
înălțimea de 1500 m, și deschidere 
imediată (automată) a parașutei.

Printre partieipanți se numără : ma
estrul emerit al sportului Cheorgbe lanee, 
maeștrii sportului Ion Roșu, Nieolae 
Velieu, Ștefan Badioc, Valentin Țurcanu, 
Elena Băcăoann, Elisabeta Papescu, Ane 
gela Năstase ș.a.

ȘTIRI DIN ȚARA
DIN CAMPIONATELE REGIONALE

• GIURGIU. La etapa regională a 
campionatului de calificare au parti
cipat 11 echipe masculine și 8 femini
ne. Titlurile au fost cucerite de echi
pele Cetatea Giurgiu la masculin și 
Școala medie Giurgiu la feminin.

(S. Cristea — coresp.)

• CONSTANȚA. După trei zile de 
întreceri viu disputate, campioane ale 
regiunii Dobrogea au fost desemnate 
echipele Voința Constanța la fete și 
Stuful Tulcea la băieți. In înțîlnîrea 
finală, Voința a cîștigat la Stăruința 
Tulcea cu 3-1 iar Stuful la Marina 
Constanța cu 3-2. Iată clasamentele: 
FEMININ: 1. Voința Constanța, 2.
Stăruința Tulcea, 3. Spartac Medgi
dia. MASCULIN: 1. Stuful Tulcea, 2. 
Marina Constanța, 3. l.M.U.M. Med
gidia. (E. Petre — coresp.).

• CRAîOVA. Se cunosc campioa
nele regiunii Oltenia : Medicina Craio
va (feminin) și Electroputere Craiova 
(masculin). De remarcat că au parti
cipat doar două echipe feminine (Me
dicina Craiova și Drubeta Tr. sever in), 
față de nouă masculine. Clasament fi
nal masculin : 1. Eleetroputere Craio
va, 2. Sănătatea Tr. Severin, 3. Înain
te Vînju Mare. (V. Săncluleseu-cores.).

JUNIORII JN ÎNTRECERE
• IAȘI. Pe terenul Voința s-a dis

putat finala campionatului orășenesc 
de volei pentru juniori și junibare. 
Mai insistenți în jocul la fileu, junio
rii de la C.S.M.S. au întrecut cu 3-2. , 
Școala profesională C.F.R. Depou Iași. 1 
La fete titlul a revenit sportivelor de 
la Ș.S.E. care au învins cu 3-0 echipa 
Școlii medii nr. 6. (Leu Dobrică —: co
resp.).

• CLUJ. Zece echipe de junioare au I 
luptat timp de o săptămînă pentru fit- i 
Iul de campioană a orașului. Tinerele^ 
eleve de la Ș.S.E. au cîștigat pînă la 
urmă, întrecînd cu 3-0 în finală forma
ția Școlii medii cu program special de 
educație fizică. (P.

cu 3-0 în finală forma-

Nagy — coresp.).

CUPA PĂCII”
Noutăți. noutăți
• Miercuri seara în 8 orașe din țară 

(Timișoara, Oradea, Sibiu, Cluj, Bacău, 
Constanța, Brașov, Iași) se vor disputa 
primele partide din cadrul etapei de zonă 
a campionatului republican individual 
de seniori. Aproape 300 de pugiliști vor 
începe „bătălia" pentru cîștigarea drep
tului de a boxa în finalele de la Bucu
rești, ce se vor desfășura, după cum 
am mai anunțat, între 22 iunie — 1 
iulie. Intîlnirile din „zone" vor continua

Sîmbătă și duminică, pe terenul Să
nătatea din Capitală se va disputa 
„CUPA PĂCII", competiție de volei 
masculin organizată de federația de 
specialitate. Vor lua parte echipele 
bucureștene Progresul, Olimpia (din 
categoria A), Oțelul și Sănătatea (din 
campionatul de calificare).

Iată programul : simbătă, de la ora 
16: Progresul — Oțelul și Olimpia— 
Sănătatea; duminică, de la ora 8,30, se 
vor întîlni mai întîi echipele învinse 
și apoi cele învingătoare. Acestea îșî 
vor disputa finala.

joi 7 iunie (vineri va fi zi de odihnă) 
iar finalele se vor disputa simbătă. 
Boxerii înscriși în etapa de zonă vor 
trebui să fie prezenți în localitățile res
pective marți 5 iunie.

• Anul acesta campionul republican al 
categoriei cocoș, Andrei Olteanu, va 
ataca titlul la categoria pană. Bineînțe
les, dacă va... ieși cu „fața curată“ din 
etapa de zonă.

• 0 veste hună pentru amatorii de box 
din Galați. Federația de specialitate va 
organiza între 13—18 iunie în orașul de 
pe malul Dunării o interesantă competi
ție denumită „Turneul celor 4“ la care 
a invitat pe cei mai buni juniori din 
țară. Turneul de la Galați are ca scop 
verificarea celor mai în formă sportivi 
în vederea întîhîirilor pe care boxerii 
noștri le vor susține cu echipele repre
zentative ale R.P. Ungare (29 iulie, la 
București) și R.P. Polone (septembrie. 
Varșovia).

HLPtIVISM

ÎNTRECERI cu spectatori
De curînd, la Brașov, pe drumul ce 

urcă spre Poiana, in porțiunea denu
mita „Pietrele lui Solomon" s-a des
fășurat un Ir tunet concurs de cățăra- 
re-orientare, dotat cu „Cupa Voința".

întrecerea a adus la start numeroși 
alpiniști de Ia cluburile și asociațiile 
sportive din localitate, fiind urmărită 
cu interes de mii de oameni ai muncii. 
Timpul frumos și blana pregătire a 
concureriților au contribuit în egală 
măsură ta succesul acestui concurs.

Iată rezultatele tehnice: 1. Voința 
I (Gh. Pap, S. Boeru) 116 p; 2. Dina
mo I (N. Jitaru, G Ducaru) 115 p; 3. 
Voința II (M. Naghiu. P. Arfz) 110 p; 
3'. Voința III 109 p; 5. Voința IV 88 
p; 6. Dinamo 11 36 p.

C. GRUIA — coresp. reg.



Cupă campionatele internaționale 
Romineale R. P.

între 23—27 mai poligonul Tunari 
a fost locul de desfășurare a celei de 
a VH-a ediții a campionatelor inter
naționale de tir ale R.P.R.

Bilanțul celor 5 zile de întreceri 
este pozitiv. Pe primul plan se situea
ză rezultatul obținut de maestrul eme
rit al sportului Ion Dumitrescu, ia 
proba de talere aruncate din șanț, 
unde a realizat 298 talere din 300 
posibile, depășind cu 2 talere actualul 
record mondial și cu 3 talere recor
dul R. P. R. Alte rezultate de valoare 
au fost obținute de sovieticul Vladi
mir Ckiiati la armă liberă calibru 
«nare, cu 1145 de puncte pe tre: po
ziții. și de reprezentanta noastră Mar
gareta FiHp. la armă liberă calibru 
redus poziția genunchi cu 291 puncte. 
Din restul performanțelor menționăm 
și cifrele de valoare mtemaționalâ 
cu care se pot clasa in primele 6 
locuri ia orice campionat european 
sau mondial : Kira Dolgoborodova 
(U.R.S.S.) 591 p la armă liberă cul
cat 60 focuri, 277 p la armă libera 
poziția picioare. Margareta Filip 
(R.P.R.) 851 p la armă liberă 3 
poziții, T. Cogut (R.P.R.) 593 p la 
armă liberă culcat 60 f., 1146 p. a 
armă liberă 3 poziții, I. Suleimanov 
(U.R.S.S.) și V. Â t anas iu (R.P.R.) 
cu 587 p și respectiv 586 p. la pistol 
viteză, lanos Holup (R.P.U.) la 
armă liberă poziția picioare, N. Ro
taru (R.P.R.) 397 p. |a armă liberă 
poziție culcat și G. Maghiar (R.P.R.) 
cu 551 p. la pistol precizie.

Ținînd seama că în fiecare an pe 
poligonul Tunari se intitoesc o seamă 
de trăgători de o certă valoare, sta
tisticienii au început să țină evidența 
recordurilor poligonului Tunari in 
competițiile întemaționaie. Putem a- 
precia că actuala ediție a întrecut ce
lelalte ediții sub aspectul rezultate
lor înregistrate ia majoritatea probe
lor. fapt ce se desprinde din noile re
corduri ale poligonului.

Trăgătorii sovietici și romîni și-au 
demonstrat din nou superioritatea. ciș- 
itigind majori ta‘ea titlurilor de cam
pioni internaționali ai R.P.R. Sovie
ticii au ciștigat 8 titluri. reprezen
tanții noștri 6 titluri și trăgătorii ma
ghiari un titlu. Faptul că sportivii 
•noștri au reușit să ciștige 6 titiuri in
tr-un concurs de o asemenea tărie, 
confirmă încă o dală că avem o clasă 
ridicată in tir. rod a! minunatelor 
condiții create de partid mișcării de 
cultură fizică și sport din țara noas
tră. Elocvent in această privință este 
faptul că performanța tinărului nos
tru trăgător T. Cogut la armă liberă 
calibru redus 3x40 f a fost apreciat de 
către toți specialiștii ca fiind una din 
cele mai valoroase din concurs.

Comportarea trăgătorilor romîni a 
fost la nivelul așteptat Ia majoritatea 
probelor (exceptind arma liberă cali
bru mare și pistolul calibru mare). 
Vom remarca în special pe I. Dumi
trescu. M. FiFp. T. Cogut. N. Rotaru. 
G. Maghiar, V. Atanasiu. I. Sirbu. 
M. Dumitriu și alții. îmbucurător 
faptul că prinlre cei evident'ați 
află majoritatea trăgători tineri 
M. Filip, T. Cogut. V. Atanasiu. 
Olărăscu. Gh. Sicorschi. cu mai , 
țină experiență, dar cu o mare pulere 
de Luptă, care nu s-au intimidat de

■
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se 

ca : 
Gh. 
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înotătorii fruntași la startul concursului în așteptarea intîlnirl

1

valoarea trăgătorilor cu care s-au în
trecut.

O serie de trăgători (componenți de 
bază ai lotului R.P.R.) nu au justi
ficat pe deplin încrederea ce li s-a 
acordat. Ne referim la Șt. Petrescu, 
T. Jegiinschi, I. Nițu, M. Ferecatu, 
I. Tripșa, M. Rusescu, la care nu s-a 
văzut suficientă combativitate, dirzenie 
și voință, deși în alte confruntări 
dovediseră cu prisosință asemenea 
calități.

Sub așteptări au evoluat M. Zam- 
firescu, N. Coman. Gh. Stoian, T. 
Bodnărescu. .Alexandru Cleopatra.

Desigur că federația de specialitate 
va analiza comportarea fiecărui com- 
pzoen*  al lotu-ui și va lua măsurile 
cuvenite pentru omogen:zarea echipe
lor (mai există un decalaj prea mare 
intre primu: component al echipei și 
ultimuj) și a curma atitudinea de 
„sena or de drept*  in lotul reprezen
tativ.

Mențor.âm tuna organizare sub toa
te aspecteîe a campionatului și fdul 
conștiincios in care s-a achitat de 
sarcini corpul de arbitri. Nu aceleași
aprec:eri se pot face in privința teh
nicienilor de la poligon, care nu s-au 
preocupat ca toate instalațiile și ma
șinile să ftsicționeze normal. De exern- 
fxu. proba de pistol calibru nu re a 
intirziat cu peste o oră. deoarece nu 
s-a putut regla in timpul indicat de regu
lament una din ceJe două instalații.

In concluzie. se poate aprecia că 
actuala ediție a campionatelor inter
naționale de tir a contribuit la men
ținerea prestigiului tirului nostru pe 
plan internațional și a arătat că tră
gătorii noștri sînt capabili să obțină 
rezultate valoroase in viitoarele con
fruntări internaționale și in special la 
campionatele mondiale de la Cairo.

PXUL GORETI — antrenor
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Azi și miine, in Capitală:

program competițional
Și la sfîrșîtul acestei săptămini spor

tul cu pedale din Capitală are un pro
gram bogat. Astăzi după-amiază se 
desfășoară campionatul orășenesc con
tratimp pe echipe. Întrecerile au loc pe 
șoseaua București—Urziceni. Seniorii 

i își vor disputa întîietatea de-a lungul 
a 80 km, iar juniorii au de parcurs un 
traseu de 40 km. Primul start se dă 
la ora 16, de la km 11,500.

Duminică dimineața amatorii de ci
clism vor putea asista la un concurs 
interesant. In noul cartier din Giulești 
va avea loc campionatul orășenesc de 
semifond pe un circuit lung de 1.650 
m. Competiția e deschisă seniorilor și 

■juniorilor de categoria I și a 11-a. A- 
cest gen de întreceri se aseamănă 
foarte mult cu cele de pe velodrom 
deoarece la fiecare două ture alergă
torii se vor angrena în spectaculoase 
sprinturi. Iată programul: ora 9: ju-< 
niori cat. a 11-a 14 ture; ora 9,45: ju
niori cat. I 30 ture; ora 11,15: avan-' 
sați 40 ture.

de la ștrandul Tineretului

Măriucn Rotaru (stingă) și Nicoleta Gordin, amindouă de la Rapid Buc., parti
cipă la concursul care se desfășoară azi și miine la ștrandul Tineretului

(Urmare din pag. 1)
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Iată programul celor două zile de 
concurs: ASTAZ1 (ora 18): sărituri de 
pe trambulină (masculin și feminin); 
ora 19: concursul de înot cu următoa
rele probe: 1.500 m liber (m.), 400 m 
mixt individual (f). 100 m liber (m), 
100 m liber (i). 200 m bras (m). 100 
m bras (f). 200 m spate (m), 100 m 
spate (f), 200 m fluture (m), 4x100 
m mixt (m.)

Miine (ora 9) : sărituri de pe tram
bulină (cu coeficient liber, masculin 
și feminin); ora 10: probele de înot: 
400 m liber (!.). 400 m mixt individual 
(m), 400 m liber (m.), 200 m bras
(f.), 100 m bras (m.). 100 m fluture 
(f ). 100 m fluture (m.), '200 m mixt 
individual juniori cat. a 11-a, 200 m 
mixt individual junioare cat. a 11-a, 
100 m spate (m.), 4x100 m mixt (L).

AU ÎNCEPUT meciurile in cam
pionatul DE CALIFICARE

Joi s-au desfășurat jocurile etapei 
întîi a campionatului de calificare. In 
Capitală, la ștrandul Tineretului echipa 
Clubului sportiv școlar București a în- 
tilnit formația C.S.O. Timișoara, de 
care a dispus cu scorul de 9—1 (3—0, 
2—0, 2—0, 2—1).

O victorie ușoară a repurtat-o și 
echipa C.S.M. Cluj in dauna formației 
Petrolul Cimpina. Clujenii și-au între
cut adversarul cu categoricul scor de 
13—1 (5—0, 2—1, 2—0, 4—0). Au
marcat: Schuller (7), Kocsis (3) și 
Balaș (3), de la învingători și Popescu 
de la învinși.

Etapa a doua programează miine ur
mătoarele jocuri: Clubul sportiv școlar 
Buc. — C.S.M. Cluj (ștrandul Tinere
tului, ora 11,30), Petrolul Cimpina — 
Voința Tg. Mureș, C.S.O. Timișoara — 
Voința Oradea 
A.S.M. Lugoj.

și Voința Cluj —

cu echipele IU’. 1.1

ULTIMELE PREGĂTIRI
J ucătoarele și jucătorii noștri de po

pice se pregătesc cu deosebită intensi
tate în vederea apropiatei confruntări cu 
echipele R.P.F. Iugoslavia. Astfel, cele 
două loturi republicane au susținut în 
cursul acestei săptămini întîlniri de ve
rificare. Fetele s-au deplasat la Giurgiu, 
unde au jucat cu selecționata orașului. 
Sportivele din lot — inai puțin Florina 
Neguțoiu — au avut o comportare bună. 
Ele au înregistrat următoarele rezultate : 
Elena Prcdeanu 434 p.d., Ioana Got- 
liardt 414 p.d., Margareta Szemany 403 

Ținea Ba- 
377 p.d., 
Neguțoiu

p.d., Elena Lupescu 393 p.d., 
laban 380 p.d., Maria Stanca 
Ileana xAntal 371 p.d., Fi. 
337 p.d.

în vervă deosebită s-au 
băieții

prezentat 
în meciul cu reprezentativa ora

șului Ploiești. Din nou trei popicari au 
reușit să depășească granița celor 900 
p.d. Cristu Vînătoru, Ernest Kiss și T. 
Szemany au doborît uri 200 bile mixte 
909 p, 908 p și respectiv 901 p. Ceilalți 
selecționabili au fost marcați cu urmă
toarele rezultate : C. Antonescu 854 p.d,. 
D. Ivanciu 853 p.d., 1. Micoroiu 818 
p.d., Gh. Andrei 840 p.d., P. Purje 
826 p.d. Mîine cele două loturi repu
blicane vor susține o ultimă întîlnire de 
verificare în compania selecționatelor 
Capitalei. întrecerile au loc pe arenele 
Cimentul și M.M.C.M. înccpînd de ițt 
ora 8,30.

Pe biciclete, 
pînă la Snagov

La cursul de instructori sportivi
voluntari din Medgidia

romcomunele și satele unde
ne rom strădui să împărtășimmerge,

și celorlalți tineri cele iiuățate aici, in 
timpul cursului. Cunoștințele dobindile 
rom căuta să le punem in practică pen
tru ca activitatea sportivă din satele 
noastre să se dezvolte continuu. Aceasta 
trebuie să cuprindă tot mai mulți tineri, 
întregul sat să rină cu noi pe stadion*.

Cuvintele de mai sus sînt, de fapt, 
un angajament. Le-am auzit în urmă cu 
cîteva zile, în sala de festivități a fa
bricii „Cimentul*  din Medgidia. Apar
țin unui tinăr 
comună aflată 
A participat 
de tineri la 
sportivi voluntari 
consiliul regional 
Cine sînt cursanții ? Țărani 
tiviști, mecanici, referenți ai sfaturilor 
populare comunale, bibliotecari. Au ve
nit cu toții să-și însușească un bagaj cît 
mai bogat de cunoștințe în domeniul 
sportului și apoi să împărtășească din 
aceste cunoștințe consătenilor lor. Pentru 
aceasta a fost nevoie să învețe temeinic.

Am asistat la examenul de la sfîrșîtul 
cursului. Neam dat seama că cei mai 
mulți dintre cursanți au căpătat un 
bagaj prețios de cunoștințe. Elevii,, 
împărțiți în 
au studiat 
teoretice pe 
de sport, 1 
tică. Au învățat despre teoria și meto
dica educației fizice, despre mijloacele 
educației fizice, au discutat despre fac
torii naturali, despre călirra organismu
lui, despre rolul gimnasticii, turismului 
și jocurilor sportive. Au studiat regu
lamentele jocurilor de volei, fotbal, oină. 
Cum toți cursanții erau de la sate, un 
accent deosebit s-a pus pe cunoașterea 
formelor dc organizare a activității spor
tive la sate. Acum, despre campionatele 
pe asociație, complexul sportiv sau „du
minicile sportive*,  fiecare cunoaște lu
cruri noi. în satul sau comuna lor, 
cei 83 de tineri vor ști să 
ganizeze bine aceste acțiuni, 
afară dc specialități (fotbal, volei, hand
bal), elevilor li s-au predat noțiuni de 
atletism, trîntă, haltere, oină și tir. Ore 
și ore de studiu, dc învățătură, de noi 
cunoștințe, urmate de lecții dc practică.

practice. Fiind vorba de organizare, 
trebuie să spunem că felul cum s-a făcut 
cazarea și masa a dovedit mult spirit 
gospodăresc. Pentru aceasta, asociația 
sportivă „CimentuP-Medgidia (președin
te Petre Bulancea). gazdă deosebit de 
primitoare, merită felicitări.

RECORDMANII CURSULUI

La

★
mai anunțat, luni 4 
centrele de învățare

După cum am 
iunie se deschid 
a înotului pentru copii. La ștrandul Ti
neretului, unde va funcționa centrul 
cel mai important, se primesc înscrieri 
zilnic, între orele 9—12 și 15—17, 
pentru copii în vîrstă de 5—14 ani. 
Fiecare ciclu durează 3 săptămini.

Secția de ciclo-turism a I.S.P.E., 
colaborare cu organele UCFS 
specialitate, organizează duminică 
excursie ciclo-turistică la pădurea 
lacul Snagov (circa 80 km dus-întors).
Pot participa posesorii de biciclete de 
la 12 ani în sus.

La Snagov se vor organiza diferite 
jocuri cu mingea, o întrecere pe bici
clete, ca și un concurs de înot între 
ciclo-turiști. Cîștigătorii întrecerilor vor 
primi diplome.

Adunarea ciclo-turiștilor va avea loc 
în fața parcului sportiv Dinamo, la ora 
7, plecarea fiind o jumătate de oră 
mai tîrziu. înapoierea din excursie în 
aceeași zi, în jurul orei 18.

LA SFÎRSIT DE SĂPTĂMÎNĂ

țăran colectivist dintr-o 
in împrejurimile Tulcei. 
împreună cu

cursul de 
organizat 

UCFS
;; ?

alți 82 
instructori 

<lc către 
Dobrogea. 

colee-

au căpătat 
de cunoștințe.

grupe. pe
o scrie de 
care apoi.

le-au transpus

specialități 
probleme 

pc terenul 
în prac-

or-
tu

CONDIȚII EXCELENTE 
DE PREGĂTIRE

dispoziția celor 83 de elevi a stat 
un frumos complex sportiv. Intr-adevăr, 
baza sportivă „Cimentul" a fost pusă 
la dispoziția elevilor cu cele două tere
nuri de volei, unul de baschet, unul de 
tenis, cu terenuri de fotbal cu gazon și 
pistă de atletism. Totul a oferit con
diții excelente de desfășurare a orelor

Media de vîrstă a cursantilor (24 ani), 
tinerețea cît și rezultatele obținute la 
probele practice ne fac să așteptăm din 
partea 
zultate 
cat o 
țăranul 
1 oinea 
gime, 2:34,0 pe 800 m), țăranul colec
tivist Ion Grecu din Darabani, raionul 
Negru Vodă, muncitorul Stan Cazacu, 
comuna Corvinul, țăranul colectivist 
Costică Nichita din Ciucurova (5,30 m 
la lungime), referenta Nina Plăticâ din 
Somova (1:52,0 pe 500 m) și țăranca 
muncitoare Veronica Dumitru din Baba- 
dag 
bele

tinerilor instructori voluntari re- 
bune în munca lor. Am remar- 
serie de elemente talentate ca 
colectivist din Jurilofca, Ștefan 
(14 sec. pe 100 m, 5 m la lun-

s-au dovedit cei mai buni la pro- 
practicc.

FOARTE BINE *
l

sfîrșîtul cursului, în dreptul nume-La 
lui lui /. Nicolae, Ion Trăistaru, V. Ale
xandru, Gh. llica, Nina Plutică sau C. 
Bumbac, profesorii au trecut califica
tivul „foarte bine". Era rezultatul orelor 
de pregătire minuțioasă, perseverentă.

La 30 mai, 83 tineri activiști sportivi 
voluntari din satele și comunele regiunii 
Dobrogea au plecat spre casele lor 
înarma ți cu noi cunoștințe. Au luat 
cu ei caietele în care și-au notat 
tot ce le-au predat profesorii de edu
cație fizică Traian Pelcu (directorul 
cursului), Virgil Androne și Mircea Ba
tiu. Bămîne doar ea 
să prindă 
notițe...

viajă, să

PUȚINE

tot ce și-au notat 
nu devină simple

FETE...

La curs, din 83 de elevi au participat 
doar... 4 fete. Este un procent necores
punzător.

In regiunea Dobrogea sportul feminin 
nu s-a dezvoltat încă pe măsura posibi
lităților. Iată de ce era necesar ca con
siliile raionale UCFS și consiliul regio
nal UCl'S să se fi. îngri jit mai atent de 
recrutarea cît mai multor fete pentru 
acest curs. întoarse acasă, exemplul 
personal al acestor fete ar fi stimulat, 
ar fi atras alte și alte tinere în prac
ticarea sportului, le-ar fi mobilizat. Iată 
un lucru de care va trebui să se țină 
seama în viitor.

CONSTANTIN ALEXE

AZI
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 17 : concurs dotat cu 
„Cupa Steaua".

GIMNASTICA : Patinoarul „23 Au
gust" de la ora 19 : Concurs organizat 
de clubul sportiv Olimpia.

RUGBI : Teren C.P.B. de la ora 
17.45 : C.P.B.—Grivița Roșie II.

FOTBAL : Teren Olimpia (C.A.M.) 
de la ora 17.30 : Știința — Chimia Fă
găraș (categ. B).

NATAȚIE: Ștrandul
de la ora 19 : întrecerile 
(faza pe asociații și cluburi) 
natului republican pentru 
juniori (inot și sărituri).

TIR : Poligonul Tunari de la ora 9 t 
Campionatul 
liberă 3X30 
precizie.

NAUTICE: Lacul Sna- 
10 : Concurs de canotaj 
caiac-canoe dotat cu

Stadionul „23 August",

Tineretului 
etapei 1 

a campio- 
seniori și

Capitalei proba de armă 
focuri seniori și pistol

MIINE
ATLETISM : Stadionul Republicii 

de la ora 8 : Concurs dotat cu „Cupa 
Steaua".

RUGBI: Stadionul Tineretului, te-

ren II, de la ora 9 : Politehnica-Di- 
namo II ; teren III de la ora 10.30 : 
Arhitectura — Universitatea ; teren Re
publicii de la ora 16 : Selecționata 
R.P.R. — Rapid (meci de verificare).

SPORTURI 
gov de la ora 
academic și 
„Cupa Păcii*.

FOTBAL:
ora 15.45 : Rapid — U.T.A., ora 17.30 : 
Steaua — Steagul roșu Brașov (ca- 
teg. A). Stadionul Giulești ora 9 : 
Rapid — U.T.A. ; ora 10.45 Steaua — 
Steagul roșu (tineret). Stadion Dinamo 
ora 9 : Dinamo Obor — C.S.M. Reșița 
(categ. B).

NATAȚIE : Ștrandul Tineretului de 
la ora 10 : întrecerile etapei I a cam
pionatului republican pentru seniori 
și juniori (înot și sărituri) ; ora 11.30 : 
C.S.Ș.-București — C.S.M.-Cluj (polo ca
lificare).

TIR : Poligonul Tunari de la ora 
9 : Campionatul Capitalei proba de 
armă liberă calibru redus 3X^0 focuri 
«enioare și pistol viteză.

mape.

st
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SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE MICUL ECRAN
In dorința de a sa

tisface exigențele unui 
număr cit mai mare de 
telespectatori, emisiunea 
„Telesport" de luni seara 
și-a propus să oglindeas
că citeva momente din
tre cele mai variate și 
interesante ale activității 

: sportive desfășurate în 
această săptămină.

Atrage atenția în mod 
| special derbiul campio- 

natului republican de

Vă prezentăm
o tînără campioană

Ce-și doresc
de 1 iunie...

I
BAIATUL UNUI FOT- 

! BALIST

Este o fată subțirică, cu 
un păr buclat de culoarea 
scurtei de piele în care 
este îmbrăcată- Cînd vezi 
silueta gingașă a acestei 
tinere fete nu-ți vine să 
crezi că ai în față o cam
pioană. Și încă la un sport 
care cere calități deose
bite — tirul !

Și acum să vă prezen
tăm pe tinăra noastră cam
pioană :

Anul trecut, cînd avea 
Margareta Filip 

s-a afirmat drept cea mai 
bună trăgătoare a noastră, 
cucerind nu mai puțin de 
3 titluri de campioană re
publicană. In același an 
la „europenele**  de la Bu
dapesta s-a clasat pe locul 
VI, ceea ce a însemnat o 
performanță valoroasă. Re
cent a cucerit titlul de 
campioană internați  anală a 
R. P. Romine. Și toate a- 
cestea la o vîrstă cînd alte 
fete nu s-au decis încă 
ce sport $4 practice.

Cind scorul
e prea mare...

Intr-un meci de fotbal 
care a avut loc la Sprin- 
gfield (Anglia), echipa 

fiocală a pierdut cu... 26-0 
meciul susținut cu F. C. 
Keyworth.

Nu mică a fost însă 
surpriza spectatorilor care 
au asistat la meci, cînd 
au citit a doua zi în ziar 
că meciul a fost pierdut 
cu... 10—0.

Cînd s-au făcut cerce
tările pentru a se vedea 
cum s-a ajuns la acest 
rezultat inexact, secreta
rul ligii, care a transmis 
presei rezultatul, a expli
cat : Un astfel de rezul
tat (0—26) ar fi fost 
compromițător. Pe cind 
un 0—10 mai merge..." IOAN SONDOR, TIMI

ȘOARA. — i) Haidu, aripa

Margareta Filip a pus 
pentru prima oară mina 
pe*  o armă de tir în 1938, 
iar doi ani mai tirziii a 
concurat la... armă liberă. 
Locuiește la Brașov cu pă- 

rintii ei, anul trecut a ter
minat școala profesională a 
fabricii de postav Parti
zanul roșu, iar acum lu
crează ca filatoare tot în 
aceeașț fabrică. Mai are 
6 frați dar nici unul din 
ei nu face sport. Nu le 
place ? Ba da ! Dar sînt 
încă mici.

LEU BATIU, TG. OCNA-
— 1) Aripa dreaptă a echi- 
pei Din^mo București, Ion 
Pîreălab, împlinește în 
noiembrie 21 de ani. El 
este originar din Bucu
rești, uncie și-a făcut chiar 
debutul fotbalistic, în 1957, 
la Dinamo 6 (Dinamo O- 
bor). 2) In tur, în meciul 
de la București cu Petro
lul (scor 0—2), Dinamo a 
folosit următorul „11” 
(pardon,... 12); Datcu — 
Popa. Nunweiller III, Ivan
— AI. Vasile (Constanți- 
nescu), Nunweiller IV — 
Pîreălab, Ene II, Frățilă, 
Eftimie, David.

ROMULUS BATRINA, 
ȘIMLEUL SILVANIEI. — 
1) Cea mai bună perfor
manță a Științei Cluj in 
campionatul categoriei A 
de fotbal: locul 4 în edi
ția 1947/1948, după U.T.A.,

Margareta este o fată 
visătoare. Visurile ei sînt 
însă dintre cele mai fru
moase. Vrea să fie mereu 
în lotul trăgătoarelor frun
tașe, vrea să urmeze cursul 
seral al unei școli medii 
din Brașov și vrea să mai 
practice un sport cu orice 
preț. Știți care ? Parașutis
mul ! In orele libere, Mar
gareta Filip citește litera
tură de tineret și teatru, 
frecventează des spectaco
lele.

La despărțire ne-a măr
turisit că are o simpatie 
deosebită, ca de altfel toți 
brașovenii, față de echipa 
de fotbal a Steagului roșu, 
nu pentru că tatăl ei lu
crează la uzinele Steagul 
roșu — a spus ea — ci 
și pentru că fotbaliștii de 
la Steagul joacă deseori 
frumos, că s-au dovedit 
capabili de rezultate bune

Ce e drept, declarația 
ne-a fost făcută înainte de 
meciul cu Minerul. Oricum, 
suporterii nu se... dezic cu 
una cu două de echipa fa
vorită.

— t. r. —■

posti» Mwcnziibpoșta magazin«postii mrcbzin
C.F.R. Timișoara și C.F.R. 
București. Același loc si în 
campionatul trecut. 2) Dr, 
Luca, unul din „stîlpii” 
Științei Cluj ani și ani 
de-a rîndul, n-a rămas un 
simplu suporter al echipei 
sale. El continuă să ajute 
echipa in calitate de con
silier tehnic.

IO AN GH., Cl^IPULUNG 
MUSCEL. — Vreți să vă 
dau un răspuns precis — 
cine apără poarta echipei 
masculine de handbal în 7 
Dinamo Bacău, Ionescu 
sau Gavril ? — întrucît (re
producem cuvintele dv.) 
„nu mai scap de cicălelile 
soției cu care m-am con
trazis". Portar e Gavril, 
cum ați susținut dv. Sper 
că v-am... „salvat” !

Mult iubitul meu tătic, 
Azi de ziua mea iți zic
C-aș dori să-mi dai în dar 
Cîte-un... GOL DE MECI, 

măcar !

COPIII UNUI RUGBIST

Pentru mine și Gigei
— Ca să nu se iște sfadă — 
Vreau bomboane fel de fel.
De se poate... O GRA-

MADA !

FECIORUL SĂRITORU
LUI CU PRĂJINĂ

Aș dori dintr-o pricină 
Să-mi dea tata O PRĂJINĂ;
Să ajung sărind puțin 
Sus în măr... la un vecin.

FETIȚA CAMPIOANEI 
LA GIMNASTICA

Pe mămica am s-o rog 
(Are multe mi se spune !) 
Să-mi dea pentru catalog 
Trei sau patru NOTE 

bune.

FLĂCĂUL UNUI ȘA- 
HIȘT

[ Vreau, tăticule, să-mi dai 
, De pe tablă cei DOI CAI 

îi voi „folosi” îndată 
Dacă sînt... de ciocolată !

FRĂȚIORUL MAI MIC 
AL UNUI ÎNOTATQR

Dragul meu, te rog ceva 
„FLUTURE- de-i înota

i Prinde-mi unul singur 
chiar

Ca să-1 pun... în insectar 

stingă a echipei naționale 
de juniori, joacă la Mure
șul Tg. Mureș, in categoria 
B. 2) Mijlocașul echipei de 
fotbal Steaua, Jenei, a îm
plinit la 22 martie 25 de 
ani. A jucat de șapte ori 
în echipa națională A.

GHEORGHE BATIA, 
BUCUREȘTI. — Farul Con
stanța a jucat pentru pri
ma oară în categoria A la 
fotbal, în anul 1955. La 
sfirșitul acestui campionat, 
cîștigat de Dinamo Bucu
rești. clasîndu-se pe locul 
12 din 13 echipe. Farul a 
retrogradat împreună cu 
Locomotiva Tg. Mureș (lo
cul 11) și Avîntul Reghin 
(locul 13). In locul lor au 
promovat Dinamo Bacău, 
Progresul Oradea și... Ra
pid (pe atunci se numea 
Locomotiva București) care 
jucase în categoria B.

TOM A PANOU, COMU
NA CRISLIOR. — 1) Ciclis
tul C. Dumitrescu s-a cla
sat pe locul 2 în „Cursa 
Păcii*  ediția 1956, câștigată 
de polonezul Krolak. Pen
tru a vă răspunde, firește, 
am făcut un mic efort de 
memorie. Ne era mai ușor 
să vă răspundem pe ee ioc 
s-a clasat anul acesta: 57! 
2) Ați jucat fotbal împre
ună eu Pîreălab, la Arad, 
pe... plajă. Ați vrea să 
știți cum stă cu studiile. 
Spuneți că era în clasa a 
IX-a și ne rugați să-i 
transmitem dorința dv. de 
a-și continua studiile, de a 
termina în primul rînd 
școala medie. O să-i trans
mitem neîntîrziat dorința 
dv. E și a noastră ! . 

în... două
Taleristul Ion Dumi

trescu a obținut o per
formanță excelentă la 
Campionatele interna
ționale de tir ale R.P.R. 
și a cîștigat proba res
pectivă

El a tras foc după foc, 
„Nimerind”... în primul 

loc !

fotbal, meciul de la Plo
iești dintre Petrolul și 
Dinamo București. La 
capitolul „fotbal", pe a- 
genda emisiunii sînt în
scrise în același timp și 
meciurile de „A" din 
Capitală, Steaua — Stea
gul roșu și Rapid — 
U.T.A.

Atenție, iubitori al 
sportului cu motor ! O e- 
chipă specială de tehni
cieni se va deplasa la 
Cimpina pentru a „prin
de" cele mai sugestive 
imagini din concursul in
ternațional de motocros.

C.E. CIMPLA TURZII. - 
Epigrama dv. nu e tocmai 
reușită. Apreciem însă — 
și e mai important lucrul 
acesta — conținutul ei, ati
tudinea pe care o luați, lă- 
sînd la o parte patriotismul 
local, împotriva jucătorilor 
Pîrvu, Zahan și Ursu de 
la' Arieșul Turda, care au 
avut o comportare nespor
tivă în recentul meci de 
cupă cu Steaua. Dar, de 
ce n-ați semnat scrisoarea 
decît cu inițiale? Că doar 
nu aveți și dv. de jucat 
cu Arieșul !

PETRE D. PETRE, BUCU
REȘTI. — 1) Steagul roșu j 
joacă în categoria A din ! 
anul 1957. Petrolul... nu 
mai ținem minte de cînd! 
In 1929—1930, sub vechiul 
nume de Juventus, a cîș- 
tigat pentru prima oară 
campionatul țării. — 2) 
Stadionul „23 August” a 
fost de nenumărate ori 
plin pînă la refuz. Chiar 
și la meciuri de campio
nat. Am însă aceeași pă
rere ca și dv. că toate re
cordurile de asistență au 
fost bătute cu prilejul me
ciului cu Cehoslovacia, din 
preliminariile campiona
tului mondial 1954. Atunci, 
spectatorii numai în... aer 
n-au stat !

ION POSTAȘU

rinduri
în meciul Progresul- 

Știința, Ioniță a încer
cat șă oprească mingea 
cu... călcîiul și... a ega
lat Știința.

Cînd tehnica ți-e iluzorie,
Dai cu piciorul... în vic

torie !

Un original reportaj 
filmat va avea ca obiect 
o lecție de dresaj ținută 
la baza hipică din Calea 
Plevnei de către antre
norul Mihai Timu.

Pentru amatorii de 
handbal, emisiunea „Te- 
lesport" și-a propus să 
redea cele mai ilustrative 
secvențe din meciurile 
de campionat ce vor a- 
vea loc la Ploiești.

Redacția „Telesport" 
studiază posibilitatea ca 
in emisiune să fie cu
prins și un interesant 
raliu pe traseul Sofia—

Prăjina supraelasticâ, din fibre de sticlă, care 
a contribuit în mod direct la realizarea ultimelor 
recorduri mondiale Și europene, a început să pro
voace serioase necazuri unora dintre atleții care o 
folosesc.

Ziarele străine aduc din ce in ce mai des vești 
despre accidentele săritorilor cu prăjina de sticlă, 
despre care se spune că se „sparge* 4 foarte ușor.

In fotografiile alăturate iată două din acciden
tele provocate de această prăjină : săritorului ame
rican Morrow (urmăriți îndoirea de-a dreptul exa
gerată a prăjinii) și atletului finlandez Pentti Ni- 
kula. în goană după recorduri mai ușoare nu este 
exclus ca cineva să-și... frîngă și gitul !

Henț la... portar
Tipică fază de fotbal...
Arbitrul semnalează Of

said, ia vreo 6 metri de 
linia port’d. De la punctul 
indicat, un apărător dă 
mingea înapoi la portar. 
Acesta transportă balonul 
vreo 10 — 12 m înainte 
fma» repede sau mai încet. 
— depinde de situația de 
pe tabela de scor...) și din 
colțul careului îl expediază 
cu putere dincolo de linia 
de centru.

Ceva anormal in toate a- 
cestea ? Aparent, nimic. 
Ne-ain obișnuit cu toții 
să vedem zeci de mingi 
date înapoi la portar în 
cursul unui singur meci.

De altfel, regulamentul 
conferă acest drept. Dar 
tot atît de adevărat este 
că în faza descrisă mai

Schiorii noștri au 
participat recent în nu
măr mare la „Cupa Bî- 
lea“

Firește, pe o așa tempera
tură.

Ei au primit zăpada... cu 
căldură !

Poliștii Cornel Moca- 
nu și Adrian Oanță cu
treieră cluburile, în 
căutare de avantaje.

Dacă-s „păsări călătoare” 
Și din sport riscă... să 

zboare !

V. D. POPA1

București — Sinaia, una 
dintre cele mai atractive 
rute turistice internațio
nale.

In sfîrșit, la rubrica 
„Sportul peste hotare", 
telespectatorii vor avea — 
probabil — prilejul să vi
zioneze citeva faze palpi
tante de la actuala edi
ție a Campionatului mon
dial de fotbal din Chile...

sus — și în toate celelalte 
asemănătoare —• sensul re
gulii de joc nu sc res
pectă.

Practic, ce este de fă
cut ? Revista engleză de 
specialitate „World Soccer**  
vine cu o propunere inte
resantă. Sil se limiteze 
dreptul portarului de a ju
ca mingea cu mina numai 
la loviturile cure vin de 
la adversar. Pentru min
gile dade înapoi de pro
priii. apărători, pt-r tarul să 
fie asimilat jucătorului de 
clmp și să nu poată folosi 
mîinile, nici chiar în ca
reu. Dacă oprește balonul 
cu mîna e... 11 metri !

Idcea pare simplă, chiar 
foarte tentantă. Ea ar acti
viza sensibil jocul, ar fa
voriza echipa în atac. To
tuși, nu prea mult ?... Să 
ne gîndim puțin la toate 
consecințele. De pildă, o 
minge șutată de un ata 
cant și atinsă de un apă
rător, mai poate fi oprită 
sau nu cu mîna de portai? 
In caz negativ, i-am cere 
poate prea mult... bietului 
portar.
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FOTO: EUGENIUSZ WAR.MINSK1 
și TOMASZ PRAZMOWSKI

După cum se știe, Intre 23 și 27 
mai, în R.P. Polonă, rugbiștii romîni 
au evoluat cu succes în cadrul „Cu- 
pei Păcii** , pe care au cî ști gat-o 
pentru a patra oară consecutiv. Rea
mintim rezultatele: ROM ÎN IA — 
CEHOSLOVACIA 11—6; ROM INI A 
— POLONIA 26—6. (în fotografia 
de sus, Vasile Rusu, secundat de Radu 
Demian, inițiază un spectaculos atac 
pe înaintare); ROMÎNIA — R.D. 
GERMANA 25—5. (în fotografia din 
mijloc aspect de la o... margine. De 
data aceasta Gheorghe Graur a fost 
surprins : mingea a fost clștigată de 
jucătorii germani. în fotografia de jos 
o grămadă ordonată. Mingea a fost 
introdusă însă în linia a doua, așa 
după cum arată și arbitrul. Infrac
țiunea va fi sancționată printr-o lo
vitură de pedeapsă).

(Urmare din pag. 1)
vîntul din spate dar sovieticii sînt cei 
care presează. In minutul 2 Meshi 
trage de la distanță însă mingea se 
lovește de bară. Interul dreapta Iva- 
nov coordonează cu măiestrie combi
națiile atacului său. Iugoslavii joacă 
-cu aripa dreaptă Mujici retrasă și se 
apără cu îndîrjire. Din minutul 17, 
jocul se echilibrează oarecum, apoi 
•sovieticii trec din nou la ofensivă și 
in min. 30 același Me6hi șutează din 
nou în bară. Repriza se termină cu 
lin scor alb. Imediat după pauză, e- 
ehipa U.R.S.S. se instalează în careul 
advers. In minutul 52 Ponedelnik tra
ge de la 30 metri, mingea se izbește 
de bară, revine în teren, iar Ivanov, 
care urmărise atent faza, o introduce 
-cu capul in poartă. Zadarnic încearcă 
iugoslavii să refacă handicapul; apă
rarea echipei 'ovietice este la post. 

•In minutul 62, Metreveli demarează 
pe extremă și trimite balonul puter
nic, însă din nou bara transversală 
împiedică înscrierea golului. Funda
șul sovietic Dubinski este lovit grav 
de un jucător iugoslav și va trebui 
să părăsească terenul. El a fost trans
portat la spital unde s-a diagnosticat 

■o fractură a tibiei. Cu cinci minute 
înainte de sfîrșit, Ponedelnik mar
chează cel de-al doilea gol, cu un șut 

■extraordinar de la 25 de metri.
U.R.S.S. : Iașin — Dubinski, Maslen- 

kin, Ostrovski, Voronin, Netto — 
Metneveli, Ivanov, Ponedelnik, Ka- 

nevski, Meshi. IUGOSLAVIA : Soskici 
— Durkovici, Markovici — Iusufi, Ma
tus, Popovici — Mujici, Sekularac, 
Jerkovici. Galici. Skoblar

6 ANTI AGO (grupa a II-a). CHILE 
— ELVEȚIA 3—1 (1—1). Selecționata 
Chile a produs o impresie bună la 
primul său meci al turneului mondial, 
•repurtînd o victorie relativ facilă a-

Milne, la Moscova

Prima întîlnire la handbal în 7 dintre reprezentativele
feminine ale U.R.S.S și R. P. Romîne

Săptămina viit 
pe poligonul Tu 

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ 

DE TALERE U.P.R. — U.R.S.S.

Mîine după-amiază, pe stadionul Luj- 
niki diu Moscova, va avea loc prima 
întîlnire internațională dintre reprezen
tativele de handbal în 7 feminin ale 
V niunii Sovietice și R.P. Romîne. A- 
ceastă întîlnire, prima din cadrul tur
neului pe care echipa țării noastre îl 
întreprinde în U.R.S.S., fvce parte din 
programul de pregătire a jucătoarelor 
noastre în vederea campionatului mon-

handbalistclor romîne a 
vineri dimineața. Din 

I. Hector, L. Borcea, A.

părăsit 
el fac 
Bofan,

Lotul
Capitala 
parte :
J. Ștefănescu, A. Leonte, V. Dumitrescu,
C. Dumitrescu, A. Oțetea, E. Hedeșiu, 
A. Nemetz, M. Constantine seu, I. Neako, 
E. Frantz și C. Constantinescu. Dele
gația este condusă de președintele F.R. 
Handbal, tov. Dumitru Costea.

Miguel Najdorf—învingător la Havana
Campionul nostru T. Ciociltea a avut o comportare toarte buiiâ

lui Ca- 
peste o 
cu vic-
Miguel

In urma sa s-au clasat : 10. Guimard 
11 p., 11. Pachman 10'/2 p., 12. Cobo 
10 p., 13. Matanovici 9*/ 2 p., 14 Perez 
8*/ 2 p., 15—16. Gonzales, Jimenez 8 p„ 
17 Mi lev 7'/j p.. 18. De Greif 7 p.. 19. 
Ortega M/.j p., 20 Siero 5 p., 21. Alva
rez 4% p., 22. Garcia 3*/ 2 p.

De-abia s-a terminat marea intre 
de tir, Campionatele internaționale 
R.P. Romîne, și iubitorii acestui s 
vor asista la o nonă întîlnire de 
ploare : meciul de talere (skeet și ta 
aruncate din șanț) dintre sportivii 
mini și sovietici.

Întîlnirea se anunță deosebit de i 
resantă, deoarece se întîlnesc cei 
buni trăgători cu arma de vînătoare 
lume. Echipa de skeet (talere arun 
din turn) a Uniunii Sovietice este 
pioană a lumii și a Europei. Vor 
cura la București așii acestei p 
Durneev și Kalinin. Dintre trăgă 
noștri amintim pe Ion Dumitrescu, 
recent a obținut un rezultat excel 
298 de talere doborite din 300, 
bescu, Danciu, Popovici, cei mai 
proba de skeet.

Întrecerile se vor desfășura 
skeet — 200 
echipe, 6 și 7 
din șanț — 200 buc. 9 și 10 iunie.

Sportivii sovietici sosesc la Bucur 
în cursul zilei de mîine.

buc. individual 
iunie; talere arun

și PolugaevskL Smlslov și 
împart locurile 4—5 cu 15'/2 p. 
maestru
Pietsch (13 p.)

Ivkov (14'/.; P).
ocupă locurile

Marele turneu în memoria 
pablar.ca. desfășurat timp de 
lună la Havana, s-a încheiat 
toria campionului argentinian
Najdorf care a totalizat 16'/2 p. din 
21 posibile. El a lăsat la */ 2 punct pe 
Spasski 
Giigorici 
Marele 
Haag și
următoare.

Aceștia sînt cei opt 
s-au clasat înaintea lui 
CÎLTEA. Reprezentantul nostru a re
mizat in runda XX cu Alvarez iar în 
ultima rundă l-a învins pe maestrul 
internațional Penez, totalizînd astfel 
12: , p. Rezultatul lui Ciociltea este 
foarte bun ținind seama mai ales de 
faptul că acesta a fost cel mai puter
nic turneu internațional la care a luat 
parte vreodată un jucător romin.

jucători care
VICTOR CIO-

niinc scara, in capitala,
0 întrecere internațională 

de judo
seară, incepind de la ora 19, 
loc pe patinoarul artificial „23 
întrecerea internațională ami- 
judo dintre reprezentativa de

Mune
va avea
August” 
cală de
tineret a Capitalei și o selecționată a 
F.S.G.T. din Franța.

Pe stadionul Strachov din Pra

Astăzi începe Dinamoviada la atletis,
PRAGA. 1 (corespondență specială). 

— Simbătă după-amiază, pe marele 
stadion Strachov din Praga va începe 
cea de a 4-a ediție a competiției in
ternaționale Dinamoviada, la care 
participă peste 200 atleți și atlete re- 
prezentind cluburile sportive Dina
mo— U.R.S.S., Dinamo — R. P. Ro- 
mină, Spartak—R. P. Bulgaria, Gwar- 
dia — R. P. Polonă, Dinamo — 
R. D. Germană, Dozsa — R. P. Un
gară și Ruda Hvezda — R. S. Ceho
slovacă. Această dompetiție, așteptată 
cu mare interes, aduce pe gazonul 
marelui stadion o serie de atleți re- 
numiți în frunte cu campionul olim
pic Șavlakadze, Irina Press, Mara 
Itkîna (U.R.S.S ), Klaus (R D.G.). 
Trousil (R.S.CJ, Vamoș (R. P. R.), 
Szivotzki

Echipa 
a sosit joi după-amiază la Praga, 
efectuind 
ment de acomodare pe stadionul Stra
chov. La hotelul Flora, unde se afla 
găzduită echipa Dinamo București, 
seara a făcut o vizită V. Mudra, pre
ședintele Federației de atletism ceho
slovace. El a făcut următoarea de
clarație: Concursul de la Praga cons-

tituie un eveniment de seamă al 
leților din țările socialiste, care 
pregătesc în vederea camuflai 
europene de Ia Belgrad. La Tict 
ediție, cele mai mari șanse 
ceri Dinamoviada Ie au 
U.R.S.S., R. D. Germane și 
lone, care aliniază formații 
Printre favoriți, alături de 
ze, Press sau Bakarinov, se num 
soții Grecescu, demlfondistul Vai 
Trousil și alții.

După închiderea concursului, Iun 
Pardubice va avea loc un concurs 
ternațional.

(R. P. Ungară) și alții, 
clubului Dinamo București

la o oră un ușor antrena-

IURI VLASOV: nou record mondial la „aruncat"
HELSINKI (Agerpres). Cu prilejul 

unui concurs internațional de haltere 
desfășurat la Tavastehus (Finlanda) 
renumitul halterofil sovietic de categorie 
grea Iuri Vlasov a stabilit un nou re-

cord mondial la stilul „aruncat*  cu o 
performanță de 211 kg. Vechiul record 
era de 210,500 kg și aparținea tot lui 
Vlasov.

Campionatul mondial
supra Elveției. Totuși, elvețienii au 
fost aceia care au deschis scorul in 
minutul 7 prin interul stingă Weutrich. 
Chilienii n-au reușit să egaleze decît 
cu 1 minut înainte de 6fîrșitul repri
zei prin Sanchez. In repriza a doua 
elvețienii se apără în 7 și 8 jucători 
însă nu pot împiedica pe chilieni să 
majoreze scoruL In minutul 51, extre
ma dreaptă Ramirez, trece de mai 
mulți adversari și înscrie plasat. După 
4 minute, aripa stingă, Sanchez, șu
tează, portarul elvețian Elseer. boxea- 
ză balonul care revine tot lui Sanchez 
și acesta marchează al treilea gol.

Formațiile: CHILE: Escutti, Zaguir- 
ra. Raul, Novarro, Contreras, Roas, 
Ramirez, Toro, Landa, Foiullox, San
chez. ELVEȚIA : Elseer, Morf,
Schneiter, Grobety, Tachella, Weber, 
Alleman, Pottier, Eschmann, Weutrich, 
Antenen A arbitrat Aston (Anglia).

ca, Menichelli. R. F. GERMANĂ: 
Tilkovski — Erhardi. Wilden — 
Schnellinger, Schulz, Szimaniak — Kos- 
kovski, Haller, Seeler, Briills, Schaed- 
fer.

VINA DEL MAR (grupa a III-a). 
BRAZILIA - MEXIC 2-0 (0-0). Echi
pa Mexicului a ținut în șah timp de 
45 de minute pe campionii mondiali 
care nu au reușit să înscrie nici un 
gol formidabilului portar Carbajat. 
Scorul a fost deschis în minutul 57 
de extrema stingă Zagalo, în urma li
nei pase primite de la Pete. Pele a a- 
sigurat victoria cu 2—0 în minu
tul 72, după ce a driblat întreaga apă
rare adversă. Formațiile : BRAZILIA : 
Gilmar, D. Santos, Ramos, Zozimo, 
N. Santos, Zito, Garrincha, Didi, Vava, 
Pele, Zagalo. MEXIC : Carbajal, Muro, 
Sapulveda, Villegas, Cardenas, Naje
ra, Hernandez, Jasso, Diaz. Homes, 
Arturo.

de fotbal
ne periculoasă a spaniolilor s-a petre
cut în minutul 25, cînd Gento a pă
truns singur în careu dar Schroif i-a 
plonjat la picioare. In minutul 36, 
jucătorul spaniol Martinez, fără balon, 
l-a lovit cu capul în stomac pe por
tarul 
După 
putut 
priza 
ie măruntă și rece. In minutul 62, ce
hoslovacii înscriu golul victoriei t ex
trema dreaptă Stibrany preia balonul 
la centrul terenului, trece de cîțiva 
apărători spanioli, apoi șutează 
parabil în colțul din stingă.

cehoslovac, făcîndu-1 knock-out. 
patru minute de-abia Schroit a 
să-și reia locul in poartă. Re- 
a doua se desfășoară pe o ploa-

im-

AR-
1-0

ITALIA - R. F. GERMANĂ 0-0. 
Fotbal frumos, tehnic și rapid, dar 
fără goluri. In timp ce italienii au 
fost superiori ca pregătire tehnică și 
au controlat jocul la mijlocul terenu
lui, fotbaliștii vest-germani au practi
cat un fotbal mai direct, cu pase in 
adîncime și șuturi periculoase pe poar
tă. Echipa R.F. Germane a avut două 
bare. Cea mai mare ocazie a italieni
lor a fost ratată de Altafini. In mi
nutul 75, după Ce driblase trei ad
versari, el a tras de la 7 metri peste 
bară. Cu 30 de secunde înainte de 
sfîrșitul meciului echipa R. F. Ger
mane a fost pe punctul de a înscrie, 
însă fundașul Maldini a scos mingea 
de pe linia porții. ITALIA : Buffon — 
Lossi, Maldini, Robotti — Salvadore, 
Rădice — Ferini, Sivori, Altafini, Rue-

R. S. CEHOSLOVACĂ - SPANIA 
1—0 (0—0). „Echipa Spaniei a capotat 
la primul său meci în ediția a 7-a a 
Cupei mondiale de fotbal. In schimb 
echipa R. S. Cehoslovace, practicind 
un joc colectiv, solid în apărare, rapid 
și variat in atac, fotbal clasic și efica
ce, a repurtat o prețioasă victorie", 
apreciază corespondentul agenției 
France Presse. Spaniolii s-au remarcat 
prin tehnică individuală, dar și prin 
multe durități.

In primele cinci minute a dominat 
echipa Spaniei, pentru ca după a- 
ceea inițiativa să aparțină jucăto
rilor cehoslovaci. Din minutul 10 pină 
în minutul 20 Jelinek, Adamek și 
Scherer au bombardat literalmente 
poarta apărată de Carmello. O acțiu-

RANCAGUA (grupa a IV-a). 
GENTINA - R. P. BULGARIA 
(1—0). Joc de mare luptă intre echipe
le Argentinei și Bulgariei. Sudameri- 
canii au cîștigat în cele din urmă dar 
fără prea mari merite. Unicul punct 
al acestei partide a fost înscris în 
minutul 4. La o acțiune pe aripa stin
gă, San Filippo i-a pasat lui Bellen, 
acesta a centrat în cruciș extremei 
drepte Fecundo, care demarcat a tras 
pe jos în colțul porții. ARGENTINA : 
Roma, Navarro, Marzolini, Sainz, Sac- 
chi, Paez, Fecundo, Pândo, Pagani, 
San Filippo, Bellen. R, P. BULGA
RIA : Naidenov, Rakarov, Dimitrov, 
Kitov, Kostov, Kovacev, Diev, Iliev, 
Asparuhov, Kolev, lakimov. Arbitru : 
Gardazaral (Spania).

ANGLIA 2-1 
dar meritată 

în fața celor

R. P. UNGARĂ - 
(1—0). Victorie dificilă, 
a fotbaliștilor unguri, 
englezi care, în mod hotărît. nu se 
acomodează de loc cu meciurile din 
campionatul mondial. Jocul a fost de

de a 
echi

R. P. 
conipl 
Șavlak

Pe scurt
Intr-un meci con tind pentru semifi 

lele ..Cupei campionilor europeni*  
baschet, echipa S. K. Leningrad a 
vins cu 60-49 (24-21) echipa Radnicki 
grad.

Echipa masculină de baschet a U.R.
și-a început turneul în Iugoslavia în 
nind în orașul-port Zabor o selection 
locală. Baschetbaliștii sovietici au ci 
gat cu scorul de 83-77

Turneul internațional de fotbal 
New York a continuat cu desfășiu^l 
a două meciuri. Echipa mexicană G 
dalajara a învins cu 2-0 (0-0) form 
vest-germană Reutlingen. Dundee (S 
ția) și Hajduk Split (Iugoslavia) au t 
minat la egalitate : 3-3.

Pugilistul tailandez Pone Kingpe 
și-a apărat titlul de campion al lumii 
categoria muscă, învingîndu-1 la pun 
după 15 reprize pe șalangerul său ja 
nezul Kyo Noguchi.

bună clasă internațională. „Cele d 
goluri ale echipei maghiare au f 
adevărate capodopere ale genult 
scrie corespondentul agenției Fra 
Presse. Scorul a fost deschis în
nutul 15 de Tichy. Jucătorul magh 
a pătruns pe centru, a simulat că 
ge, lăsînd 
glezi, apoi 
a expediat 
de sus al 
în minutul 60, prin Flowers, care 
transformat o lovitură de la 11 m 
acordată pentru un henț comis 
Meszoey. Centrul atacant Albert 
înscris golul decisiv, în minutul 
dintr-un unghi dificil, după ce-1 f 
tase cu subtilitate pe fundașul Ai 
field. R. P. UNGARĂ : Grosics - 
trai, Meszoey, Sarosi — Solymos 
Sipos — Sandor, Rakosi, Albert, Tic/ 
Fenyvesi. ANGLIA : Springett — An 
field, Wilson — Moore, Swam. F 
wers — Douglas, Greaves, Hitchei 
Haynes, Charlton

Clasamentele după prima etap: 
(toate cele 16 
disputat):

GRUPA I : 
2. Uruguay 2 
0 puncte ; 4. Iugoslavia 0 puncte.

GRUPA a II-a : 1. Chile 2 punct
2. Italia 1 punct; 3. R. F. Germa 
1 punct; 4. Elveția 0 puncte.

GRUPA a IlI-a : 1. Brazilia 2 pun 
te; 2. R. S. Cehoslovacă 2 punct
3. Spania 0 puncte; 4. Mexic 0 punct

GRUPA a IV-a : 1. Argentina 2 pun 
te ; 2. R. P. Ungară 2 puncte ; 3. A 
Igjia 0 puncte; 4. R. P. Bulgar 
0 puncte.

în urmă doi apărători 
de la 16 metri cu „sting 
fulgerător balonul în col 
porții. Englezii au ega

echipe avind un m<

1. U.R.S.S. 2 punct 
puncte; 3. Columl

Azi au 
Uruguay — 
Brazilia — 
— Anglia.

★
loc următoarele partid 
Iugoslavia ; Chile — Hali 

Cehoslovacia ; Argentl

(\gerpres).


