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A luat siirșîf concursul internațional dc motocros

chipa R. P. Romîne a cucerit „Cupa Prieteniei”

Încă o săptămână și apoi, pentru 
aproape trei Iubi, clasele, la
boratoarele, sălile de sport vor 

cunoaște odihna. Sosesc zilele vacan
ței de vară, mult dorite de sutele de 
mii de elevi ai patriei, prilej de des
tindere, recreare, de bucurii.

Ii vom întîlni pe micii cetățeni al 
țării ureînd în pas viguros cărările 
munților sau urmînd firul argintiu al 
apelor. Foarte mulți dintre ei vor vi
zita pitoreasca deltă a Dunării, vor 
poposi pe plaja însorită a mării. Mo
numente naturale, mcțnumente isto
rice. locuri legate de trecutul de luptă 
al partidului și al poporului nostru

muncitor orașe noi pe harta țării^ 
iată atîitea și atâtea obiective pe care 
tineretul studios abia așteaptă să le 
cunoască.

Zilele vacanței de vară sînt într- 
adevăr un bun prilej de a străbate 
multe itinerarii mimynate, de a cule- j 
ge învățăminte care vor rămîne ne- ’ 
șterse în. amintiride micilor turiști.

CÎMPINA (prin telefon de la trimisul 
lostru). — Motocicliștii romîni au re- 
nirtat o frumoasă victorie în cadrul 
•ursului international de motocros 
dieiat luni la Cîmpina. Succesul din 
na etapă, desfășurată la Brașov, a fost 
■onsolidat cu măiestrie aici, la Cîmpina, 
Ic reprezentanții noștri și astfel echipa 

Romîne a cucerit „Cupa Priete-

con- 
în- 

pri-

le

a

niei*  întrecînd formațiile Uniunii Sovie
tice și R. P. Bulgaria. Pentru succesul 
lor, membrii echipei noastre naționale 
(Tr. Macarie, M. Pop, C. Dovitz, M. 
Dări eseu) și antrenorul lor I. Spiciu 
merită calde felicitări.

La completarea frumoasei performanțe 
realizată de motocicliștii romîni au con
tribuit și victoriile repurtate în clasa
mentele individuale de către Tr. Macarie 
(125 cmc), P. Ovidiu (175 cmc), C. 
Dovitz (250 cmc) și E. Sciller (350 
cmc). După cum se vede, deși au con
curat în compania unor motocicliști va
loroși, sportivii noștri și-au impus su
perioritatea obținînd primul loc în toate 
clasamentele finale.

Iată acum învingătorii manșelor și cla
samentele generale după două etape: 
125 cmc. manșa I și manșa II E. Dol- 
godvorov (U.R.S.S.) Clasament general: 
1. Tr. Macarie (R.P.R.) 5 p., 2. E. 
Dolgodvorov 6 p., 3. T. Popa (Brașov)

H. NAUM
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In etapa a Il-a a concursului interna
țional de motocros, o comportare deose
bit de frumoasă a avut-o reprezentantul 
nostru M. Pop, care a și cucerit victoria 
în prima manșă la clasa 175 cmc. Iată-1 
pe traseul de pe dealul Muscelului.

VEST

OAMENII MUNCII ÎN EXCURSIE
Aproape 300 de membri ai asocia

ției sportive Voința din Măcin au 
participat la o frumoasă excursie pe 
litoral, organizată prin agenția O.N.T. 
Carpați. Cu acest prilej excursioniștii 
au avut posibilitatea să vadă minuna
tele construcții care au dus faima li
toralului iromînesc

E.
peste hotare.
PETRE — coresp.

COMPETIȚIE 
POPICE LA SATE

La prima competiție de popice din 
raionul Cislău au participat 8 echipe 
sătești. După întreceri viu disputate, 
primul loc în clasamentul final a fost 
cucerit de popicarii asociației sportive 
Colhoznicul G.A.C. Cislău, fiind 
urmați de sportivii echipei Progresul 
Pătîrlagele.

AL. ISAR — coresp.
CAMPIONAT RAIONAL 

DE ATLETISM PENTRU COPII
Pe stadionul din Fălticeni s-au des

fășurat întrecerile finale ale campiona
tului raional, la care.au participat 
peste 200 de copii. Micii atleți, sîr- 
guincioși la antrenamente, au realizat 
rezultate satisfăcătoare. S-au remar
cat îndeosebi Virginia favnica (Chî- 
lișeni), Maria Cihitacu (Reușeni), Zam
fira Maxim (Boroaia), Ștefania Cos
ting (Mailini), Viorel Ionescu (Chili- 
șenij, Petru Pintilie (Fălticeni) etc.

NEGRU LAZĂR — coresp.

O REUȘITĂ 
DE --------

Șl în acest an elevilor noștri li 
s-au creat condiții excelente pen
tru ca, pe lîngă alte preocupări, 

să poată lua parte la o bogată activi
tate sportivă. Numeroși elevi vor fi pre- 
zenți în taberele speciale, cu caracter 
de - perfecționare sportivă organizate 
de. Ministerul Invățămîntului și Cul
turii.

Astfel, în perioada de la 2 iulie la 
31 august, aproape 2000 de elevi, tineri 
din școlile de toate gradele și de pe 
întreg cuprinsul țării vor fi cuprinși 
în taberele sportive ale M.I.C. Fireș
te, elemente care prin sîrguința do- 
vediită la învățătură ca și prin succe
sele lor sportive și-au cîștigat dreptul 
de a participa la aceste tabere.

Cind și unde vor fi organizate ?
O bună parte din taberele M I C. 

își vor deschide porțile în ziua de 2 
iulie, ca de pildă la Brașov, unde 
vor poposi (pînă la 22 iulie) un nu
măr de 150 
atletism. In 
ranse be ș își 
levi înscriși 
la Oțelul Roșu

de elevi cu specializare 
aceeași 
vor da 
pentru

perioadă, la Ca- 
întîlnire 85 de e- 
tabăra 
165 de

de fotbal,
înotători,

In fiecare an taberele de vară ale 
elevilor sînt un prilej minunat de 
odihnă, recreare, de perfecționare a 
măiestriei sportive. In fotografie: o 
imagine din tabăra organizată anul 

trecut la Poiana Brașov

Pugilișfii încep lupta pentru titlu
De inline seară începe o 
campionatelor republicane 

de seniori: etapa „zonelor44. 
15 ianuarie, campionatele au 
într-un stadiu avansat, care 
vala cu etapa semifinalelor, 
de mîine scară, în 8 orașe din țară 

i (Brăila, Timișoara, Oradea, Sibiu> Cluj, 
Bacău, Constanța și Iași) aproape 300 
de boxeri încep asaltul pentru califica
rea în turneul final de la București.

Tragerea la sorți, făcută de curînd la 
federația de specialitate, s-a soldat în 
fiecare „zonă44 cu... puncte de atracție, 
astfel că este destul de greu să se 
afirme că (de pildă) „zona44 de la Con
stanța este mai tare decît cea de la 
Cluj. La Timișoara, amatorii de box 
vor avea prilejul să-i vadă „la lucru44 
pe valoroșii pugiliști Mircea Dobrescu
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T. BRADEȚEANU
------------ --- 1

Maniicstații sportive cu prilejul sosirii
„Ștaictci păcii4 în Capitală

nouă etapă 
individuale 

începute la 
ajuns acum 
poate echi- 
într-adevăr,

Constantin Gheorghiu, Marin Ion, Virgil 
Radea, Emeric Ioanovici, Ion Dinu, în 
timp ce la Brăila vor trece corzile rin
gului Ludovic Ambruș, Eugen Chiorea- 
nu, Ion Marcu, Constantin Stănescu, 
Tănase Pintilie, Aurel Morăruș, Nicu 
Popa, Constantin Gherasim ș.a. La Iași, 
printre protagoniștii etapei notăm pe 
Al. Bariciu, A. Olteanu, V. Neagu, M. Ni- 
colau, C. Crudu, iar la Sibiu pe N, 
Mtndreanu, FI. Pătrașcu, N. Stoenescu, 
I. Monea.

întrecerile din cadrul etapei de zonă, 
care vor stabili boxerii ce se vor pre
zenta în finalele campionatelor republi
cane, vor trebui să se bucure de toată 
atenția din partea arbitrilor-judecători, 
în așa fel incit la finalele de la Bucu
rești să se califice, într-adevăr, cei mai 
buni.

In cinstea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace din R.P. Romină 
și a Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace de la Moscova, 
Consiliul orășenesc al UCFS București 
organizează joi pe stadionul Republicii, 
cu prilejul mitingului care va avea loc 
la sosirea purtătorilor „Ștafetei păeii", 
un bogat program sportiv:

Ora 
seriei 
cat. I

Ora 
judo, _ ...
cezi (F.S.G.T.).

înainte de a începe cel de al doilea 
meci de fotbal, intre ora 19,45 și 20,05, 
cele patru echipe de fotbal vor executa 
cîte zece lovituri de la 11 m.

Ora 20,05: meci de fotbal intre selec
ționatele cat. A și B.

18: joc de fotbal între selecționata 
I și seria a Il-a din campionatul 
al orașului București.
18,45 (în pauză): demonstrații de 
cu participarea sportivilor fran-

Cele două jocuri de fotbal sînt dotate 
cu trofeul „Cupa păcii”. Acesta va ti 
atribuit echipei care va ciștiga la cea 
mai mare diferență de goluri (prin scă
dere). în caz de egalitate intre echipele 
învingătoare, cupa va fi atribuită celei 
care a transformat mai multe lovituri dc 
la 11 m, în pauza de la ora 19.45 la ora 
20.05.

Selecționata CAT. A: Mindru, Datcu- 
Greavu, Popa. Nunweiller III. Motroc, 
Ivan-Jenei, Ioniță, Crăciun-Pircaiab, Var
ga, I. Ionescu, Voinea. Raksi. Creini- 
ceanu, Codreanu. CAT. B: Niculescu, Ion 
Vasile-Szabi, Szekely, Badea, Stere, Ital- 
pern-Popescu, Spătaru, Tuz-Fl. Dumitres
cu, Niculescu, Gibea, Coteț, Panaîtescu, 
Buzatu. Pasan.

Ora 20.50: mitingul organizat cu. prile
jul primirii purtătorilor „Ștafetei păcii1* 
din regiunile Constanța, Argeș, Ploiești 
și orașul București.

Buletinul categoriei B, lu fotbal
• C.S.M.S. lași și Poiana Cîmpina din nou la egalitate «9 Farul 
mai are doar 2 puncte avans • Derbiul seriei a llî-a nedecis
• Lupta pentru evitarea retrogradării rămîne deschisă în toate

seriile
* iiCampionatul

SANTIAGO 4 (Agerpres). Cu me
ciurile disputate duminică s-a înche
iat etapa a doua a preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal.

Marea surpriză înregistrată în cea 
de-a < patra zi a competiției o consti
tuie meciul egal obținut de echipa 
Columbiei în fața selecționatei 
U.R.S.S., care la un moment dat con
ducea cu 4—1. Echipa R.P. Ungare 
a surclasat selecționata R.P. Bulgaria, 
dovedindu-se pînă acum cea mai 
eiicace dintre cele 16 participante. In 
schimb, Spania și R.F. Germană au 
cîștigat greu cîte două puncte în par
tidele cu Mexic și Elveția.

Iată o scurtă relatare a desfășurării 
celor patru meciuri de duminică.

vietici conduceau cu 
nu și-ar fi închipuit

GRUPA I (ARICA)

4—4U.R.S.S. — COLUMBIA
(3—1). In minutul 14 fotbaliștii so-

3—0 și nimeni 
că acest meci 

va avea un deznodămînt atît de ne
așteptat. Scorul a fost deschis de in
terul dreapta Ivanov în minutul 9. 
După două minute Cislenko, care l-a 
înlocuit pe Metreveli în postul de 
extrem dreapta, marchează al doilea 
gol. Apărarea Columbians pare com
plet derutată în fața atacurilor rapide 
ale sovieticilor șt în minutul 14 pri
mește un al treilea gol, înscris de 
Ivanov, după o combinație cu Cis
lenko. Și totuși la scorul de 3—0 
columbienii încep să contraatace pe
riculos. In minutul 20 Aceros mar
chează primul gol pentru Columbia. 
Jocul se poartă foarte rapid dintf-un 
teren în altul, însă nici una din e- 
chipe nu reușește să marcheze.

După pauză, în minutul 51, Po- 
nedelnik ridică scorul la 4—1 trăgînd 
prin surprindere de la 16 metri. In 
minutul 53 Ivanov ratează de la 4 m. 
Meciul părea jucat. Dar de-abîa acum 
va începe o uimitoare răsturnare a 
situației. Fotbaliștii columbierii dez- 
lănțuiesc atac după atac și în mi
nutul 68 interul dreapta Coli înscrie 
de la 16 metri. Apărarea echipei 
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Spre deosebire de categoria A, în care 
cea de a 23-a etapă a adus multe cla
rificări, în categoria B meciurile de du
minică n-au fost în măsură să aducă 
mult așteptatele lămuriri. Dimpotrivă... 
Așadar, ultimele trei etape vor stabili 
formațiile cîștigatoare ale seriilor, cit 
și echipele care vor retrograda în cam
pionatele regionale.

In prima serie continuă palpitanta 
„cursă16 C.S.M.S. Iași-Poiana Cîmpina. 
Duminică, cîmpinenii și-au „rotunjit*  
serios golaverajul, înscriind 7 puncte. 
Dar și fotbaliștii ieșeni sînt desigur 
mulțumiți cu egalitatea de la Galați, 
care le-a permis să păstreze primul loc. 
Farul, decis „să scoată*  un meci nul 
la Mediaș s-a apărat cu multă hotărîre, 
dar na putut evita totuși înfrîngerea, 
permițînd dinamoviștilor oboreni un du
blu succes: să reducă 2 puncte din 
handicap și să scoată totodată din lupta

pentru primul loc pe C.S..M.
sfîrșit, in seria a II I-u. Cri.șamf*  Oradea 
a rezistat cu un scor alb la Tg. Mureș, 
men{inîndu-și a iwtsul 
care îl avea.

Situație complicată 
meritelor. Cu excepția 
ța, iremediabil ocupant al 
loc, toate celelalte echipe din 
trogradării se află în 
pentru a o evita, lată 
latări asupra partidelor

[ieșita. In

<!<• 2 puncte pe

în rouda 
Portului

d« *a-
Consirtn- 
ultimului 
zona rc- 
deschi 

scurta re-
luptă

acum
<le (lumini ă:

Seria I

C.S.M.S.DINAMO GALAȚI
IAȘI (3—3). 15.000 de spectatori, prin
tre care 3.000 de ieșeni, a*tt  urmărit

„Cupa Păcii" la rugbi un succes 
care trebuie întregit

O PAGINĂ DE

O reușită sesiune 
de comunicări știinfifice

FOTBAL

al
La un antrenament 

voleibaliștilor de la Rapid
Actualitatea sportivă 

internațională

(Con^iruvare in pag. a 5-a)

0 FOTOGRAFIE DIN „B“
Portarul reșițean lloceanu a respins balonul, dar de din colo de linia porții 
Deci, gol! înaintașul dinamovist aflat în fufa porții nu mai are de ce să 
intervină. Arbitrul a indicat centrul terenului. Fază din meciul Dinamo 

Obor—C. S. M. Reșița (3—2).
Foto : Nicolae Tokacek

care.au


Sport și voie bună 
în Poiana Stoeneștilor

SE POATE DECI!
Din problemele sportului feminin

Poiana Stoeneștilor a fost duminică 
o mare de oameni. Au venit cu mic și 
mare colectiviști din cinci comune înve
cinate pentru a lua parte la ,,duminica 
cultural-sportivă“ organizată de asocia
ția sportivă Unirea.

Și-au dat întîlnire în frumoasa poiană 
de pe malul Oltului tineri colectiviști 
din comunele Gostavăț. Fărcașele, Băbi- 
du. Scărișoara și StocncșiL

In acordurile marșului sportivilor au 
pășit pe stadion, după ce străbătuseră 
comuna Stocnești, coloanele de sportivi 
ăi brigăzile artistice care aveau să se 
întreacă. Cuxintui de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Ion Țugui, secreta
rul comitetului comunal de partid, care 
a arătat importanta acestei acțiuni pen- 
tru colectiviștii din Valea Oltului. Au 
urmat apoi întreceri de volei, atletism, 
fotbal. trîntS, ciclism și jocuri distrac
tive. Paralel cu acestea, pe scena spe
cial amenajați se produceau brigăzile ar
tistice din cele cinci comune participante 
la această acțiune.

La ciclism, pe primele locuri au sosit 
sportivii din Stocnești care au avut ta

Ca tn multe alte întreprinderi din Capitală, cele ctleva minate de gimnastică 
tn producție — executate zilnic — sini bine venite pentru muncitorii Combi

natului de cauciuc Jilava.
Pe platoul din fața halelor, se execută, sub îndrumarea instructorului, exer

cițiile fizice adecvate specificului de muncă.
*■ Foto: I. Mihăică

O reușită
Nu de mult în comuna Merii Pet- 

chi din raionul Urziceni a avut loc 
o frumoasă competiție sportivă la care 
au participat peste 250 de tineri. Cu 
acest prilej au avut loc concursuri de 
biciclete, întreceri de trintă, volei și 
fotbal. Rezultate bune au obținut co
lectiviștii din comuna Sudlți la trintă, 
aporiivii din comuna Micșuneru la 
ciclism și cei din Nuci, la fotbaL 
Ic sala căminului cultural s-au dispu-

De ce nu
Nu s-ar putea spune că în ultimii 

ani activitatea sportivă pe care o des
fășoară salariații fabricii de ciorapi 
.7 Noiembrie" din Sibiu nu a fost rod
nică. Tradiționalele competiții de mase 
au mobilizat un număr sporit de concu- 
renți, dintre care mulți au rămas defi
nitiv pasionați pentru unele discipline 
sportive. In afară de aceasta campio
natul asociației, care s-a desfășurat 
anul trecut la volei și la popice, a stîr- 
nit un interes deosebit în fabrică. De 
un frumos succes s-a bucurat și gim
nastica în producție, care a fost intro
dusă in două sectoare ale fabricii, mun
citoarele practicînd cu regularitate 
exercițiile fizice.

Toate aceste lucruri, ca și prezența 
echipelor de fotbal și volei ale asociației 
în diferite campionate locale, ar putea 
să lase impresia că lucrurile merg bine 
în cadrul asociației sportive ,,7 Noiem
brie". Dar, o astfel de impresie ar fi 
falsă in mare măsură, deoarece nu ar 
reflecta adevărata situație a activității 
sportive din cadrul acestei întreprinderi 
sibiene.

Și cind spunem aceasta ne gîndim în 
primul rînd la faptul că aproape 70 la 
s”'« din salariații întreprinderii sînt 
tineri, marea lor majoritate femei, care recție.

colectivistul Constantin Badea un ade
vărat animator al cursei. întrecerile de 
volei au dat cîștig sportivilor de la aso
ciația lîecolta Fărcașele, care au învins 
in finală cu 2—1 pc cei de la Unirea 
Stocnești. Spectatorii prezen|i la competi
ția de trintă au plecat entuziasmai! de 
dirzettia cu care s-au întrecut cei 23 de 
sportivi. Au învins Nicolae Victor și 
Chirea Nicolae din Stoenești, Dumitreu 
Mirez din Gostavăț și Iile Dicu din 
Sliveni. La aruncarea greulății, din cei 
28 de tineri înscriși în concurs, Con
stantin Țărfăleanu s-a dovedit a fi cel 
mai bun. El a aruncat bila de metal 
Ia 12,60 m.

Fotbaliștii din Fărcașele s-au dove
dit a fi bine pregltiți și au mvies 
în finală pe colectiviștii din Costai ăl 
eu 1—0. In încheierea coocursuriloe. au 
avut loc întreceri distractive. Duminica 
eultural-sportivă dia Poiana Stoeneștilor 
o-a încheiat ca festivitatea de premiere 
a celor mai buni ți eu un spectacol 
oferit de căminul cultural din Si ocne ști

ri. DONCIU ți A. OCHEA-coresp.

intrecere
tat întrecerile de șah și tenis de masă 
în care au ieșit învingători Lică Toma 
(șah). Petre Marinică simplu și Efti- 
mie Petre și Petre Marinică dublu la 
tenis de masă. Toți sînt din comuna 
Netezești, fapt care ne face să tragem 
concluzia că acolo șahul și tenisul de 
masă se buciră de o largă răspîndi- 
re

N. VALERI U, coresp.

merge treaba bine ?
ar putea fi angrenați într-o și mai rod
nică și permanentă activitate sportiv- 
recreativă. Punind această problemă 
in fața președintelui consiliului asocia
ției sportive, tov. Dumitru Popescu, el 
a recunoscut că s-a făcut prea puțin 
pentru angrenarea întregului tineret din 
fabrică in diferite forme simple de prac
ticare a exercițiilor fizice. Printre altele 
am aflat că în fabrică există o serie 
de tineri, proaspăt absolvenți ai școlii 
profesionale, care au venit la consiliul 
asociației și au solicitat organizarea 
unor întreceri și a unor antrenamente 
la atletism, deoarece in cadru) școlii ei 
practicaseră acest sport, obținind re
zultate remarcabile, lată dar că membri 
ai UCFS au încercat să împingă înainte 
consiliul asociației sportive, care de 
multă vreme se complace într-o atitu
dine indiferentă, nefolosind marile po
sibilități de a crește activitatea sportivă, 
de a o dezvolta și întări. Același lucru 
se poate spune și despre preocuparea 
pentru organizarea de excursii. Deși in 
fabrică sînt foarte mulți posesori de 
biciclete și in ciuda faptului că la Sibiu 
nu este nevoie să parcurgi distanțe 
mari pentru a ajunge in locuri dintre 
cele mai pitorești, totuși consiliu! aso
ciației nu a făcut nimic in această di-

Discutînd ceva mai pe larg stilul de 
muncă al consiliului asociației am reu
șit să aflăm și cauza care a determinat 
această, stare de lucruri. Nimeni nu ar

Ciudat, dar totuși adevărat ! Vechea 
conducere a asociației sportive de pe 
lîngă întreprinderea Bumbacul din Ti
mișoara a avut o opinie proprie asupra 
activității sportive. Deși la locurile de 
muncă elementul feminin era predomi
nant, pe terenurile de sport din oraș, cu 
prilejul diferitelor competiții cu carac
ter oficial sau chiar la întrecerile de 
mase, nu apăreau dccît echipe masculine 
care reprezentau întreprinderea. Cînd 
era vorba de alcătuirea unei reprezenta
tive feminine sau de desfășurarea unei 
competiții de mase în care trebuiau an
trenate și fetele, atunci, ca prin far
mec. tovarășilor mai sus amintit! le 
dispărea tot... elanul organizatoric 1 
Bineînțeles că nu erau lipsiți de argu- 

i mente: „hem greutăți cu femeile !*  
I .Am avem amatoare de... (pe spațiul 

gol se complecta disciplina de care era 
vorba !)*  sau „Imposibil ! La fete așa 
ceea nu se poate organiza !* Uneori 
răspundeau mult mai simplu: „N-ar fi 
bine să ta/ocium proba respectivi cu o 
tntibure de fotbal. știți. aja, intersec
ții, si participe cit mai mulți tara
re fi !?!*•

Citind rin duri le de mai sus iți pui ta 
mod firesc o întrebare: oare tovară
șele muncitoare din întreprinderea Bum
bacul din Timișoara nu sînt dornice de 
a face sport ? Așa am crezut ți noi 
pînă cînd am stat de vorbă cu 
eiteva muncitoare. Dar nu era ața: 
simpatia pentru sport era unanimă. Cu 

I acest prilej (an trecut de atunci doi 
j ani), am și publicai un articol ta co- 
I Ioanele ziarului nostru. Eram convinși 

că ta viitor treaba va merge bine

Ziua de muncă a studenților de la Institutul pedagogic
din Capitală începe cu... 10 minute de gimnastică

în momentul de față, studenții din 
întreaga iară se găsesc într-o pe
rioadă de muncă încordată. S-a 
deschis sesiunea examenelor de sfîr- 
șît de an. Pînă seara tirziu, in bi
blioteci, în laboratoare, în cămine, 
ei stau aplecați asupra cărților. Mai 
cu seamă acum studenții trebuie să 
aibă multă prospețime, multă putere 
și poftă de învățătură. Pentru că 
un examen se trece pe baza unui 
studiu intens, dar și cu o... bună pre
gătire fizică.

Dar această pregătire fizică nu s-a 
asigurat într-o zi sau două, ci de-a 
lungul unei perioade de mai multe 
luni de zile. Studenții Institutului pe
dagogic de 3 ani din Capitală, de 
pildă, mobilizați de catedra de edu
cație fizică, și-au făcut un bun obi
cei de a începe ziua de muncă cu... 
10 minute de gimnastică.

începutul a fost făcut în luna apri
lie cînd, din inițiativa șefului de ca
tedră prof. Nicolae Băiașu, în curtea 
căminelor din „Drumul Taberei", sute 

putea contesta că tov, D. Popescu 
nu muncește. Dimpotrivă, împreună cu 
alți membri ai consiliului asociației 
sportive (Nicolae Belașcu, Mircea Be- 
lei, Ioan Juncan) se străduiesc să re
zolve toate problemele. Dar consiliul 
asociației sportive are 11 membri. Ce 
fac ceilalți ? Nimic — acesta a fost 
răspunsul pe care l-am primit. Atunci 
nu mai trebuie să ne mirăm că în ca
drul acestei asociații sportive sarcinile 
se rezolvă de pe o zi pe alta și că 
membrii UCFS participă doar la tra
diționalele competiții de mase. Ne în
trebăm. pe bună dreptate, de ce nu sînt 
angrenați și alți membri ai consiliului, 
printre care se află și maestra emerită 
a sportului Lucia Dobre ? Este oare 
posibil ca o fostă sportivă fruntașă să 
nu fie interesată de felul în care se 
desfășoară activitatea sportivă din fa
brica unde lucrează ?

O vină in această direcție o are și 
Clubul sportiv muncitoresc Sibiu, care 
s-a îngrijit prea puțin de felul cum 
muncește consiliul acestei asociații 
sportive. Altfel ar fi aflat că de la a- 
dunarea generală de alegeri (octombrie 
1961) și pînă în prezent consiliul a 
ținut doar o singură ședință. In a- 
ceastă situație nici nu este de mirare 
că in cadrul acestei asociații sporti
ve lucrurile nu merg bine, că rezulta
tele nu sînt pe măsura posibilităților.

CALIN ANTONESCU 

și nu va mai fi neglijată activitatea 
sportivă a lemeilor. A mai trecut un an, 
dar constatarea era aceeași. Treabă numai 
într-o parte, iar în cealaltă parte numai 
începuturi timide, care se stingeau îna
inte de a prinde o formă clar contu
rată: o echipă, o participare, un loc cu
cerit măcar într-un campionat raional 
sau in cel mai rău caz cîștigarca unei 
întreceri cu o altă echipă. Și în Timi
șoara exemple pozitive în această pri
vință sînt destule. Ba mai mult, uneori 
întreprinderi din aceeași branșă, cea 
textilă, chemau pe tovarășele de la 
Bumbaeul fie la o întrecere de volei, 
fie de handbal, popice sau atletism. 
Răspunsul era invariabil aeesta: «Știți, 
consiliul asociației noastre studiază pro
blema și sperăm că...*  De atunci s mai 
trecut un an...

Cu o vădită curiozitate am pășit pe 
poarta acestei întreprinderi în cea de a 
treia vizită a noastră. In mod firesc 
ne puneam întrebarea: oare noul con
siliu al asociației a reușit să rezolve 
această problemă atît de importantă 
pentru muncitoarele de la «Bumbacul?*  
Răspunsul a fost afirmativ. Tov. Gh. 
Slaniște, membru în consiliul asociația! 
sportive, și un pasionat sportiv la run
dul său, ne-a arătat că a existat o 
preocupare în acest sens. Primul pas 
a fost înființarea unei echipe de popice 
Ia antrenamentele căreia participă cu 
entuziasm numeroase tinere. Să amin
tim cîteva din ele, căci merită acest 
lucru pentru punctualitatea și sirguința 
cu care se antrenează. începem înșirui
rea noastră cu Ruxaudra Angliei, căgii-

de studenți și studente au oarticipat 
la primele programe de înviorare. Ia 
fiecare dimineață, la ora 5,05 în 
„tempoul" unei muzici vioaie, stu
denții își isc apariția pe... teren. 
Conduși de colegii lor de la Facul
tatea de educație fizică a Institutului 
(Ovidiu Pop, Gabriel Năstase, Lu
dovic Radea, Sebastian Fera, Gheor- 
ghe Dumitrescu) ei încep apoi pro
gramul de înviorare: scurte aler
gări, apoi exerciții de suplețe și mo
bilitate.

Zece minute de gimnastică nu spun, 
la prima vedere, nimic deosebit. Dar 
cită voie bună și poftă de învăță
tură aduce după sine această învio
rare 1 Dar, să-i lăsăm mai bine pe 
cei în cauză să-și spună părerea.

— Particip cu multă plăcere la 
programul de înviorare, ne-a spus 
studenta Rodica Răileanu din anul I 
Facultatea de filologie. Pentru mine, 
ca și pentru ceilalți studenți din insti
tutul nostru, exercițiile de invîorare 
au devenit foarte necesare. De la că
min plec spre facultate cu o foarte 
bună dispoziție.

— Gimnastica de dimineață, ne-a 
vorbit studentul Dan Guțiu, o consi
der ca făcind parte din însuși pro
gramul de învățătură. Ne simțim mai 
voioși, „puși pe fapte mari..." Aceasta 
ne-a determinat să ducem o muncă 
intensă cu studenții de la celelalte 
facultăți din cadrul institutului nostru, 
pentru a-i convinge și pe ei să par
ticipe la înviorarea de dimineață. Am 
reușit.

*
...Au început examenele. Majorita

tea studenților Institutului pedagogic 
de trei ani din Capitală se prezintă 
în fața profesorilor cu fruntea sus. 
Au și de ce : ei beneficiază de o bună 
pregătire profesională și... fizică.

C. RA1CU

Se întrec colectiviștii
Asociațiile sportive din comuna 

însurăței (raion Brăila) in cola
borare cu organizațiile UT.M. și 
avînd sprijinul organelor raionale 
UCFS au organizat în ziua de 27 
mai o reușită manifestație sportivă 
care a fost completată cu un bogat 
program artistic. De multe aprecieri 
din partea spectatorilor, s-an bucu
rat întrecerile de călărie la care 

tana echipei. Trebuie să amintim ne
apărat și de tiza ei Ruxandra CpneacJ 
care de multe luni de zile se afla me
reu pe panoul fruntașelor in muncă. Am 
copiat pentru cititorii noștri ultima ei 
„performantă". Pe luna trecută a înde
plinit norma cu 116 la sută, ceea ce în
seamnă un rezultat foarte frumos pentru 
cei ce lucrează la războaiele <le tesnt. 
Amintim și de Ecaterina Sari, Eugenia 
Raicea, Persida Gropșereanu, Vera Ve- 
reș și Maria Vorvoreanu, toate harnice 
țesătoare.

Desigur că acest lucru nu înseamnă 
încă prea mult, ținînd seama că în 
această întreprindere lucrează sute de 
muncitoare. Terminarea terenului de vo
lei din incinta întreprinderii va trebui 
să constituie semnalul unor întreceri 
între schimburi sau chiar unități de 
producție. Prima etapă a Sparlachiadei 
de vară trebuie să constituie un serios 
imbold în organizarea nu numai a unei 
echipe de handbal în 7, cum vor tova
rășii de aici, ci a mai multor echipe 
care să se întreacă între ele. După cîte 
am fost informat, magazia asociației 
sportive dispune de echipament nece
sar unei activități rodnice și acesta, 
completat cu cele necesare, poate sluji 
unei activită|i vii care va trebui să ca
racterizeze această asociație sportivă cu 
mari posibilități.

Sperăm că nu peste mult timp vom 
putea scrie lucruri și mai frumoase des
pre țesătorii și țesătoarele de la 
bacul" din Timișoara. Lucrurile au do
vedit că se poate duce o activitate și 
în domeniul sportului feminin. Totul 
depinde de pasiunea cu care se mun
cește și pînă în prezent tovarășii 
acolo ne-au dovedit că au pornit 

de 
Ia

treabă cu tragere de inimă.

OTTO BENKO

PRILEJ DE ANALIZA

Răspunzînd criticii apărută în nu
mărul 4.008 al ziarului „Sportul popu
lar", clubul sportiv Unirea, al raio
nului N. Bălcescu, ne scrie că arti
colul intitulat „Ce nu trebuie să uiți 
rugbiștii noștri" a constituit un pri
lej de temeinică analiză a comportă
rii pe teren a jucătorilor de rugbi. In 
ședința secției, la care a luat parte 
și conducerea clubului, sportivii sec
ției de rugbi au arătat colegilor lor
I. Zaneli și P. Zabin că atitudinea 
lor a fost necorespunzătoare, că ast
fel de comportări nu au ce căuta în 
cadrul secției. După ce au luat pozi
ție autocritică, considerind că artico
lul a constituit un ajutor pentru li
chidarea lipsurilor, sportivii criticați 
și-au luat angajamentul de a nu mai 
repeta astfel de acte de indisciplină.

RĂSPUNS CONCRET

„In urma criticii făcută de ziarul 
„Sportul popular", am dispus scoate
rea imediată a mesei de biliard din 
incinta popicăriei și s-a interzis fu
matul în popjcărie", ne comunică aso
ciația sportivă Voința Tîrnăveni,

UN PLAN DE MASURI

Conducerea Institutului agronomic 
„Tudor Vladimirescu" din Craiova, 
Asociația studenților, organizația 
U.T.M. și catedra de educație fizică, 
analizind articolul intitulat „Prea pu
țini studenți pe stadion", consideră ca 
justă critica adusă și apreciază că în 
astfel de condiții activitatea sportivă 
nu se poate desfășura mulțumitor. 
Pentru îndreptarea situației a fost al
cătuit un pian de măsuri, care pre
vede in principal: reamenajarea ba
zelor sportive existente, revizuirea 
programului orar, care pare prea în
cărcat, reorganizarea și reactivarea 
secțiilor pe ramuri de sport, cu pre
cădere cea de atletism.

au luat parte 18 concurenți din 
cadrul celor trei asociații sjxtrtive 
din comună. De asemenea, s-au or
ganizat competiții de ciclism, .mo,-, 
tocros, volei, fotbal Și atletism în 
cadrul cărora sportivii din comună 
au obținut rezultate dintre cele "ffiai 
bune. '*

VASILE CĂPRIȚĂ, coresp.



La I. C. F.

O REUȘITĂ SESIUNE UE CMNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Zilele trecute a avut loc cea de a 

VTII-a sesiune de comunicări științi- 
de la Insti- 
Comunicările

Echipa Romîniei, aliniată pe terenul de joc de la Siedlce, înaintea partidei cu reprezentativa R. D. Germane De 
la stingă la dreapta: C. Stimescu (care în acest meci a fost arbitru de margine), Moraru (căpitanul echipei). 
Graur, V. Rusii, M Rusu, Drobot â, Preda, Popa, Chiriac, Căpușan, Ionescu, Ciobănel, Mat eescu, Penciu, Husele și Irimescu.

Foto: Eugeniusz Warminski

In preajma intiliiiril de rugbi Romînia - Italia

„Cupa Păciia

Echipa de rugbi a țării noastre a evo
luat cu succes în R.P. Polonă in cadrul 
„Cupei Păcii*, pe care a cucerit o pen
tru a patra oară consecutiv, confininn- 
du-și în acest fel valoarea și superio
ritatea asupra partenerilor de întrecere. 
Este limpede că rugbiul rom ine se joacă 
la ora actuală în centrul și în sud-eMul 
Europei un rol deosebit de pozitiv. Fiind 
un factor stimulativ în dezvoltarea a- 
cestei frumoase discipline sportive. 
„Cupa Păcii* — o competiție devenită 
tradițională — a fost inițiată de fede
rația noastră tocmai în acest scop An 
de an am asistat cu deosebită bucurie 
la progresul unor formații tinere $î mai 
puțin experimentale cum sini echipele 
Cehoslovaciei, Poloniei și R D. Ger
mane, al căror joc crește văzind cu 
ochii. Și asta - spre bucuria noastră - cu 
sprijinul școlii rugbiului rominesc.

Anul acesta competiția a atins o 
loare mai ridicată ca 
(iile prezente la întrecere 
— în general — un 
ele s-au dovedit a fi 
pe plan fizic (unele 
domeniu manifrstind 
R. D. Germane) și 
sub aspectul tacticii 
nicii individuale și
(cu deosebire au evoluat procedeele folo
site de adversarii noștri in apărare).

va-
oricînd Forma- 

au practicat 
rochi spectaculos, 
mai bine pregUite 
slăbiciuni in acest 
doar reprezentativa 
în evident progres 
folosite și al trh- 
pe compartimente

In Polonia, katvemai ca și la edițiile 
precedente, echipa Romîniei a fost favo
rită, a dominat cu autoritate întrecerea 
de Ia un cap Ia altul, mregîstrînrl vic
torii concludente: 11—6 cu Cehoslova
cia, 25—5 cu R.D. Germană și 26—6 
cu Polonia. Cu toate acestea, nu au 
putut să scape neobservate și unele slă
biciuni care se mai manifestă in jocul 
formației noastre. Firește, am învins. 
Victoriile noastre, care ne bucură ne
spus, nu au fost nici un moment ruse 
la îndoială, dar maniera în care au evo
luat rugbiștii noștri în fața 
dificil 
putut 
aceste 
lucrul
ne aflăm în preajma dificilei partide cu 
Italia}: înaintarea nu a jucat suficient 
de grupat și a dat evidente semne de 
oboseală, de lipsă de vigoare: deschide
rea a părut de multe ori surprinsă, iar 
treisferturile tntr-o tngri jorătoare lipsă
de formă, ceea ce a dus la remarcarea 
unor numeroase greșeli de tehnică. Ul
terior, în fafa unor adversari evident 
mai
mult mai reduse. E încă timp suficient 
ca în cele cîteva zile care au 
mas pină la meciul cu 
rul principal, prof. N. 
cărui aport în succesele 
e evident, să găsească.
jucătorii, căile de înlăturare a acestor

celui mai 
adversar (Cehoslovacia) nu a 

să nu scoală in evidență tocmai 
slăbiciuni Să le rea mini im (și 

e cu atît mai important, cu cit

un succes care st ccrc întregit
lipsuri Se cere muncă asiduă la antre
na mente și o perfectă sincronizare a 
acțiunilor înaintării cu liniile dinapoi. 
Pentru că, să ținem minte, rugbiștii ita
lieni constituie un adversar extrem de 
dificil, care se va apăra, mai mult ca 
sigur, pentru a căuta victoria într-o 
fază surprinzătoare. Noi va trebui să 
atacăm pentru 
obține în cele 
succes care ne 
tru a-I întregi

Să nu uităm că avem de luat o re
vanșă asupra rugbiștilor italieni. 0 re
vanșă mult dorită, fiindcă cele două 
inlilniri anterioare le-ain pierdut la li
mită, 
forțe, în condiții nefavorabile 
P/53 — Rucareșli: 14—16 — i 
prezrntau o formație lipsită de 
rirnța jocurilor internaționale, t 
șui nostru, la o minge cîștigată 
a deschis defectuos direct... un 
italian, care a interceptat și a 
intre buturi. Și apoi exasperanta 
citate a transformării loviturilor 
deapsă și a încercărilor față de tirul 
aproape perfect al italienilor (atenție, 
p<-ntru că și arum se manifestă aseme
nea deficiențe !). 19.38—Catania: 3—6
— am deplasat o echipă fără mulți 
titulari, care, in plus, s-a găsit în fața 
unui teren de joc redus ca dimensiuni, 
iar terenul de țintă avea doar 5 m.

lată motive care îi vor determina pe 
rugbiștii romini să joace cu o dirze- 
nie sporită, așa cum ne-au obișnuit, 
spre a obține de data aceasta victoria, 
care de două ori le-a scăpat printre 
degete, și a se menține — în așteptarea 
partidei din noiembrie cu Franla — in 
fruntea ierarhici rugbiului continental.

a concretiza și a putea 
din urină succesul. Un 

este absolut necesar pen- 
pe ccl din „Cupa Păcii*.

ne just sub aspectul raportului de 
in condiții nefavorabile nouă, 

romînii
■ expe
nd jloca- 

de noi
1 cent ru 

marcat 
inefica- 
de pe-

Și pentru că am avut ocazia să asis
tăm la cele trei partide internaționale 
ate rugbiștilor romini în R P. Polonă, 
dorim să facem o scurtă caracterizare 
a modului cum a evoluat fiecare.

PENCIU — bun. aproape de valoarea 
sa obișnuită (mai ales în atac) a fost 

in

de

surprins descoperit de cîteva ori 
apărare. CIOBĂNEL — un jucător de 
nădejde, sigur. SAVA — neatent, 
multe ori prea pripit, sub așteptări.
POPA — talentat, cu calități fizice, 
dar lipsit de experiență. WUSEK — 
este in formă, dar păcătuiește prin ten
dința de a ataca uneori lateral. IRI- 
MESCU — inexplicabil, a părut inti
midat, din care cauză a jucat sub va
loarea normală. C1I1RI AC — niulțumi-

„ușori*, aceste slăbiciuni au părut tor, mai ales în apărare, unde a jucat 
cura jos; în schimb in atac mai puțin 
inspirat ca de obicei. STÂNESCU nu 
a fost în apele sale, evoliiind sub aștep
tări. MATEESGU* — fantezist , uneori 
însă nu se uită cui pasează (în meciul 
cu Polonia a pasat unui adversar care 
• și marcat 1) MORAKU — cauitamil

mai ră-
I talia, antreno- 
Pădureanu. al 
de pin ă acum 
împreună cu

echipei, a jucat bine, fiind același va
loros coordonator din totdeauna. DE- 
MI AN — nu și-a regăsit cadența de 
altă dală, totuși a jucat mulțumitor. 
GRAUR — fără a se întrebuința prea 
mult, a jucat mul Uimitor. M. RUSU — 
cel mai combativ înaintaș, păcat însă 
că după ce pătrunde se lasă de cele 
mai multe ori blocat cu balonul în 
brațe. V. RUSU — harnic, a greșit în 
cîmp. Totuși, mul|umitor. MARINACHE 
— sub valoarea de altă dată, dar ori
cum. bine. PREDA — este încă lipsit 
de experiență, dar promite. TEOF1LO- 
\ ICI — față de faptul că a fost ac
cidentat, s-a prezentat destul de bine. 
CA PUSAN — mulțumitor la talonaj, 
dar neinspirat în jocul de cîmp. DRO
BII A — combativ, dornic de a pro
gresa, deși încă cu lipsuri in tehnică. 
IONESCU — rapid, indemînatic pe ba
lon. dar cu un fizic necorespunzător 
pentru un linia a 111-a.

In concluzie, un lot bun. de nădejde, 
care ar putea 
1ORDACIIESCU 
sau 1IBULEAC

fice a cadrelor didactice 
tutui de Cultură Fizică, 
au abordat o serie de probleme de 
mare interes. Majoritatea lucrărilor au 
fost axate pe obiectivele actuale ale 
mișcării de cultură fizică și au avut 
o strînsă legătură cu practica spor
tivă, reflectînd preocuparea cadrelor 
didactice de la I.C.F. de a traduce 
în viață sarcinile trasate de lucră
rile Conferinței pe țară a U.C.F.S. 
în domeniul cercetărilor științifice.

Frumoasele realizări din munca de 
cercetare se datoresc și creșterii ba
zei materiale pentru munca științi
fică în Institut. Este îmbucurător 
faptul că anul acesta pe lingă pro
fesorii cu mare experiență au fost 
angrenați în elaborarea lucrărilor și 
o serie de cercetători tineri ca Ștefan 
Roman, Teodora Predescu, dr. Simona 
Sendel, Ionel Stănescu etc.

Din lucrările prezentate remarcăm 
îndeosebi cele ale catedrelor de științe 
sociale și științe medicale. Lectorul 
Constantin Gruici și asist. Alex. Stăn- 
cioiu de la catedra de științe sociale 
au prezentat lucrarea „încheierea co
lectivizării agriculturii și perspectivele 
dezvoltării mișcării de cultură fizică 
și sport la sate", care s-a evidențiat 
prin tematica ei de mare actualitate. 
Interesantă a fost și expunerea lec
torului Marcel Voinescu (lucrare efec
tuată în colaborare cu asist. Elena 
Turturea și Cornelia Mureșan) : „Ob
servații asupra unor concepții și orien
tări referitoare la educația fizică din 
țara noastră pină la 23 August 1944“.

Dintre comunicările prezentate de 
catedrele de științe medicale scoatem 
în evidență pe cea a conf. dr. Adrian 
Ionescu, „Un nou indice antropome- 
tric de proporționalitate și 
lui aplicativă”, care a tras 
valoroase pentru practica 
contribuind Ia îmbunătățirea 
lor de selecție. Cele două 
prezentate de conf. dr. Andrei Iliescu 
și colaboratorii: „Contribuția grupelor 
musculare funcționale in antrenamen
tul cu halterele, in cadrul pregătirii 
fizice generale" 
pelor musculare 
rarea mișcărilor 
precum și cele 
Ulmeanu și colaboratorii: 
asupra relațiilor dintre echilibrul neuro- 
dinamic cortico-subcortical și excita
bilitatea neuro-musculară“ și .Rapor
tul dintre dinamica cortico-subcorticală 
și neuroreglajul cardiac” s-au bucurat 
de bune aprecieri.

valoarea 
concluzii 
sportivă, 
metod e- 

lucrări

și „Contribuția gru- 
funcționale in asigu- 

fundamentale in box", 
ale prof. dr. Florian 

.Cercetări

Catedrele practice au prezentat și 
ele lucrări importante. Comunicarea 
prof. Leon Teodorescu „Contribuții la 
metodica învățării tactice in jocul de 
baschet" reprezintă un ajutor prețios 
îo munca antrenorilor. De un deose
bit interes s-au bucurat și lucrările 
conf. Eugen Bran „Observații asupra 
dezvoltării fizice și a capacității de 
performanță la elevii din clasele V— 
VII", a prof. dr. Anghel Manolache 
„Predarea educației fizice de la clasa 
I de către profesori de specialitate", 
a asist Berta Tovissi, „Formarea pri
ceperii de a alcătui independent exer
cițiile liber alese la gimnaști" etc. 
Comunicarea cercetătorului științific 
Iosif Teodorescu-Arghezi „Reflectarea 
educației fizice în arta plastică in 
R.P.R.” care a fost prezentată sub o 
formă deosebit de atrăgătoare (dia- 
filme și comentarii valoroase), a im- 
bogățit tematica sesiunii.

O completare reușită a lucrărilor 
a constituit-o expunerea unor aparate, 
inventate sau adaptate de către ca
drele didactice în scopul îmbunătă
țirii muncii de cercetări legate de 
practică. Iată cîteva dintre ele: insta
lație pentru comentarea lecțiilor in 
practica pedagogică, generator de ton, 
pantograf, diferite aparate pentru in- 
deminare (catedra de psihologie), ca
pac la coșul de baschet pentru prin
derea mingilor la panou, manechine 
de lemn pentru însușirea unor pro
cedee tactice (catedra de jocuri spor
tive), instalație de proiectare pentru 
diafilme (catedra de atletism) etc.

In cadrul discuțiilor conf. Adina 
Stroescu, conf. Eugen Bran, conf. dr. 
Andrei Iliescu, prof Leon Teodorescu. 
prof. dr. Florian Ulmeanu etc. au 
completat in mod creator lucrările. 
De asemenea, concluziile prezentate 
de directorul Institutului, Ion Șiclovan, 
au adus un aport substanțial la reu
șita sesiunii, scoțînd în evidență pro
gresul însemnat 
țări științifice și 
pe viitor această 
tensificată prin
dintre diferite catedre.

A VlII-a sesiune de
științifice a I.C.F. a obținut un me
ritat succes. Regretăm absența antre
norilor federali și a celor de la clu
buri, precum și a profesorilor de spe
cialitate care ar fi avut mult de în
vățat din lucrările prezentate.

in munca de cerce- 
arătind totodată că 
activitate 
întărirea

trebuie in- 
colaborârii

comunicări

ELENA DOBINCĂ 
ILDICO RUSSU ȘIRIANU

fi completat totuși cu 
(lalonaj), BALCAN 

(aripi).

D. CALLIMACHI

★
Miercuri, la ora 16,30, pe stadionul 

„23 August*, lotul reprezentativ 
susține un meci de verificare in 
pania selecționatei de tineret.

«a
com

VOINR BU:ilR[Șn Șl FARUL C8ISRNR ÎNVINGĂTOARE
ÎN „CUPA MĂRII NFGRE“ LA BASCHET

Desfășurată simbătă și duminică Ia 
Constanța, competiția de baschet do
tată cu „Cupa .Mării Negre" s-a bucu
rat de un frumos succes, publicul urmă
rind cu mult interes meciuri de o bună 
calitate. La fete , victoria a revenit echi
pei Voința București, care a dispus de 
Școala sportivă de elevi Constanța cu

Bogată activitate sportivă 
vacanta dc varăpentru elevi In

57-31 (30-17) și de selecționata orașului 
Constanța cu 54—33 (22—19). La bă
ieți, lupta pentru trofeu s-a dat intre for
mația bucureșteană Academia Militară 
și Farul Constanța. Sîmbătă au învins 
oaspeții cu 54—53 (36—29). dar dumi
nică gazdele s-au revanșat, ciștigind cu 
67—57 (37—34) și cucerind, datori
tă golaverajului, „Cupa Mării Negre". 
Trebuie subliniat că ambele formații 
au manifestat o pregătire bună, anuo- 
țindu-se ca echipe cu pretenții in eta
pele superioare ale campionatului de 
calificare.

LI VIU BRUCKNER coresp.

(Urmare din pag. ])

vor râmine pină la 21 
perioadă de timp simi- 
vor poposi 130 de gim- 
Vilcea 175 de baschet- 
Chirui (reg. Mureș-Au-

vor stabili circa 250 de 
ai canotajului academic 
in caiac-canoe.

rugbiștii — aproximativ

Către sfirșitul vacanței de vară. în 
zilele de 31 august și 1 septembrie, 
la Baia Mare vor urca pe blocstarturi 
înotătorii.

Un program competițional destul 
de bogat stă și în fața tinerilor re
prezentanți ai școlilor sportive de e- 
levi. Cei mai buni dintre ei vor lua 
parte la finalele pe țară organizate 
la gimnastică (Sibiu —21—22.VII), at
letism (Oradea — 28-29.VII) și hand
bal (Timișoara — 18-22.VII) Nu sint 
mcâ fixate finalele la volei și bas
chet. (Acestea se vor stabili in func
ție de ciștigătorii etapelor de zonă).

In fine, handbaliștii din școlile me
dii cu program special de educație 
fizică vor fi și ei chemați să-și mă
soare forțele la turneul final 
nizat în zilele de 16 și 17 iunie. 
Mureș.

Am trecut în revistă doar prin
cipalele evenimente sportive ale 
vacanței : tabere, excursii, corn-

De la I. C. F.la Clmpulung Muscel — 200 de atleți, 
iar la Piatra Neamț — 100 de cicliști.

Handbaliștii (circa 170) vor inau
gura la 2C iulie tabăra specială ce 
va ființa tot la Brașov. Acolo, tine
rii handbaliști 
august. Intr-o 
Iară, la Lugoj 
naști, la Rm. 
baliști. iar la
tonomă Maghiară) 165 de voleibaliști.

Pentru o perioadă mai lungă — de 
la 1 iulie la 31 august - in trei serii, 
la Snagov se 
elevi iubitori 
și specialiștii

In sfirșit,
80 — vor face tabără, probabil, in „ora
șul rulmenților" — Birlad.

Pentru o serie de elevi, ‘ destul 
de numeroși, de altfel, emoțiile 
examertelor nu vor înceta nici 

in zilele vacanței. Sint aceia care vor ti ' petiții ale elevilor, 
chemați să-și 
șui. la finalele 
cane rezervate 
tură generală, 
în zilele de 16 și 17 iunie la București, 
handbaliștii Intre 13—17 iunie la Bu-

reprezinte școala, ora- 
campionatelor republi- 
școlilor rnedij de cul- 
Atleții se vor întrece

orga- 
la Tg.

Institutul de Cultură Fizică din 
București anunță concurs pentru o- 
cuparea postului de Conferențiar de 
la Catedra I de Știinte Sociale, pozi
ția 2, disciplina Economie politică.

Pentru înscrierea la concurs can
didați! vor prezenta ia Secretariatul 
Institutului in termen de J0 de zile 
de la publicare, următoarele acte (în 
2 exemplare):

— Copie legalizată de pe diploma 
de stat sau de pe actul echivalent de 
studii superioare ;

— Copie legalizată de 
de doctorat sau de 
Științe ;

— Lucrările științifice 
tului intr-un exemplar ;

— Certificat de caracterizare a ac
tivității profesionale și sociale a can
didatului e iberat de instituție (între
prindere) in cart acesta îș» are func
ția de bază ;

— Memoriul de activitate didactico- 
științi ică. semnat de candidat.

Data concursului se va comunica 
direct candidaților.

Informații suplimentare se pot ob
ține zilnic de la Secretariat între 
orele 12—14.

pe diploma 
candidat in

ale candida-

Toate arată in 
mod grăitor faptul că elevii noștri au 
în față un program bogat de activi
tate — interesant și atractiv — menjt 
să-i facă să se bucure' din plin de 
frumusețea nespusă a zilelor de va SPORTUL POPULAR



M31*T Șl JOI PE POEIOOM'L TIMR1
Echipa B. P. Bomîne a cucerit „Cupa Prieteniei”

1 D. P. Pomina

fost «Ionii - 
ai ciobului

cicliști 
încheiat 
clubului 
Crigore, 

Și

(Urmare din pag. 1)

ai sportului

Un reușit concurs in aer liber

Bucureșteoii iubitori 
cu arma <le vinătoare au posibilitatea 
să urmărească cu Începere de tnii- 
ne, de ’a ora 9, pe poligonul Tu
nari. :nt ecerile dintre cei mai burii 
trăgători de sheet din lume, cont- 
pontEiți ai echipei Uniunii Sovieti
ce, campioană mondială și valoro
șii noștri liniași. Oaspeții au sosit 
in Capitală duminică seara, iar luni 
au tăcui antrenament de acomodare 
pe poligon. De alitel, instalațiile 
noastre de la Tunari le sint bine 
cunoscute sportivilor oaspeți care au 
mai concurai aci de mai multe ori 
in compania sportivilor romini. Din 
echipa Uniunii Sovietice fac parte 
cunoscnții trăgători Durnev, Tura- 
nov, Losev și alții pe care îi vedeți

REZULTATE BUNE ÎN CAMPIONATUL CAPITALEI
Siuabătă

Tunari, au avut loc întrecerile 
drul celei de a 111 a etape a 
natului Capitalei. în pofida 
înăbușitoare din prima zi. au

și duminică, la poligonul 
din ca- 
campio- 
căldurii 

fost ob- 
finute rezultate foarte hune. Astfel, nu
mai »n proba de armă 3x30 focuri se
niori au fost corectate șase recorduri 
republicane. Foarte slab s-au prezentat 
tn*-;'! ma ioritatea trăgătorilor de la pistol 
viteză și senioarele, in proba de armă 
3x30 focuri.

Rezultate : aruiă liberă calibru redus 
3x30 focuri stniori, poziția culcat: 1. 
STEAUA 1172 p., nou record al R.P R. 
(vechiul record 11(16 p.), 2. Dinamo 
1161 p., 3. Știința 1157 p. Individual:
1. N. ROTARU (STEAUA) 299 P.,
nou record al R.P.R. (v.r. 298 p.); po
ziția în genunchi: 1. STEAUA 1130 p. 
nou record al R.P.R. (v.r. 1129 p.);
2. Dinamo 1098 p.; ‘3. Progresul 1091 
p. (cel mai bun rezultat a fost obținut 
de N. Rotaru, cane a totalizat 287 p ). 
Poziția în picioare: 1. STEAUA 1079 
p., nou record al R.P.R. (v.r. 1035 p.).

Friiiwisa căldare a masivului Ne
goi ui a găzduit duminică, 3 iunie, con- 
cunsul d>e schi dotat cu „Cupa Nego- 
iul“. Cei 33 de schiori din Sibiu și 
Victoria s-au întrecut cu multă ar
doare pe zăpada bună, disputindu-și 
întiietaitea în proba de slalom uriaș.

La băieți, primul loc a fost cuce
rit de Rodf Speck (Voința Sibiu), ur
mat de S. Stentzen (Agricola Sibiu) 
și H. Kremmer (Independența Sibiu). 
La fete, victoria a revenit campioa
nei republicane la coborîre, tînăra 
Ana Scherer (Voința Brașov), urmată 
de... sora ei Ren a te Schemer (Construc
torul Sibiu) și de Utte Fits (Voința 
6ibiu).

întrecerile, bine organizate de co
misia de schi a orașului Sibiu, s-au 
bucurat de un frumos succes.

Sezonul de schi pe anul 1962 se în
cheie duminică prin concursul „Cupa 
Valea Albă“, organizat de comisia de 
schi a regiunii Ploiești.

ILIE lONESCU-coresp. 

în prim plan în fotografie, aceiași 
care au participat ia intîlnirea inîer-^ 
națională bilaterală din anul 1959.

Întrecerile de m ine și de joi se 
vor desfășura pe skeel 200 talere, 
prima manșă eonii nd pentru clasa
mentul pe echipe.

Sîmbată și duminică, același po- 
ligcri va fi gazda întrecerilor de ta
lere aruncate din șanț, 200 buc. 
unde, de asemenea, concurent ii noș
tri vor avei ca parteneri pe Irăgă- 
torii sovietici. La această probă se 
va întocmi numai clasament indivi
dual.
bele probe, fac parte: I. Dumitrescu, 
Gh.
ciu, I. Albescu, A. lonescu și alții

Din lotul nostru, pentru am-

Enache, St. Popovici, D. Dan-

1. Dinamo 824 p.; 2. Olimpia
3. Progresul 804 p. Poziția in

1. Dinamo 763 p.; 2. Olimpia
3. Progresul 712

2. Dinamo 1031 p; 3. Progresul 1002 
p. Individual: 1. T. C1ULU (STEAUA) 
281 p., nou record al R.P.R.
275 p ); 2. ~ /
275 p., record R.P.R. egalat; pe trei po
ziții: 1. STEAUA 3.376 p., 
al R.P.R. (v.r. 3363 p);
3282 p, 3. Progresul 3237 
mare număr de puncte l-a acumulat N. 
Rotaru, 854 p ). Armă Rberu calibru 
redus 3x30 focuri senioare, poziția cul
cat: 1. Progresul 865 p.; 2. Dinamo 
863 3. Știința 862 p. Poziția in ge
nunchi: 
821 p.,
picioare: 
736 p.;
poziții: 1. Dinamo 2150 p., 2. Olimpia 
2423 p., 
mai bun
ZvoHCtski, la poziția 
Pistol precizie: 1. Dinamo
Progresul 2139 p., 3. Steaua 2110 p. 
Individual: 1. T. Jeglinskî (Dinamo) 
553 p.; 2. I. Pieptea (Progresul) 550 
p., 3. G. Maghiar (Dinamo) 542 p. 
Pistol viteză: 1. Dinamo 2218 p; 2. 
Steaua 2175 p; 3. Știința 2026 p. In
dividual: 1. V. Atanasiu (Știința) 581 
p.; 2. St. Petrescu (Dinamo) 574 p.;
1. Tripșa (Dinamo) 567 p.

PAUL GORETI
antrenor

(v.r.
(' Antonescu (Olimpiul

nou record
2. Dinamo 

p. (cel mai

p.; pe trei

3. Progresul 2381 
rezultat l-a obținut Jaqueline

culcat, 294 p.): 
2140 p.; 9

2110

p. (cel

„CUPA «IIOH
Actuala ediție a competiției republi

cane dotată cu trotcul „Cupa regiuni
lor" a ajuns mi faza superioară. Recent 
s-au desfășurat primele întreceri ale 
etapei interregionale, jocuri decisive, 
eliminatorii, intre reprezentativele re
giunilor țării noastre. Confruntările 
celor mai bune echipe cîștigătoare ale 
fazei regionale au fost viu disputate, 
atractive, iată citeva aspecte.

Pe stadionul înfrățirea din Oradea 
s-au înfîlnit reprezentativele regiunilor 
Maramureș (Minerul Săsar), Cluj (Iz
vorul Chiuești) și Crișana (Săcădat 
Curățele). Cele trei echipe și-au dis
putat întîietatea tur-retur. Superioară 
atît la ,,prindere" cît și la „bătaie", re
prezentanta regiunii Maramureș, din 
care au făcut parte maeștrii sportului 
Viorel Bălin, Aurel Șulea și A. Cris
tian, a reușit să cîștige toate meciurile, 
calificîndu-se pentru etapa a doua a 
fazei interregionale. Echipa din Ma
ramureș a întrecut cu 8—5 și 5—2 pe

Surprize in campionatul 
orășenesc contra-timp pe echipe

Siinbătă după-amiază s-au desfășurat 
pe șoseaua București—Urziceni întrece
rile campionatului orășenesc contra timp 
pe echipe. Competiția a fost deschisă 
alergătorilor a\ansa ți și juniorilor. Și-au 
disputat întîietatea numeroși 
fruntași. Confruntarea lor s-a 
cu surprize. Astfel, echipa 
Steaua formată din Nieolae 
Ghrorgltc Neagoe, Ion Baciu 
Ardeleanu a reușit să surclaseze 
mafia Dinamo I compună din Ion 
nu. Walter Ziegler, Marcel Voinca 
Florian Cristeseu. Învingătorii au 
cronometrați la capătul celor 80 
cu timpul de 1653:16. Ei au 
în clasament de Dinamo 1 
și Dinamo II cu Ih57:38.

întrecerile juniorilor au 
nate de tinerii alergători 
l nirea. clasați pe primul loc cu timpul 
de 1600:43 (40 km). Ei au fost se
condați, în clasament, de echipa Clu
bului sportiv școlar, crononx trată 
lh01:45.

Ion 
for- 

Cos- 
și 

fost 
km 

fost urmați 
cu lh55:51

Clubul sportiv Olimpia a organizat 
simbătâ seară, pe patinoarul artificial 
„23 August", un reușit concurs, la 
care au participat numeroși gimnaști 
din Capitală. Inițiativa de a organiza 
competiții de gimnastică în aer liber 
este binevenită și ar fi bine ca și alte 
cluburi și asociații să urmeze exem
plul oferit de Olimpia.

Rezultate tehnice : FETE, pe echi
pe : 1. Clubul sportiv școlar 204.05 p;
2. Olimpia 203,47 p; 3. Școala sportivă 
de elevi nr. 2 189,12 p. Individual com- 

Marilena Pop 
Viorica Pleavă

pus, cat. I sen. : 1. 
(C.S.Ș.) 36.00 p ; 2.
(Olimpia) 34,60 p ; 3. Magda Iancul-es- 
cu (Olimpia) 32,00 p ; cat. a 11-a sen.:
1. Rodica Apăteanu (Dinamo) 37,75 p ;
2. Lucia Chiriță (C.S.Ș.) 36,30 p ; 3. 
Elena Solomon (C.S.Ș.) 35,40 p ; cat. 
I jun. : 1. Maria Popescu (Dinamo)

Tractorul Brașov—Știința
C.S.M. SIBIU—MUREȘUL TG. MU

REȘ 9—7 (3—4). Echipa gazdă a fă
cut un meci destul de slab. Conduse 
la pauză, sibicncele au fost nevoite să 
facă eforturi deosebite pentru a egala 
Și a eîștiga', in cele din urmă, la 2 punc
te diferență Au înscris: Birthelmer 3, 
Theîl 3. Kiltsch 3 pentru C.S.M. și 
Matvas 2, hiez-e 3, Covrig 1, llinfer- 
tinier 1 pentru Mureșul. A condus eu 
scăpări F. Lucit ici (Timișoara). (1. lo- 
«esc«-cores p.).

S.S.E. PETROȘENI—ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 4—3 (0—2). Deși au fost con
duse la un moment dat (în repriza se
cundă) eu scorul de 3—0, handbalistele 
din Petroșeni au avut un finiș impre
sionant, reușind ca la capătul unor ac
țiuni mult aplaudate să egaleze și să 
învingă la limită. (Staicu Băloi-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 8—12 (4—10). Joc fru
mos în care Știința a cîștigat la mare

3.

reprezentativa regiunii Cluj și 
12—2 și 17—2 echipa regiunii Cri
șana.

La Hunedoara s-au înfîlnit echipele 
din Apoldul de Sus și Avîrttul Curcani 
din regiunea București. Victoria a re
venit formației Avîntul Curcani cu 
scorurile 10—2 și 12—6. Avîntul Fra
sin, reprezentanta regiunii Suceava, a 
dispus de echipa regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară cu 9—2 și 17—4, iar 
la Negru Vodă reprezentativa regiunii 
Galați (Victoria Independența) a în
vins cu 11—1 și 10—4 formația regiu
nii Dobrogea. Biruința Glierăești (re
giunea Bacău) a depășit — în depla
sare — puternica reprezentativă a re
giunii Brașov cîștigînd la scor ambele 
partide: 18—8 și 15—8. Pentru urmă
toarea elapă (10 iunie) a fazei inter
regionale s-au mai calificat echipele 
regiunilor Oltenia, Ploiești și formația 
orașului București.

9 p. ; 175 CMC MANȘA I: M. Pop, 
manșa a Il-a I. Romanov (U.R.S.S.). 
Clasament general : 1. P. Ovidiu (Bra
șov) 7 p.-, 2. M. Pop (R.P.R.) 7 p., 3. 
Șt. lancovici (București) 10 p. ; 250 
CMC manșa 1 A. Saveliev (U.R.S.S.), 
manșa a H-a C. Dovitz (R.P.R.). Cla
sament general: 1. C. Dovitz 6 p., 2. 
E. Seillcr (București) 8 p., 3. M. Cer- 
neseu (individual) 10 p. ; 350 CMC 
manșa 1. E. Seillcr, manșa a 11-a M. 
Dănescu (R.P.R.). Clasament general: 
]. E. Seillcr 4 p., 2. M. Dăncscu 9 p.,
3. C. Dovitz 11 p.

Conducătorii echipelor oaspe ne-au 
făcut următoarele declarații:

N. TELEGHIN (U.R.S.S.): „Vă feli
cit pentru modul excepțional in care 
ați organizat întrecerea internațională 
de motocros. Traseele situate in locuri

35,95 p ; 2. Maria Toma (Dinamo)
35,80 p : 3. Lucia Leta (Dinamo) 34.65 
p. BĂIEȚI, pe echipe: 1. Dinamo
274,45 p ; 2. Olimpia 243,10 p ; 3. Stea
ua 242,60 p. Individual compus, cat. I 
sen. : 1. Mihai Stanciu (Steaua) 59,05 
p; 2. Nieolae Berea (Dinamo) 58 90 p; 
3. Marin Tatian (Olimpia) 55,95 p ; 
cat. a U-a sen. : 1. Virgil Bostangiu 
(M.T.T.C.) 52,25 p ; 2. Nieolae Berha 
(C S.Ș.) 52 20 p; 3. Costache- Harisis 
(C.S.Ș.) 51,20 p : cat. I jun. : 1. Ion 
Lascu 
Vișan 
Tenia

(Dinamo) 46,25 p ; 2.
(C.S.Ș.) 45,15 p ; 3. 

(Unirea) 44.35 p.

IOSIF KAUFMAN,

Dumitru 
Dumitru

coresp.

Duminică dimineața, de la ora 8, vor 
avea loc pe Stadionul Tineretului în
trecerile campionatului Capitalei la 
băieți și fete.

In campionatul de primăvară

București 8-12 (4-10)!
luptă. Bucureștencele și-au asigurat din 
prima repriză un avantaj consistent și 
cu toată revenirea puternică din 
partea a doua a meciului, brașovencele 
nu au putut dccît reduce din handicap. 
Au înscris: Szoke 5, Ciobotaru 2, Che- 
laru 2., Pădureanu 1, la-noș 1, Braedt 1 
pentru Știința și Floroianu 4, S. Windt 
3, Olaru 1 pentru Tractorul. A arbitrat 
bine C. Căpăiînâ (Buzău). (C. Gruiu- 
corcsp. regional).

Fază din meciul Dinamo București—Știința Timișoara, disputat sîmbălă 
la Ploiești.după-a miază

duminică
campionatu- 
liandbal in

In etapa de duminică a 
lui republican masculin de 
11 s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

Steaua roșie Bulgăruș—Flamura roșie 
Cisnudie 18—15 (9—8); Ceramica Jim- 
bolia—Recolta Hâlchiu 13—13 (10—7). 
Cu un rezultat surprinzător s-a în
cheiat partida de la Sibiu dintre 
Uoința și C.S.M. Reșița. Oaspeții, deși 

pitorești, organizarea perfectă a com
petiției, publicul — entuziastul dv. 
public sportiv, precum și valoarea 
tehnică ridicată a întrecerilor — aces
tea explică categoricul succes pe cure 
l-a înregistrat concursul desfășurat la 
Brașov și Cimplna. Alergătorii romini 
au o bună valoare tehnică verificată 
intr-o serie de concursuri internațio
nale și confirmată in această competi
ție. Foarte bun Mihai Dănescu. Un 
adevărat talent care poate aduce suc
cese sportului cu motor din țara dv.“.

I. TABAKOV <R. P. BULGARIA) :
„A fost minunat. Cel puțin traseul 

de la Cimpina a fost incintător. El 
a solicitat la maximum tehnica aler
gătorilor, obligindu-i astfel să facă 
un spectacol de înaltă valoare. Pe a- 
leraătorii romini i-am văzut cu prile
jul întrecerilor de la Stoletov. Pot 
să vă spun cu certitudine că au pro
gresat. Ei vor fi și in acest an printre 
protagoniștii tradiționalului nostru 
concurs international de motocros or
ganizat .în munții Stara Pianina. Toată 
delegația noastră este impresionată 
de ospitalitatea dv. Ne-am simțit ex
celent și pentru aceasta vă aducem 
călduroase mulțumiri. Despre organi
zarea tehnică numai superlative. 
experiența dv. am învățat și noi mul
te lucruri interesante pe care le vom 
pune in practică in organizarea între
cerilor internaționale. Țara noastră 
a prezetat aici o echivă tinără in care 
numai Ciubrikov are experiență. Tine
rii noștri s-au dovedit valoroși. Ei au 
acumulat experiență și la viitoarele 
întreceri vor putea să-Și demonstreze 
și mai bine valoarea. Sperăm că con
tactul dintre motocicliștii din țara 
noastră și cei romini se va permanen
tiza. “

*

C. S. M. B[$1B VA JUCA 
ÎN CATfG»»IA A

REȘIȚA 4 (prin telefon). La sfîrși- 
lui săptăniînii trecute au avut loc lrf 
localitate meciurile pentru campionatul 
de calificare în categoria A la hand
bal în 7 masculin dintre formațiile 
C.S.M. Reșița și C.S.O. Timișoara. în 
primul meci, reșițenii au învins clar cu 
scorul de 19- 
lea joc, victoria 
<le astă dată la 
Astfel.
să se 
sezonul

10 (9—7). iar în ai doi- 
a revenit tot gazdelor, 

limită: 16—15 (10—5). 
C.S.M. Reșița a reușit 
în categoria A pentru

echipa
ca I i I iee
viitor.

L PLAVIȚIU, coresp.

din campionatul de „11“ masculin
aflați în luptă directă pentru titlul de 
campioană s-au deplasat la Sibiu cu <j 
formație incompletă și au pierdut la 
un scor categorie: 8—19 (3—11). După 
cum ne-a transmis corespondentul nos
tru Ilie lonescu, liandbaliștii de la Voin
ța au jucat mai bine în atac și s-au 
dovedit mai preciși în aruncările la 
poartă.



uletinul categoriei B
(Urmare din pag. 1)

mecipe ploaie — cel mai frumos 
Hașurat în acest an în localitate, 
rtida a fost de o bună factură teh- 
ă. După aspectul întîlnirii, ca do
nare și ocazii, gălățenii ar fi meri- 

să cîștige. Dar precizia lor în șu- 
ile pe poartă a lăsat mult de dorit.
marcat: Dărăban (2), Oprea pen- 
găJățeni, Voica (2), Matei (din 11 
pentru oaspeți. în

in a mo) a
m. ( A. Schenkman

POIANA 
LTICENI

min. 44 .Matei 
lovitură <le la 
— coresp.).
— FORESTA 

O veritabilă... 
aie de goluri. Au marcat: 
, Goran (2). Bălăceanu, 

I — ambele din 11 m. In 
ătorul P. Mihai (Foresta)

ratat o

CiMPINA
(7-0).

Bontaș 
Ion eseu 
min. 50 

a fost 
Ininat de pe teren. (Si. Constanii- 
l<u — coresp.).
DINAMO SUCEAVA — CARPAȚI 
NAI A (3—0). In ciuda timpului ne- 
lorubi’, echipele s-au străduit, și au 
Ișit, să ofere un joc frumos desfă
tat intr-o deplină sportivitate. Au 
Ircat : Dadeș, Lavric și Tarleschi. 
I Alexa și R. Munteanu — coresp.).
C.F.R. PAȘCANI—PRAHOVA PLO- 
BT1 (2—2). O partidă interesantă 
| multe faze spectaculoase, la realî- 
lea cărora au contribuit deopotrivă 
Ibele echipe. Au înscris Atanasiu și 
Korea (C.F.R.) Asan și Mînașian 
faheya). (C. Enea — coresp ).
L.SO. BRAIL \ -ȘTIINȚA GA- 
|ȚI (I —0). Deși nu s-au ridicat la 
loarca ultimelor meciuri, brăilenii 
I ciștigat datorită insistențelor in 
Ie. A marcat Coman (min. 69). 
ihța a jucat bine in cimp, (N. Cos- 
I — coresp.).
SAPID FOCȘANI—CEAHLĂUL P 
I.A.MȚ (2—0). Feroviarii au obținut 
victorie meritată prin punctele in- 
lise de Radulescu și Stănescu, din 
m. (Gh. Samoilă—coresp).

pT. ROȘIE BACAU—FLACARA
DREM (1—0). Meci mediocru, cu 
Lite durități, in special din 
kpeților. Unicul gol a tost

F‘lip in min. 80. (I. lancu, 
fional).

făcut într-adevăr risipă de energie, 
dar calitatea jocului lor a iăsat de 
dorit. A Iureșul a construit totuși cîteva 
acțiuni mai cursive, ca urmare a unor 
combinații mai simple, spre deosebi
re de Crișana care a manifestat pre
ferințe pentru ,,broderii", cu multe dri
blinguri inutile, într-un ritm lent in 
fața porților insă, înaintașii celor două 
echipe au acționat neclar, precipitat, 
ratind foarte multe ocazii. Fiecare e- 
chipă a trecut pe rînd pe lingă victo
rie. Dar, Toth (mm. 27), ” _ ' 
32), Nagy II (min 57), Koszcgy și 
Sziics (min. 59), Haidu
— cu poarta goală in față —, Har- 
sany (min. 67). Selymesi II (min. 70), 
Haidu (min. 87) și din nou Selymesi 
II (min. 88) ratează situații una mai 
favorabilă deeft alta.

Au asistat 12.000 spectatori. Bun 
arbitrajul lui Cr. Popescu (Buc),

MUREȘUL: Orosz—Balazs, Nagy 1. 
Gierling—Tuzson (Nagy 111), Jozsi- 
—Selymesi II, Siko, Veg. Nagy II, 
Haidu.

CRIȘANA: Szflagy — Bodo, Sze- 
keli, Jakob — Szakacs II, Neșu— Toth 
(Sziics), Szakacs I, Harsani, Petrîko, 
Koszegy.

Colțul statistic

Veg (miri.

(min. 65)

T. S.

TURZII—RAPID 
au obți-

Seria a Il-a

partea 
înscris 

cores p.

DINAMO OBOR—C.S.M. REȘIȚA 
—2). Dispută dinamică, cu numeroase 
Ic spectaculoase, îndeosebi îu prima 
Irizu. Lupta a fost echitibrulâ și după 
Lrrca noastră un rezultat de egalitate 
| fi oglindit mai bine raportul de 
/e. Golurile au fost realizate de Ti- 
i (min. 2Q), Sekely (min. O) și 
naitescu (min. 90), respectiv Kcmi- 
I (min 35), și Apr o (min. 31). (N. 
kacck-coresp.).

p.S.M. MEDIAȘ—FARUL CONSTAN
(1—0). Liderii seriei au venit de- 

i să obținu un rezultai de egalitate, 
care scop au jucat cu interii retrași, 

oamismul și atacurile periculoase, cu 
fernice șuturi pe poartă ale medieșe- 
pr. au contracarat această tactică, in 

înaintașii Farului nu s-au deș
irat in fața unei apărări decise și au 
jionat mai mult individual. A înscris 
iau (in min 38). (Dan Vintilă ș» 
. Briotă-corc-sp.).

p.S.M SI BlU—OLIMP1A BUCU- 
[ȘTI (1 —0). Timp de 85 de minute 
h’pa locală a dominat categoric 
la reușit să înscrie golul victo- 
j prin Popa. De remarcat că Făcaru 
\.S.M.) a ratat un 11 m. (llie lonescu 
espj

r R A CTO R U L B R A ȘO V—M ET A LUL
CUR EȘTI (3—0). Joc de nivel teh- 
scăzut. Au înscris Tatuai (min l), 

\meș (min. 70) și Petrea (min. L0) 
. Secărcanu și 1. Ilîrșu-coresp.).

P 0 R TU L CON ST A NT A—Cl 11M L\
DORA (1 — I). Localnicii au dominat 
\lt dar oaspeții s-au apărat orgarii 
. Au marcat Sever (min. 9) pentru 
Tlul și Rădulescu (min. 49) pentru 
\imia. (Cornel Popa-coresp.).

C.F.R. ROȘIORI—C.S.O. CRAIOVA 
—0). Gazdele au ciștigat pe merit, 
n golul înscris de Milea (min. 82) 
. Negulescu și A. Popescu-coresp.) 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI-CHIMIA 
^GARAȘ (1-0). Un joc plin de duri- 
ți, în care au „excelat" Colceriu, 
isan și Dumitrescu FI. de la Știința 
Filip de la Chimia. Unicul gol a fost 
scris de Dumitrescu Florian (min. 
). Arbitrajul lui Const. Dragu (Plo- 
ști) slab, a contribuit la degenerarea 
cului. (i.g.), -

C.S.O. TIMIȘOARA—C.S.M. CLUJ 
(1—0). Cu golul înscris in min. 7 dr 
Fodor, timișorenii au obținut o rictorie 
muncită. Ei au atacat in continuare, dar 
nu an mai reușit să concretizeze din 
muza inejieaâtă(u liniei de atac. C.SA1. 
Cluj a contraatacat de multe ori rigu
ros, ilar apărarea timișorenilor a res
pins totul. (P. Velțan-coresp.).

IND. S1RMF.I C.
TC. MUREȘ (5—0). Gazdele 
nul o rirtorie netă, dar abia in re
priza a ll-a prin grJurile marcate de 
Adam jmin. 50, 5V. 76). T. Copil (min. 
■5.5) și Slureșau (min. 87). Jocul a fost 
Ik flam tai de terenul alunecos. ~ ~~ 
ncs-eoresp ).

VAGONUL AR\D—ARIEȘUL 
(0—2). Oaspejii au jnrat mai 
au cixligai pe morii. 
au fost realizate de 
și Mârgineanu (min. 
dominat 
acți onat 
resp.).

C.S.O. 
(3-2). 
multe ocazii, 
și 50), Flad I (min. 43) din lovitură 
liberă de ia 18 m. pentru C.S.O., Bo
ros (midi. 25) și Plod (min. 74) pentru 
C.F.R. (C. Pop m V. Barbu-cnreșp.}

RECOLTA CAREI-A.S.M D. SATU 
MARE (1—0). Joc de uzură, presărat 
cu multe durități din part» a ambelor 
echipe. în min. 80 Incze (AJS.H.D.) a 
fost eliminat pentru loriren adtersaru- 
lui. Uniail 
(min. 73).

CRINUL 
NEDOAKA.

urmează
altă dală.

(P- To

TURDA 
bine d 

Cele două panele 
Pireu (utin. 17) 
28). Arădenii au 

o bună parte din timp, ilar au 
dezorganizat. (Șt. lacob-co

BAIA MARE—C.F.R. 
Echipa locală a ratal 

Au înscris : Trif

ARAD 
foarte

gol a lost marcat de Pecn 
< lr. Szilagi ■coresp).

ORADEA—COR VIN'VL T1U- 
— lutilnirea a fost aminală 
să fie reprogramală la o

Seria a IlI-a

MUREȘUL TG. MUREȘ—CRIȘA- 
k ORADEA (0—0). — Derbiul seriei 

a corespuns așteptărilor. Echipele, 
-■ocupate mai mult de rezultat, au

VOINESCU (Steaua) — KROMELY 
(Știința Cluj), NU.NWEILLER III (Di
namo București), C1NCU (Dinamo 
Bacău) — D. MUNTEANU (Petrolul), 
KOSZKA (UTA) — CUCU (Minerul), 
SASU (UTA), I IONESCU (Rapid), 
MESZAROS (St. roșu), CREINICEĂ- 
NU (Steaua). —

NOTE,
NERVOZITATEA NU ADUCE 

NIMIC BUN...

împreună cu entuziaștii suporteri 
ai echipelor Petrolul și Dinamo Bucu
rești, ne așteptam ca duminică să a- 
sistăm la o partidă de bună factură 
tehnică. Ia care să-și aducă contri
buția fiecare jucător. Desfășurarea jo
cului, mai ales în prima repriză, a scos 
insă în evidență din nou o carență a 
jucătorilor noștri cînd partida are o 
importanță mare: dau dovadă de o 
nervozitate exagerată. Din această cau
ză jucătorii au fost lipsiți de precizie 
in aefiuni și mai ales in finalizarea 
lor. au comis numeroase neregulari- 
tăți, răpind partidei perspectivele spec
taculare așteptate. In dueluri, unii ju
cători. ca de exemplu. Pahonțu, Efti- 
mie, Babc.ie, Nunveilier IV. au folo
sit procedee nepermise de deposedare 
a adversarului de balon, ceea ce a 
atras intervențiile repetate ale 
irului. Tn acest fel, 
întrerupt, lipstndu-i 
calitatea pe care o 
spectatori, care au 
refuz tribuneie
Pe bună dreptate aceștia au 
mulțumiți la sfirșitul partidei.

Așteptăm din partea jucătorilor am- 
bektr echipe o comportare mai disci-

arbi-
jccul a fost des 

cursivitatea 
așteptau 

umplut 
stadionului

Și 
demiile

pină la 
Petrolul, 
fost ne-

[CHiPfte Dill CATfGOlilA
IN TOAMNA Șl

• Deosebit de interesant se pre
zintă, după etapa a 23-a, clasamentul 
returului. înfățișarea lui arată cit de 
strinsă a fost disputa în sezonul de 
primăvară. Intre primul și ultimul 
clasat există o diferență de 7 puncte, 
pe cită vreme în toamnă, după ace
lași număr de etape, diferența era 
de 11 puncte. In schimb, distanța din-

ȘTIRI
plinată pe teren, care cu siguranță 
se va rellecta în primul rînd in ca
litatea jocului așa cum s-a arătat în 
alte ocazii, (v.p.).

• NOUTĂTI DIN 
REPUBLICAN DE 
nala campionatului u 
C.S.O. Crișana Oradea a dispus de 
Crișul Oradea cu 6—1 (1—1, 1—1). 
-— C.S.M.S. Iași — finalista de anul 
trecut a campionatului republican — 
a ciștigat din nou titlul regional, în- 
vingind in finală pe Moldova Iași cu 
17—0! — Alte echipe campioane re
gionale : Corvimil Hunedoara. GS.M. 
Cluj, C.S.O. - 
București va 
zia (nu la Cală 
lise inițial) 
Dobrogea. ■ 
în programul etapei de duminică: me
ciul Corvinui Hunedoara — Mureșul 
Tg. Mureș se va disputa la Mediaș, 
iar St. roșu Brașov — Petrolul Plo
iești la C. Lung-MusceL

CAMPIONATUL 
JUNIORI. In fi- 
regiunîi Crișana,

Timișoara. — Dinamo 
juca duminică la S’obo- 

lârașî, cum se stabi- 
cu campioana regiunii 

Modificări de localtăți

• La Centrul de antrenament 
și cercetări științifice — secția 
fotbal, de ia stadionul .23 August“, 
au început de dtxninică și vor con
tinua zilnic pină la 14 iunie (între 
orele 9—12 și 16—20), jocuri de 
scaxție pentni copii intre 12 și 
14 ani.

IN
A OUPA 10 [TAPE
PRIMAVARA...
primul clasat și urmăritorii săitre

era mai mică. Dar 
ment al returului :

iată acest clasa-

1. Dinamo București 10 5 4 1 25:11 14
2. Steaua 10 5 1 4 23:17 11
3. L.T.A. 10 3 5 2 20:16 11
4. Progresul 10 3 5 2 17:15 11
5. Dinamo Bacău 10 4 3 3 14:14 11
6. Știinta Cluj 10 4 3 3 14:17 11
7. Petrolul 10 3 4 3 21:14 W
8. Rapid 10 3 4 3 14:16 10
9. St. roșu

10. Dinamo Pitești
10 4 1 5 19:17 9
10 4 1 5 19:18 S

11. Știinta Timisoara 10 3 3 4 15:19 9
12. Minerul 10 4 1 5 7:14 9
13. Metalul 10 3 2 5 10:21 8
14. Jiul 10 2 3 5 10:19 7

• Comparați-1 acum cu cel din se
zonul de toamnă :
1. St. roșu 10 7 2 1 24:10 IC
2. Petrolul 10 7 1 2 25:12 15
3. Dinamo București 10 6 2 2 L9:14 14
4. Progresul 10 6 1 3 21: 7 13
5. Dinamo Bacău 10 4 2 4 11:12 10
6. Minerul 10 5 0 5 10:20 10
7. Steaua 10 3 3 4 20:18 9
8. știinta Cluj 10 3 3 4 20:19 9
9. Rapid 10 3 3 4 13:13 9

10. Știinta Timisoara 10 4 1 5 11:15 9
11. Jiul 10 3 2 5 11:19 1
12. U.T.A. 10 3 1 6 11:15 7
13. Metalul 10 2 2 6 12:24 •
14. Dinamo Pitești 10 2 1 7 10:20 S

Din această comparație rezultă care 
echipe au mers mai bine în acest se
zon și ce cîștig de puncte au realizat. ; 
De subliniat constanța formațiilor Di- | 
namo București, Dinamo Bacău și 
Petrolul, prezente în ambele clasa- j 
mente în prima jumătate, precum șî 
revenirea echipelor Steaua. U.T A. și ; 
Știința Cluj (în acest final de cam
pionat).

• Interesant de reținut faptul că, 
pină acum, campionatul categoriei A 
a

ți

Atacanfii ploieștcni forțează poarta Ini Datcu (fază din meciul Petrolul 
Ploiești—Dinamo București 1—])

avut cinci lideri, in ordine: 
Rapid după etapa I
Progresul după etapele II-VII 
Petrolul după etapele VIII și XIII 
Steagul roșu după etapele IX-XII 
XIV-XVIII

Dinaino București după etapeia
XIX-XXIII.

• Foarte pasionantă «ste întrecerea 
în campionatul de tineret, pentru pri-, 
mele locuri. Mai întîi surpriza zilei: j 
liderul Progresul — învins la Piteștii 
— a fost detronat și pe primul loc a j 
trecut Steaua, urmată de Dinamo Pi- I 
tești. De fapt, între aceste trei echipaj 
se dă lupta pentru locul I. In ce pri
vește pe Dinamo Pitești, pare foarta 
curios că în timp ce formația de ti- . 
neret dispută primul loc, prima gar-1 
nitură a terminat duminică — fără I 
succes — cursa pentru evitarea retro-l' 
gradării—

Iată cum se prezintă acum clasa-
meniul la tineret:

1. Steaua 23 16 4 3 57:21 36
2. Dinamo Pitești 23 15 5 3 44:15 35
3. Progresul 23 16 3 4 61:29 35
4. Rapid 23 11 7 5 39:16 29
5. Jiul 23 12 3 8 33:46 27
6. St. roșu 23 10 5 8 46:34
7. Știința Timișoara 23 7 6 10 58:50
8. Petrolul 23 7 5 11 50:49 19
9. Dinamo Bucirești 23 8 3 12 39:46 19

10. Dinamo Bacău 23 5 9 9 32:45
11. Știința Cluj 23 7 4 12 36:51 1S<
12. U.T.A. 23 5 6 12 37:47 16
13. Minerul 23 6 4 13 21:39 IC
14. Metalul 23 3 2 18 13:78 *

Coiful medicului Fotbaliști! Antrenamentul fără
I »

Pe marginea pregătirii și comportării .tiljoi — • M» r» T» i— timp 111
proble- 
dezbate 
că este 

rolul

tensitatea odihnei. Această afirmație 
este susținută prin argumente biochimi
ce de necontestat.

In efortul fizic (maximal submaximal, 
de rezistență, forță etc.) se consumă un 
substrat energetic oarecum specific pen
tru fiecare din variantele mai sus enun
țate. Pentru refacerea substratului ener
getic este necesară alternarea rațională 
a efortului cu odihna intre repetări, 
exerciții sau lecții succesive. Se știe că 
EFECTUL DE ANTBEN' AMENT NU SE 
REALIZEAZĂ IN TIMPI L EFORTULUI 
PROPRIU-ZIS. CI IN TIMPUL PERIOA
DEI DE REFACERE. Respectarea acestor 
intervale de refacere optimă, ritmate 
după evoluția substratului biochimic, nu 
este o exigentă formaîă. deoarece orga
nismul sportivului ciștigâ noi valențe fi
zice numai dacă repetarea sau lecția 
care urmează cade in perioada de sopra- 
compensare. Activitatea următoare tre
buie să aibă asigurate premisele biochi
mice, fără de rare devine inutilă sau 
chiar dăunătoare.

In timpul perioadei de refacere se 
declanșează in organism o activitate sus
ținută a tuturor funcțiilor metabolice și 
fiziologice, reacție care are o evoluție 
și, deci, un punct maxim. De aceea se 
propune ca activitatea următoare să 
aibă loc numai atunci ci nd transforma
rea funcțiilor metabolice și fiziologice 
provocate de activitatea precedentă atin
ge valoarea maximă.

Și la noi, dr. Miron Georgescu atrăgea 
încă de mult atenția asupra acestei pro
bleme înțr-un articol intitulat sugestiv 
„A ști să te odihnești înseamnă mai 
mult decît a ști să te antrenezi", iar 
dr. N. Stănescu conchidea într-un arti
col recent că regimul de viață poate fi 
cotat drept factor de antrenament.

Și dacă unii antrenori folosesc cu pri
cepere în lecțiile lor aceste legi, foarte 
cunoscute în metodica modernă de an
trenament, alții le neglijează pe nedrept 
sau nu le cunosc (deși există suficient 
material documentar), ceea ce astăzi re-

lotuiui de juniori al R.P.R. in 
Turneului UJELF.A. am reținut o 
mă importantă, pe eare o vom 
în rîndurile de mai jos, cu toate 
îndeobște destul de cunoscută : ____
odihnei după antrenament și concursuri 
in obținerea de performanțe sportive.

Pentru realizarea performanțelor, de 
multă vreme nu mai este suficient doar 
să te antrenezi corespunzător. Concepția 
actuală despre antrenamentul sportiv 
cupr'nde trei mari capitole, devenite in
dispensabile, trei acțiuni care se între
pătrund. Este vorba de : pregătirea pro- 
priu-zisă. acțiunea de recuperare după 
eforturi fizice si controlul medical.

Despre metodica de pregătire propriu- 
zisă se discută mult, se experimentează, 
se scrie șî lesne se poate observa că a 
făcut progres? simțitoare. Controlul me
dical a început să fie înțeles din ce în 
ce mai mult ca o acțiune absolut necesară. 
In schimb, acțiunea de recuperare nu se 
bucura încă de suficientă atenție. Conse
cința? Deși la unele echipe de fotbal se 
lucrează i>ine. cu un volum crescut și 
intensitate judicios dozată, comportarea 
nu satisface, îmbunătățirea jocului ră- 
mîne sporadică, acumulările de valoare 
rămîn neînsemnate.

De cuiva ani, pregătirea echipelor noa
stre de categoria A și B se face printr-un 
număr sporit de antrenamente, de du
rată și intensitate crescută pentru a 
reface din distanța care ne separă de 
cei care practică un fotbal de clasă ridi
cată. Dar, rezultatele nu corespund încă 
așteptărilor și mulți dintre jucători „se 
plîng" fără justificare că antrenamen
tele au devenit prea multe și prea grele. 
In realitate, toți aceștia — chestionați 
asupra modului cum înțeleg să se odih
nească, să-și refacă forțele după antre
namente sau jocuri — dovedesc serioase 
carențe de interpretare și comportament.

Mulți oameni de știință au înscris 
printre preocupările lor majore din ulti
mii ani această problemă. Cercetătorul ________ ___________ 7,____ ___ _____ _
sovietic P.S. Vasiliev a publicat recent prezintă o serioasă rămînere în urmă, 
un studiu intitulat „Despre unele pro- ” --- -
bleme biochimice și fiziologice ale meto
dicii moderne de antrenament”, în care 
afirmă că ^efectul activității de antrena
ment = volumul activității X intensita
tea activității 4- volumul odihnei X in-

Despre celălalt aspect al necesității 
de refacere, odihna dintre două lecții 
succesive, aproape în întregime Ia dis
creția sportivului, aici situația e și mai 
puțin satisfăcătoare. Jucătorii noștri sînt 
„prizonierii” unei greșite mentalități. Ei

regim de odihnă este zadarnic si dăunător
-se pregătesc*  pentru jocul de 
doar vineri șâ simbătă, iar pină _ 
ei știu de la strămoșii noștri întru fot
bal eă -pot face de toate®. Patru zile pe 
săptâminâ jucătorii se găsesc in situația 
de neinvidiat a meșterului Manole, clă
dind la antrenament șî dărîmind ime
diat după aceea. Eforturile din ce in ce 
inai mari pretinse fotbaliștilor in con
cordanță ce cerințele nivelului fotbalu
lui internațional reclamă o îmbunătățire 
continuă a mijloacelor de refacere.

In unanimitate, specialiștii străini și 
romim. ziariștii sportivi și spectatorii au 
subliniat pregătirea fizică excelentă a 
echipei noastre de juniori în Turneul 
U.E.F.A. Cum s-a ajuns ca juniorii noș
tri să poată juca la fel de viguros pe 
toată durata Turneului, să forțeze ritmul 
in momentele esențiale ale jocului, să 
fie la fel de p~oaspeți înaintea fiecărei 
partide ?

Prin 
intens 
toate 
cui ui.

Prin
nice, de durată și intensitate mare, care 
au cultivat rezistența, viteza, forța și 
mobilitatea necesară într-un asemenea 
turneu.

Prin „repetiții generale", cicluri de 
jocuri cu adversari redutabili, în care am 
definitivat aproximativ toate detaliile ac
țiunilor de recuperare (odihnă, alimenta
ție și celelalte mijloace de refacere).

Eforturile mari pe care le presupune 
Turneul au impus:

— 12 ore de odihnă pe zi
— O alimentație rațională, la ore re

gulate, de o mare variabilitate, întoc
mită în funcție de cerințele zilei, nevoile 
vîrstei și nevoile individuale

— Masaj: automasaj înaintea fiecărui 
antrenament sau joc, masaj după fiecare 
antrenament greu sau joc din Turneu, 
un efleuraj lent seara, înainte de cul
care. Opiniem că masajul la fotbaliști 
este o necesitate de prim rang și acolo 
unde nu există încă un masor calificat, 
să fie introdus, învătat și practicat cu 
regularitate automasajul.

— Băi sub forma dușurilor calde de 2 
ori pe zi, băi de aburi, masaj cu apă, 
dușuri scoțiene etc. «

duminică 
joi seară

dorința juniorilor de a se pregăti 
și a respecta, liber consimțit, 

indicațiile antrenorilor și medi-

efectuarea de antrenamente zil-

— Keprize de oxigenare 2—3 ori pe zi 
a cite 10 minute (mișcări foarte variate 
de gimnastică respiratorie).

— Plimbări, excursii, jocuri distra live, 
pescuit, lectură, filme, teatru (nu numai 
la spectacole de circ și revistă).

— Interzicerea totală și permanentă a 
oricărui fel de băuturi alcoolice, pre-.- 
cum și a fumatului. (Există oare cineva. 
care să se mai îndoiască de efectul dău-) 
nător al alcoolului și tutunului, in orice 
cantitate, la sportivi? Cel puțin teoretic 1 
nu, dar... cum rămine cu practica?...). 1

Iată, pe scurt, cele mai elementare' 
măsuri care, aplicate, ar duce la o creș-' 
tere a 
cum s-a 
U.E.F.A.

Sintem 
norii, 
acest

eficienței 
constatat

antrenamentelor, așa 
la lotul de juniori
că nu numai antre- 
mulți jucători cunose

convinși 
ci și foarte 

____  „ou al lui Columb”. Dar, cunoaș
terea adevărată nu începe decît atunci 
cînd și aplici ceea ce știi.

Am folosit ca etalon echipa de juniori 
care a obținut rezultate excelente, numai 
din dorința de a sprijini pe toți antre- j 
norii care înțeleg să pună în practică în 
munca lor toate cuceririle metodicii mo- 1 
derne de antrenament, și — jn același 
timp — de a combate mentalitatea de ; 
mult depășită a unora dintre jucătorii t 
noștri care acceptă să se antreneze și toa- - 
tă săptâminâ, dar să se odihnească numai i 
cu puțin înaintea competiției. Biogra- I 
fiile marilor fotbaliști din lume, lașin^ i 
Netto, Mathews, Kona, jucătorii sudame- 1 
ricani (pe care unii le apreciază doar 
pentru partea lor excentrică) cuprind | 
pagini întregi despre viața cumpătată ] 
ne care o duc, conștienti fiind că numai 1 
astfel pot bate la porțile consacrării. 4

Jucătorii noștri să răspundă condiții-] 
lor minunate asigurate mișcării sportiva] 
prin dragoste, chiar pasiune pentru 
bal, printr-o pregătire stăruitoare, grî-a] 
julie și printr-o viață sportivă exem-d 
piară. Numai astfel pot realiza creșterea] 
valorii lor și a fotbalului nostru, pe care] 
masele de oameni ai muncii o așteaptă ț 
de multă vreme.

dr. ROMULUS BALABAN
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de Șah la dornic 
toate, organele 

este de :

• Tragerea cupoanelor ciștigătoare 
la concursul suplimentar Pronosport

în optimile de 
final al campîo- 

fotbal din Chile

pen- 
Sah

la 14 iunie, ora 13, iar a bu
și cupoanelor cîștigătoare la 
excepționale în obiecte între 
junii pînă la ora 13.

Categoria I : 
de 50.000 lei.

Categoria
Categoria 

lei.
Categoria 

Iei.
Categoria
Categoria

va avea 
Biled. 
50.000 lei a 
loan Petcu

Rubrică redactată de Loto-Pr 
sport.

Nu este nevoie să alergați 
tru

în orice sezon

• Tragerea Pronoexpres de mier 
6 iunie a. c., va avea loc la B 
raionul Sînnicolau Mare, regiunea 
nat.

Una variantă în val 

a II-a : 5 variante a 11.16 
a

a 
a 

lei. Fond de premii 429.277 lei.
Tragerea următoare 

miercuri 6 iunie 1962, la
Premiul în valoare de 

obținut de participantul 
Reșița.

V-a : 917 variante a 
Vl-a : 3.480 variante

lURTHTIE

Clubul sportiv școlar București—C. S. M. Cluj 3-Z, la polo
• Rezultatele concursului de sărituri • Copiii

Lugoj

Oradea—VoințaVoința

Marginalii la „internaționalele" R. P. Routine
și meciul cu R. P. Polonă

UN SERIOS SEMNAL DE

PARADOXURI LA SABIE...

Abonafi-vâ la REVISTA DE Ș

pre- 
Ma-

Voința 
pentru

E. DOBINCA 
T. STANCIlî

3 luni 
6 luni
1 an

Dat fiind cererea crescîndă 
de specialitate, recomandăm 
întîrziere. Prin aceasta

săritorii de pe 
s au întrecut In 
asociații și clu*

UNDE TREBUIE CĂUTATA, 
DE FAPT, CHEIA LIPSURILOR..

Bălan 
eleri 
llies- 

de 
Copil

tră- 
La-

La sfirșitul acestei săptămini Clubul 
sportiv Progresul organizează cu spri
jinul comisiei orășenești de natație un 
concurs de înot în cadrul campionatu
lui orășenesc pentru copii. întrecerile 
se vor desfășura la ștrandul Tineretu
lui.

FLORETIȘTII SI AU FĂCUT 
DATORIA

CE SE INT1MPLA IN SCRIMA 
FEMININA?

Revista de Șah va sosește 
gura la domiciliu, cu con 

să deveniți abonat !

5,25 lei
10,50 lei
21 lei

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Mr. 4043

Iată 
Oțelul 
ta tea 
15-8); ziua a li-8î Oțelul — Olimpia 3-2 
(15-12, 15-10, 7-15, 11-15, 15-11), Sănătatea — 
Progresul 3-2 (15-10, 3-15, 14-16, 15-7, 15-5).

• Colegiul de antrenori convoacă pe 
toți antrenorii de volei din București 
pentru miercuri 6 iunie a.c. ora 19 in 
sala I.C.F. la o ședință de referate cu 
tema: „Aparate ajutătoare în antrena
ment și metodica folosirii acestora**. Re- 
ferenți: Gh. Constantinescu și prof. Șt. 
Stroe. Referatele vor fi însoțite de de
monstrații practice.

ASM 
a echipei clu-
2—0, 4—0).

a iubitorilor de șah pentru publicația no 
cititorilor Revistei de Șah să se aboneze 

se asigură primirea Revistei 
Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și 
difuzare a presei. Costul unui abonament la Revista de Șah

★
Sîmbătă și duminică 

trambulină din Capitala 
cadrul primei etape (pe
buri) a campionatului republican de se-

la scor (8—3). 
timișorenii au 
inițiativa oaspe- 
final de partidă 
scorul de la 
au fost înscrise 

Szabo 
și de c.s.o.

ALARMA...

„Cupa Pâcii'a fost cîștigatâ 
de echipa Sănătafea 
rezultatele: ziua I: Progresul — 
3-1 (15-8, 10-15, 15-13, 15-5), Sănă- 
— Olimpia 3-1 (8-15, 15-13. 15-9,

a MOTORULUI

DE APRINDERE

PLN1RU UVS

Echipele participante la campionatul 
de calificare s-au întîlnit duminică în 
cadrul etapei a doua. Cel mai important 
meci s-a desfășurat în Capitală, Ia ștran
dul Tineretului, și a opus formațiile 
Clubul sportiv școlar Rucurești și C.S.M. 
Cluj. Deși au condus cu 2—0 la sfîr- 
șitul primei reprize, jucătorii clujeni au 
pierdut în cele din urmă partida cu
3— 2 Școlării, mai tineri și mai bine 
pregătiți la înot au putut desfășura un 
joc de mișcare cu care și-au „sufocat" 
adversarul. Punctele au fost înscrise 
de Gruia Novac (2) și Sasu, pentru în
vingători și Schuler (2), pentru învinși. 
Cele două echipe au folosit următorii 
jucători: Clubul sportiv școlar: P. Kro
ner, Vidicân, Trohăni, Zamfirescu, G. No
vac, Alexandrescu, Sasu; C.S.M. Cluj: 
Telehi, Cozma, Soos, Cociș, Balaș, 
Schuler, Atanasie, Silberleitner, Nagy.

La Timișoara, echipa Clubului sportiv 
orășenesc din localitate, a pierdut întâl
nirea cu Vointa Oradea 
După o repriza egală, 
fost nevoi ti să cedeze 
ților care au avut un 
remarcabil, majorind
4— 3 la 8—3. Punctele 
de Karacsoni (2), Vîrgolici (2), 
(2) și Filip (2) pentru 
Bernstein (2) și Marcu, 
(L. A/a li kcr-coresp.).

Meciul Voința Cluj — 
•-a încheiat cu o victorie 

, jene: 13—0 (3—0, 4—0,
în sfîrșit, și un rezultat înregistrat 

tn prima etapă: 
Cluj 4—3.

niori și juniori. Iată rezul
tatele: seniori: 1. Gh. Banu, 
2. Gh. Baican; senioare: 
Emilia Negulescu (Rapid). 
Juniori cat. I: Gh. Ungu- 
reanu (Progresul) 99,82 
p.ț juniori cat. a 11-a: 1. 
Mihai Buta (Progresul) 
42,38, 2. Valeriu 
(Școala sportivă de 
nr. 1) 39,98, 3. Ion 
cu (Școala sportivă 
elevi nr. 1) 39,71.
(născuți in anii 1948—49): 
1. Mihai Munteanu (Pro
gresul) 40,67; Copil (năs
cuți în anii 1950—51): 1. 
Jean Trăistaru (Progresul) 
44,33 p.; junioare cal. I:
1. Maria Lixandru (Școala 
sportivă de elevi nr. 1),
2. Gabriela Popescu (Școa
la sportivă de elevi nr. 1),
3. Melania Trăistaru (Pro
gresul). Fetițe (născut, 
în anii 1950—51): 1. Mag
da Strîmbcanu (S.S.E.I.). 
Trebuie spus ca în afară 
de seniori, senioare și ju
niori cat. I, celelalte cate
gorii de concurenți n-au 
efectuat decît săriturile 
impuse, cele liber alese or- 
tn'tnd a fi executate săptămîna aceasta.

Capitala țării noastre a găzduit, timp 
de aproape o săptămină, Campionatele 
internaționale de scrimă ale R P. Ro
mine și, in continuare, intilnirea bila
terală cu selecționatele R.P. Polone. 
Rezultalele se cunosc : două titluri de 
campioni internaționali (la floretă bă
ieți și sabie) și un rezultat de egali
tate, 2-2, cu redutabilele formații ale 
R.P. Polone.

Iubitorii scrimei și in special cei 
care au fost martorii întrecerilor din 
sala Floreasca s-ar fi așteptat, desigur, 
la mat mult din partea reprezentanți- 
ior noștri, in primul rînd, o victorie a 
fetelor la „internaționale" și apoi un 
scor care să ne fie favorabil la sabie, 
în meciul cu RP. Polonă. Bilanțul ar 
fi satisfăcut intr-o mai mare măsură

Or. lucrurile nu s-au petrecut așa. 
Iar explicațiile vom căuta să le găsim 
privind — retrospectiv — unele aspec
te legate de filmul întrecerilor.

lată concluzia ce se poate desprinde 
după victoriile obținute de trăgătorii 
noștri specializați in această probă. 
Cel mai bine s-a comportat Ionel 
Drimbă. In finala „internaționalelor", 
el a realizat numărul cel rriai mare de 
victorii și a făcut — in general — do
vada unei temeinice pregătiri tehnice, 
dublată și de o bună pregătire fizică. 
Drimbă s-a concentrat mult, a avut o 
voință fermă și nu și-a mai subapre
ciat adversarii, intr-un cuvint, a dove
dit multă maturitate. Foarte bine s-a 
comportat și A Csipler. Deși a concu
rat foarte puțin in acest sezon, Csipler 
a tras constant bine, a gindit mult și 
a acționat eficace dmd tușe clare. Vâ
nase Mureșanu s-a prezentat în schimb 
inegal: la „internaționale" a „plecat" 
tare, ciștigînd citeva asalturi de o ma
nieră categorică, apoi a pierdut altele, 
în fața unor adversari, teoretic, sub 
valoarea lui. In meciul cu R.P. Polo
nă. de asemenea Mureșanu a tras sub 
așteptări ca floretist și ceva mai bine 
ca... spadasin. I. Zilahi, unul dintre cei 
mai tehnici floretiști de la noi. avind o 
„paradă ripostă" foarte bună a lucrat 
destul de bine la „internaționale"; in 
schimb, in meciul cu R.P. Polonă a 
manifestat — uneori — deficiențe în 
pregătirea fizică. Pe linia unei com
portări ceva mai bune, S. Poenaru ră- 
mine tin trăgător util, mai ales in în- 
tilnirile pe echipe.

1X2X1X21 PRONOEXPR
• Pînă în prezent, 

finală ale turneului 
natului mondial de 
s-au disputat 9 din cele 12 meciuri cu
prinse în programul concursului supli
mentar Pronosport organizat de Loto- 
Pronosport Dintre celelalte 3 meciuri 
care sînt cuprinse în program, 2 se 
desfășoară mîine (I. U.R.S.S.— Uru
guay și X. R.P. Ungară — Argentina) 
iar al treilea (XII. Elveția—Italia) are 
loc joi. Deci, din presa de vineri dimi
neață participanții vor cunoaște și a- 
ceste rezultate.

Iată cum arată, pînă la această dată, 
un buletin la concursul suplimentar 
Pronosport:

Salt contra trambulinei Execută: Emilia Negulescu 
Rapid.

A surprins neplăcut faptul că la „in
ternaționale", floretistele noastre nu 
ne-au adus victoria scontată. Este ade
vărat că una din floretistele noastre de 
bază, Olga Szabo, a lipsit din concurs, 
fiind bolnavă. Ce au făcut însă celelalte 
sportive ? S-au comportat, în general, 
sub așteptări. Ele n-au privit cu sufi
cientă seriozitate cele două „examene" 
de la București, în perspectiva altor 
confruntări internaționale care bat la 
ușă: Varșovia, Paris, Buenos Aires... 
Ne așteptam mai mult, în primul rînd 
de la Maria Vicol. Or, încă din semi
finalele „internaționalelor", ea a ma
nifestat o pregătire insuficientă. Lucrul 
acesta s-a întrevăzut mai acut in fina
lă, unde în asalturile cu trăgătoarele 
maghiare, Maria Vicol a acționat ne
convingător, lăsîndu-se condusă (la 
Eva Szabo) și chiar depășită net (de 
Ecaterina Szalontai). Pretențiile noas
tre față de Maria Vicol sînt firește 
mult mai mari. Indiferent de... scuzele 
pe care le-ar aduce, ea nu trebuie să 
uite că prestigiul cucerit în arena in
ternațională (locul III la J.O. de la 
Roma) o obligă să muncească cu mai 
multă perseverență, să nu neglijeze 
mai ales pregătirea fizică generală. La 
acest capitol ea e deficitară. Dovadă ? 
Probele de control — barometrul 
gătirii fiecărui sportiv — în care 
ria Vicol se prezintă foarte slab

Nemulțumitor a fost și aportul 
gătoarelor Ana Ene ?i Ecaterina
zăr. Ele eu manifestat inconstanță, au 
fost lipsite de combativitate. In plus, 
Ecaterina Lazăr a lăsat o impresie pe
nibilă prin acțiunile stereotioe cu care 
a lucrat, prin greșeli elementare în a- 
tac ca : ținerea floretei cu virful in 
sus, brațul îndoit etc.

Și mai grav stau lucrurile în cazul 
floretiștelor Geta Sachelarie, Paula 
Lăzărescu și Elena Bejan, trăgătoare 
din lotul reprezentativ. Ele au dovedit 
totală lipsă de răspundere, renunțind 
repede la luptă.

O surpriză plăcută (singura de altfel). 
Glicheria Ștefănescu. Deși handicapată 
de o absență Îndelungată în activita
tea sportivă, ea a făcut dovada unei 
bune pregătiri tehnice. Are o poziție 
fundamentală corectă, care-i permite 
să treacă in atac printr-un pas mare 
înainte fandat, brațul dus fulgerător 
întins înainte dind întotdeauna tuș.
SPADA, O PROBA IN CARE NU NE 

REGĂSIM
Și de data aceasta, spadasinii noștri 

n-au ieșit din anonimat. Ne întrebăm:

— campionatul mondial de fotba 
la care se atribuie suplimentar pr 
în valoare de 100.000 lei: un au 
rism „Moskvici", motocicletă „ 
250 cmc., motoretă, televizor, arag 
cu butelie ș. a., va avea loc dumi 
10 iunie a. c. la București.

pînă cînd va trebui să mai suportăm 
acest handicap, mai ales în meciurile 
bilaterale ?

Specialiștii probei C. Stelian. R. Do- 
brescu, St. Haukler și St. Sinco s-au 
prezentat necorespunzător, fără a fo
losi elemente de tehnică adecvate, ci 
dezvoltînd acțiuni de compromis intre 
floretă și spadă.

Cum ar putea fi apreciată altfel si
tuația de la „internaționale", unde pro
ba de sabie a revenit... 1 loretlstului 1. 
Drîmbă ? In același timp, în meciul 
cu R.P. Polonă, tot I. Drimbă a fost 
realizatorul celor mai multe victorii, 
trei (a pierdut doar la Zub, foarte 
greu) primind și cel mai mic număr 
de tușe: 10. Ce s-a intimplat cu sa- 
brerii de... meserie ? Rohoni evoluînd 
foarte slab la „internaționale", nu și-a 
mai găsit loc in meciul pe echipe; 
Mustață și Vintilă au avut și ei o com
portare neașteptat de slabă. Ultimul 
n-a realizat nici o victorie în meciul 
cu R.P. Polonă I? Dacă nu-1 aveam pe 
C. Nicolae — singurul sabrer consec
vent — rezultatele ar fi fost desigur 
și mai slabe.

1. U.R.S.S.—Uruguay (se dispută
2. R.P. Ungară—Anglia
3. R.F. Germană—Italia
4. R.S. Cehoslovacă—Brazilia
5. Uruguay—Iugoslavia

6. Argentina—Anglia
7. R.P. Bulgaria—R.P. Ungară
8. U.R.S.S.—Columbia
9. R.P. Bulgaria—Argentina

10. R.P. Ungară—Argentina 
mîine)

11. Chile—Elveția
12. Elveția—Italia (se dispută joi)

mîine)
2-1 1
0-0 X
0-0 X
1-3 2
1-3 2
1-6 2
4-4 X
0-1 2

dispută

3-1 1

• Pentru meciurile concursului 
nosport nr. 23 din 10 iunie a. c. „ 
gramul Loto-Pronosport” indică u 
toarele pronosticuri:

Rapid—Steaua A
Dinamo București—Progresul A 
Steagul roșu—U.T.A. A 
Dinamo Pitești—Petrolul A 
Știința Timișoara—Metalul A 
Minerul—Știința Cluj A 
Arieșul Turda—Crișana Or. B 
C.S.M. Cluj—Mureșul Tg. M. B 
Prahova Pl.—Dinamo Galați B 
Corvinul Hun.—Vagonul Arad B 
Crișul Oradea—Recolta Cărei B 
Șt. Galați—Poiana Cimpina B

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

10. 
11. 
12.

• Pentru concursul suplimentar 
Pronosport — campionatul mondial de 
fotbal — depunerea buletinelor cîști
gătoare la premiile în bani pentru 12, 
11, 10 și 9 rezultate se face de la 8 iu
nie pînă 
letinelor 
premiile 
11 și 21

Dacă participanții cîștigători Ia pre
miile excepționale în obiecte au depus 
buletinele pentru premiile in bani, vor 
menționa acest lucru in declarațiile pe 
care le vor completa cu ocazia depune
rii cupoanelor.

BAZEL

SEmENsC

Se organizează tabere pentru stu- 
denți, elevi și școlari. Condiții optime 
de cazare și masă.

Informații la l.G.R. Caransebeș, str. 
V. Roaită 2 (pentru Muntele Mic) și 
I.G.O. Reșița, str. Fîntinilor 1 (pentru 
Semenic și Văliug).

Lipsurile aparțin nu numai scrimeri- 
lor ci și antrenorilor. Mai ales acelo
ra care răspund de pregătirea loturilor, 
Tepșan, Vîlcea și Pelegrini. Cum în
țeleg oare aceștia să-și desfășoare pro
cesul de instruire? Cum se manifestă 
colaborarea dinte ei? Cum aplică tot 
ce este nou în metodica antrenamen
tului sportiv ? Cum sint respectate pla
nurile de perspectivă privind pregăti
rea loturilor ?

lată întrebări Ia care antrenorii noș
tri de pe lingă l?t nu prea pot răspun
de cu fruntea sus.

Biroul federal ar fi bine să dove
dească mai mult realism în aprecierea 
valorii scrirneriior noștri, să analizeze 
într-un spirit mai critic activitatea a- 
cestora, a antrenorilor respectivi.

Toate acestea sînt absolut necesare' 
dat fiind faptul că înaintea noastră J 
stau sarcini» de mare răspundere, con- j 
cursuri grele, de prestigiu, în care cu
lorile patriei trebuie să fie reprezen
tate cu cinste.

a cumpăra Revista de

ti AR ANTE AZ A

Scutirea sistemului

UN CONSUM MÎNiM DE
carburant! la o durat
DE FUNCȚIONARE SPORITĂ



Finala „C.C.E.“ la volei „bate la ușă

LA UN ANTRENAMENT AL RAPIDULUI
Sîmbătă seara, in sala Giulești, eram 

micul spectator la un meci de baschet 
prig disputat. Lipsea foaia de arbi- 
raj. 
ate

Nimeni nu număra coșurile măr
fi nici... greșelile personale...

balonului: Iuga trage, Pavel si Coste 
scot.Intră in... horă și ing. Gh. Petres
cu, antrenor secund la Rapid. Pavel, 
Coste și apoi Nicolau, scot după cum 
cere antrenorul, de jos seu in degete.

IE PREGĂTIM PENTRU JOCURILE
CU Ț.S.K.A."

DETENTA LUI DRĂGAN

Duminică Iu Zagreb

— „Meciul de baschet e un diver - 
isment la începutul antrenamentului 
astru de astă-seară, ne spune rnaes- 
rul emerit al sportului Ștefan Roman, 
ntrenor principal al voleibaliștilor de 
tt Rapid. Ne pregătim pentru meciu- 
ile cu Ț.S.K.A. Moscova din finala 
Cupei campionilor europeni" la vo- 
ei masculin. Pentru a treia oară con- 
ecutiv are loc „duelul" Rapid-ȚSKA".

Iată, tot lotul e acum rn jurul lui 
loman, care explică planul lecției de 
'.ntrenament. Nicolau, Plocon, Drăgan. 
’’leraru, Corbeanu, Pavel, Grigorovici 
i Coste ascultă cu atenție. Mai recu
noaștem pe Iuga de la Știința Bucu- 
ești, care în seara aceea se antrena 
mpreună cu Rapid.

— „Pentru că Steaua nu s-a preeen- 
at la meciul de verificare pe care tre- 
•uia să-l avem astă-seară, vom exersa 
nai intîi pasele apoi combinații de 
itac și apărare, iar la 6firșit — joc 
|e mobilitate".

Cei opt jucători de la Rapid exer- 
ează — în perechi — pasele : Plocon 
u Grigorovici, Nicolau cu Fieraru, 
foste cu Drăgan, Pavel cu Corbeanu. 
Ipoi, pase in trei, lingă fileu. In fun- 
lul sălii, antrenament de primire a

Cea mai buni detentă dintre 
rapidiștii o are — lucru știut — 
gorovici. Fostul jucător de polo de 
acum trei ani, ia clipa de față maes
tru ai sportului la volei, i-a uimit pe 
tehnicienii noștri datorită detentei sale. 
E insă pe cale să fie întrecut de Ori
gan, unul dintre cei mai scunzi ju
cători din echipă, pe oare l-am admi
rat simbită seara pentru frumusețea 
săriturii sole. Inchipuiți-vi lovituri 
de atac avind ia față un fileu înălțat 
la 2,60 m, in loc de 2,43 m cit pre
vede regulamentul (Roman : Am ridi
cat plasa atit de sus pentru a forța 
săritura"). Drăgan iși face un elen 
scurt, de cițiva payi, se inalță,
mingea ridicată de Iuga sau de Ro
man. e trecută cu putere dincolo. Lui 
Corbeanu, înalt, ii convin ți cei 2,60 
m, trăgind fără greutate. îl imită Gri- 
gorovici, 
frecvența 
niciodată

toți 
Gri-

ier

Plocon, Fieraru. Remarcăm 
lui Nicolau, care nu a trimis 
balonul in fileu.

200 DE ANTRENAMENTE I

Din octombrie 1961 de cind se antre
nează sub conducerea lui Roman Si 
pină acum, rapidiștii au jucat peste 
30 de meciuri. In tot acest timp au fă
cut circa 200 de antrenamente !

Prima întîlnire internațională de judo
a cîștigat simpatiile publicului

Prima întîlnire internațională de 
udo din țara noastră s-a desfășurat 
n condiții atmosferice nefavorabile, 
’loaia, care a început o dată cu pri- 
nul meci, nu a împiedicat insă pe 
ei peste 1500 de spectatori prezenți. 
luminicâ seara, în tribunele patinoa- 
ului artificial din Capitală, să asiste 
a această interesantă întrecere. Nou- 
atea evenimentului și spectaculozi- 
atea acestui sport au făcut ca spec- 
atorii să îndrăgească repede judoul, 
iuțin cunoscut în țara noastră.

Intîlnirea s-a desfășurat cu parti- 
iparca unor concurenți din reprezen- 
ativa F.S.G.T. Franța și ai selecțio
natei de tineret a Capitalei. Competi- 
la s-a desfășurat pe categorii, sis- 
em eliminatoriu, la prima înfringere. 
p mod deosebit au plăcut: Jean 
fuxger, campion al Franței in cadrul

maro, Frederic
F.S.G.T; pe anul

centurei 
pion al 
toate categoriile, Vasile Maier și E- 
mil Malschi, ambii din reprezenta
tiva de tineret a Capitalei.

Iată rezultatele finale: CATEG. U- 
ȘOARA (sub 68 kg) : 1. Jean Burger 
(F.S.G.T.), 2. E. Malschi. 3-4. Z. Ma- 
cridin și M. Sîrbu. CAT. MIJLOCIE: 
(pină la 80 kg) : 1. Frederic Tieri 
(F.S.G.T.), 2. V. Maier, 3. St. Iancu 
4. I. Mușuroiu. CATEG. GREA (peste 
80 kg) : 1. Eugen Antou (F.S.G.T.), 2. 
Vasile Șerban.

Notăm buna organizare asigurată de 
către comisia orășenească de lupte a 
orașului București, cit și contribuția 
adusă de profesorii de educație fizică, 
V. Gotelet, F. Frazzei și I. Avram.

Tieri, căm
in curs la

O. B.

— „Cele de acum, ne spunea Plocon, 
sin: cele mai tari. Avem un trofeu cu
cerit anul trecut, cupa de cristal ofe
rită de ziarul polonez „Przeglad Spor- 
towy" ciștigătoareî „C.C.E." și dorim 
cu toții să-1 păstrăm. Trebuie să ju
căm foarte bine și în primul meci 
cei de duminică de la București, și 
in cel de-al doilea — 17 iunie la 
Moscova". * -

„BUTOAIELE DE SUDOARE" ALE LUI 
OZOLIN

Olttmul act al antrenamentului: joc 
de mobilitate. Echipele s-au așezat 
pe teren : una cu cinci jucători, cea
laltă cu patru. Roman ia loc in cea 

din urmă. Pe scaunul de arbitraj 
urci Gh Petrescu : 

vă rog 
cinci !“ 
toți cei
comportă ca intr-un meci

- „Băieți, 
ea în setul

Pe teren, 
de atenfi, se
adevărat. Un singur set, dar cită 
muncă...

se

să jucați la 
le spune acesta.
zece sînt la fel

fel

MIRCEA TUDORAN

Dubla intimirci
D. P. f. Iugoslavia-R. P. Pomina

Popicarii romînî au în acest an un 
bogat program international, care se 
încheie eu participarea la campionatele 
mondiale găzduite în luna septembrie 
de orașul Bratislava. Pină atunci, jucă
toarele și jucătorii noștri vor susține 
importante întîlniri cu o serie de pu
ternice selecționate din Europa. Astfel, 
la sfîrșitul acestei săptămîni reprezen
tativele R.P. Romine vor juca, la Za
greb, cu echipele R.P.F. Iugoslavia, care 
se bucură de un frumos renume: for
mația masculină deține de mai mulți 
ani titlul de campioană mondială, iar 
cea feminină a cucerit în anul 1960 
„Cupa Europei". Sportivii noștri au deci 
o misiune destul de grea. De aceea ei 
s-au pregătit cu o deosebită intensitate 
șî sînt ferm hotărifi să mențină presti-

giul de care se bucură țara noastră la 
acest sport, în arena internațională.

Cele două echipe vor fi alcătuite din 
următoarele loturi de jucătoare și )•- 
eători : Feminin: Maria Stanca, Marga
reta Szemanyi, Elena Lupescu, Florica 
Neguțoiu, Ioana Gothardt, Elena I’re- 
deanu. Ileana Antal, Ținea Balabaa. 
Masculin: Petre Purje, Cristu Vinătoru, 
Ernest Kiss, Tiberiu Szemanyi, Cornel 
Antonescu, Cică Andrei, Dumitru Ivan- 
ciu. Ion Micoroiu.

Dubla întîlnire cu sportivii iugoslavi 
are loc duminică pe arena cu șase 
piste din Zagreb. Popicarii noștri vor 
mai susține două meciuri amicale h> 
Iugoslavia, după următorul program: 
12 iunie la Belgrad și 13 iunie la 
Zrenjanin, cu selecționatele acestor 
orașe.

CONCURSURI... REZULTATE

La Reghin, tînârul H. Krafft a obținut 1,75 m la înălțime
Foto: S. Suciu -

La sfîrșitul acestei săptămîni se vor 
desfășura pe stadionul Republicii în
trecerile fazei pe Capitală a campiona
telor republicane de juniori și a cam
pionatelor republicane școlare. La a- 
ceste concursuri vor lua parte peste

500 de tineri și tinere, întrecerile avînd 
caracter de calificare pentru 
campionatelor respective.
• BUCUREȘTI. Pe stadionul 

a avut loc duminică un concurs < 
In ciuda ploii au fost obținute_____
rezultate bune : 3 km: D. Paraschivescu

finalele

Olimpia 
de marș. 
I citeva

Fiecare ediție a campionatelor băl
ti nice de lupte aduce o contribuție 
isemnată la dezvoltarea sportului 
espectiv în țările din această parte 

lumii, prilejuiește schimburi de ex- 
eriență folositoare atît pentru spor- 
vi, cit și pentru antrenori.
A Xl-a ediție a campionatelor bal- 

pnice desfășurate în capitala Greciei 
constituit, pentru toate delegațiile 

articipante și un serios examen, un 
bntrol al stadiului de pregătire in 
lederea campionatelor mondiale de 
i Toledo.
înainte __  ________

Ires a de specialitate, antrenorii și 
pnducătorii delegațiilor, membri ai 
ederației internaționale, considerau 
B favorită echipa de lupte clasice

R.P. Romine, care cuprindea me- 
laliați olimpici și ai campionatelor 
bondiale. Luptătorii noștri erau și ei 
estul de optimiști, iar antrenorii scon- 
iu pe rezultate bune, pe readucerea 
p țară a trofeelor care din 1958 
pcoace au fost ciștigate, în majori- 
btea lor, de sportivii bulgari și turci, 
a ultimele verificări făcute in țară, 
b mici excepții, luptătorii noștri dă- 
biseră satisfacție deplină nu numai 
lin punct de vedere tehnic, ci și din 
unct de vedere fizic și tactic. Ce 
la întîmplat însă la Atena ? Luptă- 
brii noștri de la „clasice" au fost 
ur și simplu de nerecusoscut. După 
kîsfășurarea tururilor I și II, bilanțul 
ra cit se poate de pozitiv și consi- 
eram că învingerea prin tuș a lui 
j. Bula rea este un simplu accident 
B avem incă toate șansele să ciști- 
ăm 3—4 titluri individuale. Dar o 
ată cu desfășurarea turului III, to
rurile au luat o întorsătură de-a 
reptul neașteptată. Nu ne venea să 
redem ochilor ceea ce se petrecea pe 
bdiumul de luptă. Rind pe rind, D. 
îrvulescu, I. Cernea sînt învinși prin 

liș de sportivii turci, iar în turul IV 
prăsesc salteaua învinși., I. Țăranu, 
ftarti'nescu și din nou Bularca. Era 
vident' că nu mai puteam aspira nici 
h primul loc pe echipe. Și nimeni 
Iu era în stare să explice căderea, 
portivii acuzau arbitrajele care fără 
bdoialS au nedreptățit în unele cazuri 
le luptătorii romini, dar nu putem spu- 
c în nici un caz că insuccesul nostru

de începerea întrecerilor

După Campionatele balcanice de la Atena

Nu aceasta este valoarea
luptătorilor noștri!

o consecință a arbitrajelor. An-este 
trenorii erau și ei uluiți. Luptătorii 
romini au intrat pe saltea cu nasul 
prea sus. Nu s-au „bătut" pentru re
zultate bune.

La o analiză mai temeinică ne-am 
dat seama că subaprecierea adversa
rilor și supraaprecierea de sine, intr-un 
cuvînt înfumurarea care a caracteri
zat pe unii din component» de bază 
ai echipei noastre de lupte clasice, 
după succesele din prima zi, a fost 
principala cauză a înfringeriî. La a- 
ceasta s-a adăugat uneori teama de 
adversar (Pirvulescu și Sultz] șr mul
țumirea cu puțin in raport cu posi
bilitățile, așa cum a fost cazul cu 
Gh. Popovici. O vină serioasă o au 
și antrenorii lotului, care au căzut 
in greșeala' de a nu insufla luptăto
rilor încredere in forțele tor atunci 
cind nervozitatea și Teama de adver
sari îi făceau să . fie reținuți in luptă, 
dezorientați de pierderile colegilor 
lor. Ba la un moment dat in timpul 
desfășurării întrecerilor de la lupte 
libere, antrenorii nici nu mai aștep
tau în colțiil podiumului pe luptătorii 
învinși, lucru complet netovărășesc. 
Astfel că amețeala de pe urma succe
selor repurtate în prima zi, dezorien
tarea generală în a doua zi de con
curs, ne-au dus in situația să suferim 
o înfringere grea, neașteptată, așa 
cum n-am mai suferit in ultima vreme. 
Este adevărat că la cea de a Xl-a 
ediție a campionatelor balcanice au 
participat mulți medaliați olimpici și 
campioni mondiali, dar aceasta nu 
este o scuză. Luptătorii romini erau 
totuși cei mai îndreptățiți să se cla
seze pe primul loc, să 
mai multe titluri de 
canid.

Trebuie să arătăm 
desfășurării meciurilor

cucerească cele 
campioni bal-

că în timpul 
s-au observat

greșeii tehnice care se referăși unele
mai ales la plasamentul luptătorilor 
după executarea procedeelor, plasa
ment care a dat posibilitate adver
sarilor să execute cu ușurință con- 
traprocedee. Asemenea greșeli au să- 
vîrșit D. Pirvulescu. I. Cernea și mai 
ales V. Bula rea. Ultimul, după ce-și 
conducea adversarul cu un număr a- 
preciabil de puncte, iar la un moment 
dat îl ținea cu umerii aproape de 
saltea a comis o greșeală de necon
ceput pentru experiența lui, a scos 
mina de sub partener, acesta a con
trat și V. Bularca a intrat în tuș. 
De asemenea, la întrecerile de la 
Atena la luptătorii noștri s-a mani
festat și o lacun^ mai veche: lipsa 
de orientare în atac ca și în apărare. 
După executarea unui procedeu, reușit 
sau nereușit, o parte dintre luptători 
nu continuă acțiunea începută și din 
această cauză nu rareori ei rămin la 
parter, pierzînd puncte prețioase. 
Timpul care ne mai desparte de cam
pionatele mondiale este destul de 
scurt Va trebui totuși ca în această 
perioadă să se pună accent in pre
gătire atit pe capitolul forță ca și 
pe deplasările pe saltea in timpul 
luptei

Colegiul de antrenori va trebui să 
analizeze temeinic faptul că unii din
tre adversarii de la Atena ai spor
tivilor noștri au folosit procedee pe 
care luptătorii romini nu le-au cu
noscut și in mod firesc ei n-au găsit 
cele mai bune contra procedee. Așa a 
fost cazul cu D. Pirvulescu care a 
mărturisit sincer că pină în prezent 
nu a întîlnit încă 
să-l fi incomodat 
turcul Karacus. De 
bună inițiativa ca, 
care a mai rămas pină la mondiale, 
lotul nostru să se antreneze in com
pania unor luptători bucureșteni cu

un adversar care 
atît de mult ca 
aceea, considerăm 

în timpul 1 scurt

stiluri dificile. Pozitivă este și ac
țiunea ca la categoriile 52, 63 și 
70 kg să se facă o selecție mai largă 
pentru echipa care va lua parte la 
mondiale, acest lucru stimulînd in 
mare măsură pregătirea mai multor 
luptători la aceeași categorie, înlă- 
turîndu-se, totodată, senatorismul de 
drept

Se cuvine ca în citeva cuvinte să 
amintim și de comportarea echipei 
de lupte libere. Este îmbucurător 
faptul, că nivelul de pregătire tehnică 
și fizică este în simțitor progres față 
de anii trecuți. Totuși, ținind seama 
de valoarea internațională a acestui 
sport, este clar că sîntem încă cu 
mult în urmă. La campionatele bal
canice formația noastră a obținut re
zultatele scontate clasindu-se pe locul 
III. Performanțe bune au obținut în
deosebi, Fr. Bolla și Ștefan Tampa, 
care au făcut față cu succes intîlni- 
rilor cu sportivi cu renume, reușind 
să învingă în ultimă instanță pe 
luptătorii turci. Acest fapt este cu atît 
mai pozitiv, cu cit Fr. Bolla s-a pre
zentat pe saltea după o întrerupere 
de citeva luni, suferind o operație de 
menise. Bine s-a prezentat din punct 
de vedere tehnic și Al. Geantă. El s-a 
resimțit însă din punct de vedere 
fizic, deoarece pentru prima dată a 
luptat la o categorie inferioară. Sub 
posibilități au concurat insă Gh. Cri- 
șan, I. Herman și P. Poalei ungi, care 
nu au depus eforturi pentru a obține 
victorii, s-au lăsat prinși cu prea multă 
ușurință, le-a lipsit dîrzenia.

Avem in față un eveniment impor- 
campionatele mondiale de la 

Lotul nostru trebuie să aibă 
un singur obiectiv : prestigiul 
de sportul luptelor din țara 

trebuie reconfirmat Avem

■ ■■

(Olimpia) 14:18,0: D. Mihăilă (P.T.T.) și
A. Vlădoreanu (Met.) 15:17,0; 5 km: V. 
Sub (Ol.) 24:36,0; M. Perșinaru (P.T.T.) 
25:28,0; Gh. Gînduleț (Ol.) 25:48,0. (FR. 
TEMPLER — coresp.).

Stadionul Republicii a găzduit conco
mitent cu „Cupa Steaua” faza raională 
a campionatelor de juniori. Citeva rezul
tate : BĂIEȚI : 500 m: A. Popescu 1:14,9; 
greutate (5 kg): I. Petre 13,51; disc (1 
kg): Gh. Costache 43,62; FETE : 60 m :
M. Ijac 8,1; 300 m : A. Stan 48,0; greu
tate (3 kg): M. Brandsdorfer 11,32; lun
gime : G. Radulescu 5,33; A. Dincă 4,93.

• SF. GHEORGHE. Concurs pentru 
copii. BALEȚI : 60 m : S. Szasz 8,2; lun
gime : S. Szasz 4,52; mingea de oină :
N. Bobe 50,00; FETE : 60 m : M. Fu rus 
8,9; înălțime : N. Otela 1,24.

• PLOIEȘTI. Campionat orășenesc de 
copii pe echipe de școli. BĂIEȚI : 60 m: 
C. Mihăilă 8,0; 500 m: N. Popescu 1:23,2; 
lungime : C. Mihăilă 4,82; FETE : 60 m:
B. Bițică 8,4; 300 m: M. Diaconescu 48,5; 
înălțime : M. Le ca 1,32; mingea de oină : 
M. Negoescu 45,50. (AL. MITU — antre
nor).
• TlRGOVIȘTE, Campionatul regional 

pe echipe de raioane (etapa a Il-a). 
BĂIEȚI : 200 m : A. Roșu (PI.) 24,0; 3.000 
m : V. Puiuleț (PI.) 9:33,6; înălțime : X. 
Boboc (PI.) 1,90; lungime : A. Bruckner 
(PI.) 6,30; greutate : P. Enescu (PI.) 1? 82; 
ciocan : S. Dumitrescu (PL) 49.20; FETE: 
800 m : A. Drăjneanu (PI.) 2:35,6; lungi
me : E. Potoroacă (PI.) 5,12.

• SLATINA. Faza raională a campio
natelor de seniori și juniori. BĂIEȚI : 
greutate : I. Popescu 11,70; disc : I. Po
pescu 34,60; 500 m: V. Spălățelu (1947) 
1:16,7; greutate (5 kg): A. Nicolescu 13,50; 
disc (1 kg): A. Nicolescu 40,30.

• CLUJ. Concurs pe echipe de cluburi 
asociații. BĂIEȚI : 80 m : L. Decano

vici 9,5; 300 m : Gh. Olărescu 39,6: înăl
țime : F. Nagy 1,70; greutate (7.257 kg): 
L Lazăr 13,97 — rec. personal; 110 mg 
(106 cm): E. Udrea 16,5; 200 mg: Z. Olah 
26,8; ciocan (7,257 kg): A. Zig—und 51.30; 
FETE : 60 m : I. Hendea 8,2; D. Loghin 
8,4; 100 m: A. Beșuan 12,7; 60 mg: M. 
Tîrău 10,2; 200 m : I. Kaban 27.3.
• BACAU. Faza regională a campio

natelor școlare. BĂIEȚI 15—16 ANI : 
80 m : F. Cristea 9.6; 300 m : F. Cristea 
39,3; 1.000 m : I. Bosinceanu 2:48.5; T. 
Ariton 2:49.3; ciocan (5 kg): R. Constan- 
tinescu 39.48; BĂIEȚI 17—19 ani : 400 m: 
Gh. Steriu 53,6; 110 mg : Gh. Steriu 15,7; 
înălțime : I. Dobre 1,70: lungime : E. Pe- 
reteatcu 6.80; triplu : E. Pereteatcu 13.61; 
FETE 15—16 ANI : 60 m: C. Birlea 8,2; 
500 m : M. Gavrilâ 1:24,4; E. Matei 1:25,2; 
A. Rotaru 1:2M; lungime : Ol. Dolvan- 
giu 5^7; înălțime : Oi. Doleangiu 1.40; 
greutate : I. Iorga 10,22; FETE 17—19 
ANI : 100 m : V. Bufanu 13,0; V. Furdui 
și M. Filip 13.1; 200 m * V. Furdui 27.5; 
800 m : Z. Ciobanu 2:27,0; A. Iftimie 
2:28^; lungime : A. Ioniță 545: V. Bu
fanu 5,10.
• IAȘI. In cadrul unui concurs local 

au fost obținute citeva rezultate bune : 
înălțime fete : M. Stănescu (1948) 1.51 — 
rec. personal; 90 mg: V. Suciu 12,6 (la
O. 2 sec de recordul republican); 110 mg 
(91.4 cm): V. Suciu 15,2.

DIN FIȘIERUL DE PERFORMANȚE
— 1962

1.85 I ol an da 
1,60*  Rodica

1,58*
1,57*  
1.52 
1,51*
1.50*
140*  
U50 
1,49

Înălțime femei

Balaș (Steaua)
Voroneanu (Șc. Sp. UCFS

Popescu (CSS Buc.) 
Dăscălescu (CSS Buc.)

tant, i 
Toledo 
în față 
cucerit 
noastră 
toate posibilitățile să realizăm acest 
lucru.

Roman) 
Mihaela
Simona__________ __
Utte Popescu (CS't Mediaș) 
Maria Stănescu (SSE Iași) 
Maria Mârgin-anu (CSS Buc.) 
Ejena \irla- (CSS Buc.) 
Ol?a Boraneic (Stiiata Bec.) 
Aurora Mîhăîlescu (U.T. Arad)

Lungime te-nei

S.M.Viorica Belmega (CSM Cluj) 
3.7S *'  ~ ’ --------
5.SS 
5,38' 
j,30' 
5,48 
5,4’ 
5,40‘
5,3»_____ . . „ . .
5,3»*  Julieta Balea (CSS Brașov)

Olga Borangic (Știința Buc.) 
Maria Pândele (Unirea Buc.) 
Gabriela Radulescu (CSS Buc.) 
Margareta Mîîiad’s (Dinamo Buc.) 
t’tte Popescu (CSM Mediaș) 
Maria Budan (Știința Buc.) 
Ana Besuan (Știința Cluj) 
•leana Neagu (CSO Craiova)

* = junioare.

V. GODESCU
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TINERII CĂLĂREȚI ROMÎNI ÎNVINGĂTORI 1N R. P. F. IUGOSLAVIA Tineretul lumii se pregătește pentru festival
NOVISAD 4 (prin telefon). Tradițio

nala întîlnire triunghiulară dintre e- 
chipele R. P. Ungare, R. P. Romine 
șt R.P.F. Iugoslavia a prilejuit în 
aoest an o dispută dirză, ciștigătorii 
probelor fiind cunoscuți abia în ulti
mul moment. Echipele noastre de ju
niori și tiner -i au avut și de această

A IX-a Olimpiadă 
mondială studențească de șah 

la Marianske Lazne
Zilele trecute, Federația interna

țională de șah (F.I.D.E.), luând în dis
cuție refuzul cercurilor conducătoare 
din Marea Britanic de a garanta in
trarea în Anglia a echipei studențești 
din Republica Democrată Germană, 
a hotărât — scrie ziarul „Sovietski 
sport1' — ca cea de a IX-a Olimpiadă 
mondială studențească de șah să fie 
organizată în stațiunea Marianske 
Lazne din Republica Socialistă Ceho
slovacă. Data de disputare : 7 — 22
iulie 1962.

Riingno (Italia) a cîștigat „floreta dc argint”
COMO 4 (prin telefon). Sîmbătă și 

duminică s-a desfășurat în localitate 
concursul tradițional al federației ita
liene de scrimă „Floreta de argint11. 
La această competiție au participat 
90 de sportive din 13 țări. „Floreta 
de argint11 a fost cîștigată de floretista 
Rangno (Italia) cu 5 victorii. Pe locu
rile următoare s-au clasat : Trușkova 
(U.RJS.S.) 4 v.; Juhasz (R.P.U.) 4 v, ; 
Maeciotta (Italia) 4 v. ; Colombetti 
(Italia) 3 v.; Camber (Italia) 3 v.;

’ Krasvorova (U.R.S.S.) 3 v. și Kovacs 
j (R.P.U.) 2 v.

Turneul candidaților
Turneul candidaților la titlul mondial 

de șah a continuat cu disputarea par
tidelor întrerupte. Korcinoi a suferit 

. două înfrângeri i la Gheller și Petro
sian, care astfel l-au ajuns din nou 
în fruntea clasamentului pe Keres. 
S-au terminat remiză partidele î Benko 
—Fischer ; Petrosian—Tal ț Gheller 

■—Fischer.
î Clasamentul după 16 runde I I—3 
j Keres, Gheller, Petrosian. (URSS) — 

10,5 puncte; 4—5: Korcinoi (URSS), 
Fischer (SUA) —8 puncte ț 6, Benko 
(SUA) —7,5 puncte ț 7, Tal (URSS) 
—■ 5 puncte; 8. Fiiîp (RSC) — i

■ puncte.

dată o comportare bună reușind să 
cîștige 3 din cele 6 probe ale con- 
cunsului și să ocupe mai multe locuri 
fruntașe în clasamentele probelor. 
Iată rezultatele înregistrate : Proba de 
deschidere, obstacole juniori: 1. An- 
ghel Donescu (R.P.R.) pe calul Sebeș 
0 p. penalizare (după baraj) ; 2. De- 
mianovici (R.P.F.I.) ; 3. Marinco 
(R.P.F.I.) ; 4. Ioianda Lazăr (R.P.R.) 
pe Furiș. Premiul Novisad (probă pe 
2 cai) — tineret: 1. Oscar Recer (RJ’.R.) 
pe caii Hala și Agata cu 0 p. 2:22,0 
sec. ; 2. Dumitru Hering (R.P.R.) pe

Echipele feminine de handbal in 7 ale II. R. S. S.
și R. P. Romine se intilnesc

Astăzi va avea loc la Moscova, pe te
renul din parcid Lujniki, cel de-al doi
lea meci internațional dintre reprezen-

Reprezentantele țării noastre Ana 
Ene și Maria Vicol s-au prezentat 
slab : prima ajungînd pînă în semifi
nale iar a doua nu s-a calificat din 
primul tur.

Rezultate remarcabile
Rezultate remarcabile au fost obți

nute în concursul de selecție al atleților 
sovietici care se pregătesc în vederea 
meciului cu echipa S.U.A. și a campio
natelor europene. In formă excelentă, 
recordmanul lumii la săritura în înălți
me, Valeri Brumei, realizat 2,17' jn. 
cea mai bună performanță mondială a 
sezonului. Tînărul lanîs Lusis, tn Vîrstă 
de 23 ani,.«îșt'gat proba dc aruncarea 
suliței cu rezultatul de 83,45 m, iar 
Piotr Bolotnikov, a sosit primul în pro
ba dc 5.000 m, cbținînd timpul de 
13:55,6 cel tnai bun rezultat înregistrat 
anul acesta în Europa. Igor, Tcr-Ovane- 
sian a sărit la lungime 7,85 m. Proba 
feminină ide Aruncare a suliței a fost cîș
tigată UeOzolmacii 57,25 m.

Tatiana țcelkapova ♦ >cîștigat proba 
de săritură St lungime CtI 6,28 m, iar 
Calina Zîbina a realizai* * Ia aruncarea 
greutății 16,39 m. Cu un deosebit inte-

• Formația de fotbal Flamengo din 
Rio de Janeiro a susținut ultimul meci 
al turneului său în U.R.S.S., jucînd la 
Moscova cu echipa Dinamo. Victoria a 
fost repurtată de fotbaliștii sovietici 
cu scorul dc 2—1 (1—0). Punctele e- 
cliipei dinamoviste au fost înscrise de 
tînărul jucător Iuri Vîsivțev, debutant 
în formație. Echipa braziliană a pierdut 
toate cclc 4 partide susținute în U.R.S.S.

• Etapa a 14-a a Turului ciclist al 
Italici, Belluno-Col de Rolle (110 km) 
a fost cîștigată de italianul Meco. care 
a înregistrat timpul de 1 li 41:07,0. In 
clasamentul general individual conduce 
acum Battistini (Italia) cu 81 1153:02.

• Atletul american Oerter, recordma
nul mondial al probei de aruncarea dis
cului, a realizat 59,18 ni în cadrul unui 
concurs desfășurat Ia New York.

• Atleții ghanezi au obținut cîteva re
zultate bune în întîlnirea cu echipa Coas
tei de Fildeș. Iată cele mai bune re
zultate înregistrate : 100 m : Ahey —
10,3; 400 m: Ja_ Addy — 47,9; 800 
m: Owusu -— 1:53,9; înălțime: Kan- 
salt — 1,90 ni; ștafeta 4 x 100 m: 
Ghana — 41,8.

• La Cairo, într-un meci amical, echi
pa portugheză Benfica Lisabona, cîști 
gătoarea „Cupei campionilor europeni11 
la fotbal, a fost învinsă cu 3—2 (2—1) 
de formația egipteană" National Sporting 
Club.

• Cunoscutul gimnast sovietic Albert 
Azarian, campion mondial și olimpic, va 
fi protagonistul filmului „Inelele glo
riei* care se turnează în studiourile 
„Armenfilm“ din Erevan. Azarian 
înfățișa prin intermediul peliculei 
gioasa sa carieră sportivă.

Do- 
Po- 
Că- 
mai

p-: 
nescu, 
daru); 
lărețul 
cucerit 
rată și

Retezat și Machedon, 0 p. 2:22,7 ; 3. 
Bela Ruler (R.P.U.) 4 p. Proba pe 
echipe — juniori: 1. R. P. Ungară 3 
~ ; 2. R. P. Romină 4 p. (Anghel

Ioianda Lazăr și Emilia
3. R.P.F. Iugoslavia 8 p. 
romin Dumitru Roșea a 
locurile 3 și 4 în proba de du- 
respectiv deschidere.

O victorie frumoasă au obținut ju
niorii romi ni in proba de ștafetă, în 
care Ioianda Lazăr pe Arcaș și An- 
ghel Donescu pe Sebeș au ocupat 
primul loc.

din nou astăzi la Moscova
tativele feminine de handbal în 7 ale 
Uniunii Sovietice și R.P. Romine. După 
cum se știe, duminică, handbalistele 
sovietice au învins echipa noastră cu 
scorul dc 9—5.

Conform unei înțelegeri survenite între 
cele două federații, ambele echipe vor 
folosi și în acest meci întregul lot de 
jucătoare. Din convorbirea telefonică 
avută cu antrenorul federal Nicolae 
Nedef a reieșit că toate componentele 
formației noastre reprezentative sînt de
cise să aibă o comportare cit ntai bună 
în meciul de azi pentru a-și putea lua 
revanșa asupra echipei gazdă.

ale atleților sovietici
res a fost urmărită întrecerea săritorilor 
cu prăjina, care s-a încheiat cu victoria 
lui Ian Krasovskis — 4,52 ur. In proba 
feminină de disc, Antonina Zolotuhina a 
obținut 51,30 m.

(Agecpres).

Turneul de polo 
de la Belgrad

BELGRAD, 4 (prin telefon). Astă- 
seară au continuat meciurile de polo 
din cadrul turneului internațional. 
Rezultate: Iugoslavia B — Italia 1—0; 
U.R.S.S. - R. P. Română 5-1 (2-0,
1-0,0-1,  2—0); Iugoslavia A — R.D.G. 
6-a;

cu
VIII-lea Festival 

demonstra încă o 
lupta pentru pace, 
și colaborarea po-

Tinerețe, sport, prietenie... Aceste 
trei cuvinte sînt strâns legate unul 
de altul, iar tineretul din întreaga 
lume, vrând parcă să confirme acest 
lucru, se pregătește cu asiduitate 
pentru cel de al 
mondial, pentru a 
dată unitatea sa în 
pentru apropierea 
poarelor de pe toate continentele.

Presa finlandeză informează zilnic 
despre pregătirile în vederea acestui 
important eveniment Ziarul „Kansan 
uutiset11 scrie că, după J.O. din 1952, 
întrecerile sportive din cadrul Festi
valului vor constitui cel mai impor
tant eveniment sportiv organizat 
vreodată pe teritoriul Finlandei. Din 
datele sosite pînă acum la comitetul 
de organizare se scontează pe partici
parea a peste 1.000 de sportivi. Din-

PE SCURT

va
prodi-

peste 140 de atieți și 
țări. La turneul de I

tre aceștia, 
lete din 15 
chet vor lua parte nouă echipe maJ 
culine, cinci feminine, printre cai 
sportivi din U.R.S.S., R. S. CehJ 
slovacă, R. P. Bulgaria, Cuba, EctiJ 
dor și alte țări. Echipe de tineret dJ 
12 țări și-au anunțat participarea 
turneul de fotbal care, după cum J 
face cunoscut, va fi organizat în d 
ferite orașe din Finlanda. Zece echij 
masculine și opt feminine își v| 
disputa întiietatea în turneul de vi 
iei, iar la întrecerea de lupte vor ld 
parte 90 de luptători din zece țăi

Principalele întreceri sportive dl 
cadrul Festivalului din Finlanda vl 
fi organizate pe bazele sportive I 
stadioanele din Helsinki, Tampere I 
Turku.

• Rezultate înregistrate în Cupa 0 
ropei centrale la fotbal: Partiz^ Bl 
grad—Atalanta Bergamo 2—2; F 
reptina— Voivodina Novl ,Sad 2— 
Hradek Kralove—Juventus Torino 2—1 
Banik Ostrava — MTK BudapeJ
3—1 j Slovan Bratislava — F. C. H 
logna 2—1 ; Spartak Trnava — Vasl 
Budapesta 2—2; Dinamo Zagreb | 
Ferencvaros 5—1.

• Recordul Belgiei în proba de ' 
m (47,3 aparținînd lui Roger Moei 
fusese stabilit cu opt ahi în urii 
Zilele trecute această performanță 
fost 
atlet 
lizat

simțitor îmbunătățită de tină 
Jacques Pennewaert, care a n 
46,8 sec.

Atleții italieni au început 
noul sezon. Astfel a fost dobine

de patru ori recordul Italiei la să 
tura în înălțime. Vechi de aprot 
cinci ani, recordul de 2,02 m al aț 
tului Roveraro rezista tuturor ten 
tivelor. Dar iată că în această pțin 
vară el a fost luat din nou cu as 
și — într-o lună — întrecut de pa 
orj. Mai întii Valter Zamparelti 
ani) și Roberto Galii (19 ani) au J 
ținut performanța de 2,03 m. dJ 
puțin timp însă Zamparelli a răd 
singurul posesor al recordului, urd 
du-1 la Torino la 2,04, iar citeva | 
mai tîrziu, la Milano, la 2,06 m.

In mi- 
treilea 

atacant 
10 mi- 
reușesc

(Urmare din pag. 1)

U.R.S.S., din care lipsește fundașul 
dreapta Dubinski, este surprinsă de 

■viteza fotbaliștilor columbieni. 
ynutul 71 Rada marchează al 
'■ gol, iar în minutul 77 centrul 
. Klinger egalează. In ultimele 
ciute sovieticii presează dar nu

. să obțină victoria.
Arbitrul Filhe (Brazilia) a 

i următoarele formații:
U.R.S.S.: lașin — Cioheli, Maslen- 

kin, Ostrovski — Voronin, Netto — 
Cislenko, Ivanov, Ponedelnik, Ka- 
cievski, Meslii.

COLUMBIA: Sanchez — Jantob, 
Alzate, Ethevery — Serano, Lopez — 
Aceros, Cell, Klinger, Rada, Gonzales.

GRUPA A ll-A (SANTIAGO)

R.F. GERMANĂ — ELVEȚIA 2-1 
(1—0). Cel 60.000 de spectatori pre- 
zenți în tribunele stadionului Nacional 
din Santiago au asistat la un joc 
anost, de slab nivel tehnic. Selecțio
nata .I R.F. Germane a cîștigat ia li
mită împotriva Elveției . care a jucat 
practic în 10 oameni, începînd din 
minutul 12, cînd centrul atacant 
Eschmann a fost lovit de Szymanniak. 
Ca de obicei, elvețienii s-au repliat 

.în apărare la începutul jocului contra
atacând rar pe extreme. Echipa vest- 
gerinană joacă lent și nu poate să 
treacă de sistemul . defensiv al elve
țienilor. In minutul 12 Eschmann 
scapă pe centru, pătrunde în careu dar 
cînd se pregătea să tragă este biocat 
de Szymanniak. Jucătorul elvețian 
părăsește terenul pentru 10 minute, 
reintră, dar în repriza a doua nu va 
mai juca de loc deoarece medicul se

Campionatul mondial de fotbal
temea de o fractură a piciorului, con
firmată ulterior la radiografie. Echipa 
germană înscrie primul gol în mi
nutul 44 prin Bruelles. Al doilea 
punct este marcat în minutul 60 de 
Seeler. ha 2—0 elvețienii neavînd ce 
mai pierde se hotărăsc șă joace totul 
pe o carte și Ies din apărare. Acțiu
nile lor ofensive sînt foarte pericu
loase. Antenen ratează două ocazii 
foarte bune apoi în minutul 75 
Schneiter reduce scorul,

R.F. GERMANA t Fahrian — Erhart 
Schultz, Wilden — Schnelinger, Szy- 
manniak — Koskovski, Haller, Seeler, 
Bruelles, Schaefer.

ELVEȚIA: Elseer - Morf, Schnei
ter, Grobetti — Takela, Weber — 
Alleman, Pottier, Eschmann, Weutrich, 
Antenen. o»» <r.s. așrs
GRUPA A III-A (VINA DEL MAR)

SPANIA — MEXIC 1-0 (0-0).
Victorie în extremis a echipei spa

niole prin golul înscris de Peire în 
ultimul minut de joc. Ca și în me
ciul cu Brazilia, fotbaliștii mexicani au 
jucat cu multă ambiție și puteau chiar 
să obțină victoria dacă Hernandez 
nu trăgea peste bară în minutul 86 
de la numai 6 metri. O altă mare 
ocazie a mexicanilor a fost ratată în 
minutul 57. Rayes, complet demarcat, 
a șutat în bară de la 10 metri. Por
tarul mexican Carbajal a făcut din 
nou o partidă foarte bună. Spaniolii 
au practicat un joc individual, destul 
de lent și foarte puțin eficace.

GRUPA A IV-A (RANCAGUA)

R P. UNGARĂ — R.P. BULGARIA 
6-1 (4-0). Meciul dintre echipele 
R.P. Ungare și R.P. Bulgaria a în
ceput ca un veritabil foc de art if leii 
al fotbaliștilor maghiari. După numai 
50 de secunde de la începerea parti
dei centrul atacant Albert înscrie di
rect din corner. Tot el marchează al 
doilea gol în minutul 6, iar după alte 
două minute Tichy ridică scorul la 
3—0 pentru ca în minutul 12 tabela 
de marcaj să indice 4—0 in urma 
punctului înscris de mijlocașul Seli- 
messy. Jucătorii unguri fac demonstra
ție pînă la sfîrșitul reprizei. Partea 
a doua a meciului este ceva mai e- 
chiiibrată. In minutul 53 Albert, cel 
mai bun jucător al echipei maghiare 

nou gol. Apoi contraatacă fotbaliștii 
bulgari care obțin punctul de onoare 
în minutul 63 prin Sokolov. Interul 
stingă Tichy pecetluiește scorul la 
6—1 în minutul 67.

R.P. UNGARA: Ilku — Matrai, 
Meszoly, Sarosi — Selimessy, Sipos 
— Sandor, Giirocs, Albert, Tichy, Fe- 
nyvessy.

R.P. BULGARIA : Naidenov — Ra- 
karov, Dimitrov, Kitov — Kostov, Ko- 
vacev — Sokolov, Velicikov, Aspa- 
ruhov, Kolev, lakimov.

Arbitru: Gardazabal (Spania).

(ARICA)GRUPA

1. U.R.S.S. 21 1 0 6:4 3
2. Iugoslavia 2 1 0 1 3:3 2
3. Uruguay 2 1 0 1 3:4 2
4. Columbia 2 0 1 1 5:6 1

In această serie se dispută miine
meciul Uruguay-U.R.S.S.

GRUPA A ll-A (SANTIAGO)
1. Chile 2 2 0 0 5:1 4
2. R.F. Germană 2 1 1 0 2:1 3
3. Italia 2 0 1 1 0:2 1
4. Elveția 2 0 0 2 2:5 0

In această serie se dispută miine
meciul Chile — R.F. Germană.
GRUPA A III A (VINA DEL MAR)
1. Brazilia 2 1 1 0 2:0 3
2. Cehoslovacia 2 1 1 0 1:0 3
3. Spania 2 1 0 1 1:1 2
4. Mexic 2 0 0 2 0:3 0

In această serie se dispută miine
meciul Brazilia — iSpania.

GRUPA A IV-A (RANCAGUA)
1. Ungaria 2 2 0 0 8:2 4
2. Anglia 2 1 0 1 4:3 2
3. Argentina 2 1 0 1 2:3 2
4. Bulgaria 2 0 0 2 1:7 0

mîine

In urma acestor rezultate, clasa
mentele celor patru serii sînt urmă
toarele :

In această serie se dispută 
meciul Ungaria —Argentina.

★
Din studierea clasamentelor de mai 

sus, înaintea ultimei etape a jocurilor 
din grupe, se pot trage de-acum o 
serie de concluzii importante.

Astfel, în seria I, toate cele patru 
echipe mai au șanse teoretice de a se 
califica. Chiar și Columbia, în caz de

victorie asupra Iugoslaviei și de 
fringere a Uruguayului in fața U.R.SJ 
Dintre aceste patru echipe, cea mai 
proape de calificare este formația soi 
tică, pentru care un meci egal 
Uruguayul este suficient. Pentru ld 
al doilea are șanse mai mari Iul 
slavia, care — după calculul hîrtieil 
pornește favorită în fața ColumlJ

In seria a doua, lupta poate fi I 
cotită de-acum încheiată. Chile I 
R.F. Germană s-au distanțat și I 
meci nul în meciul pe care-1 au I 
susținut intre ele, miine la Santial 
ar face inutile orice eforturi din ț] 
tea echipei italiene în jocul cu Elvel 
de joi. In această serie, numai o I 
frângere a R.F. Germane în jocul ] 
Chile și o victorie la scor a italia 
lor ar mai putea aduce califica] 
„Squadrei azzura“. |

In seria de la Vina del Mar, d 
evident că Mexic este complet ieșit 1 
cursă. Cit de.:p:e Spania, pentru] 
se califica trebuie să învingă pe fi 
zilia, căreia un meci nul îi este | 
ficient. Mari șanse are Cehosloval 
care în ultima etapă are un joc I 
lativ ușor, cu Mexic. |

In fine, în ultima serie, calificai 
Ungariei este ca și asigurată. Cil 
dacă pierd jocul cu Argentina, foii 
liștii maghiari se pot califica mul 
mită golaverajului. O înfrângere I
2—0 a Ungariei, tot nu i-ar inipil 
calificarea. Cit despre locul 2, tc<| 
tic cele mai multe șanse le are Angl 
care întîlnește joi echipa Bulgari

în orice caz, ultimele meciuri I 
mîine și de joi) sînt deosebit de I 
teresante, cu atit mai mult cu I 
— după cum se vede din clasamenl 
de mai sus — numai trei din <1 
16 echipe și-au pierdut orice șansăl 
calificarea în sferturile de finălă. I


