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Mâine, pe stadionul ,,23 August44

O întîlnire de mare interes 
între rugbiștii romîni și italieni

PRIHIREA „ȘTAFETEI PALII“
LA BUCUREȘTI
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Mîine, pe stadionul,, 23 August", e- 
chipele reprezentative de rugbi ale Ro- 
miniei și Italiei se vor întîlni pentru a 
9-a oară. Către această partidă își 
ațintesc privirile toți iubitorii jocului Drobotă (3), Că, 
cu balonul oval din Europa, fiindcă viei (l), (£>. C.). 
ea are darul de a stabili 
o ierarhie mai precisă în 
rugbiul continental. Ita
lienii vin în capitala noa
stră după o performanță 
meritorie, realizată în luna 
mai la Brescia. Atunci, ei 
aii ținut în „șah“ XV-le 
Mpanței, pierzînd la limi
tă ; 3—6, după ce au do
minat mai bine de 50 de 
minute pe înaintare. Ro- 
nînii opun acestui rezul
tat o carte de vizită și 
nai frumoasă: 11—5, cu 
l’ranța, în 1960 la Bucu
rești, și 5—5, cu aceeași 
?chipă, un an mai tîrziu, 
a Bayonne. Iată așadar 
'ă duminică vor sta, fa- 
‘ă-n față, două formații 
edutabilei a căror forță 
le joc este acum sensibil 
îgală cu aceea a france
zilor, cotați printre ‘cei 
nai buni din lume.

înaintea întîlnirii de 
tiîine, calculul hîrtiei, ba- 
rat pe rezultatele din ul- 
imiî doi ani, înclină ba- ' 
anța de partea romînilor. 
4e bizuim în acest sens 
><*■ buna pregătire a echi- 
>ei noastre, rodată în în- 
îtnirile internaționale din 
’olonia (Cupa Păcii), a- 
>oi pe superioritatea tehnică a liniei a 
reia, pe forța grămezii noastre și pe 
;ama mai largă de procedee tehnice 
rare face parte din bagajul de cuno- 
itințe al liniilor dinapoi. In fine, de 
oc neglijabil, avantajul de a juca a- 
:asă, în fața entuziastului și competen
tul public bucureștean.

Sperăm așadar într-o victorie, pentru 
k ne putea menține în fruntea ierarhiei 
europene.

Echipa noastră va fi formată din 
otul anwițat. Este probabil că va evo- 
ua următorul XV : Penciu (15) — 
îava (14), Irimescu (11), Wusek

(12), Ciobănel (13) — Chiriac (10), 
Stănescu (9) — M. Rusu (8), Demi-an 
(7), Moraru (6) — V. Rusu (5), 
Graur sau Preda (4), Jonescu sau 
Drobotă (3), Căpușan (2), TeofMo-
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PALMARESUL INTlLNIRILOR 
ROMINIA—ITALIA

Morara (căpitanul echipei R.P.R.) și Lanfranchi (că
pitanul echipei Italiei)

de Neaga Rădulescu.

avion special, venind 
adus Ia aerogara Ba-

După

Ieri seară, un 
de Ia Treviso, a 
neasa echipa de rugbi a Italiei, 
prezentările de rigoare am stat de vorbă
cu antrenorul italian Aldo Invernici : 
„Cunosc echipa Romîniei, de la Catania, 
fi, recent, am admirat pe unii din rug
biștii dumneavoastră la Parma, cu pri
lejul jocurilor echipei Steaua. O 
drept foarte puternică, mai ales 
excelentelor rezultate obținute 
francezilor. Rugbiștii romîni sînt

apreciez 
în urma 
în fața 
iuți, au

„Primul act" dl campionatului mondial <ic iolbai a luat siirșit

ntuetatea in

echipe europene 
două sud-americane

își dispută mîine 
sferturile de finală

Miercuri și joi s-au 
ihilfe ultimele partide 

ale campionatului ' rrion- 
Ji—a amănunte asupra

reliminare C- 
tal. Iată cîteva 
icurilor:

desfășurat în 
din grupele

GRUPA I (Arica)
U.R.S.S. — URUGUAY 2-1 (1-0). 

ucînd fără patru titulari — fundașul 
fubînski, interul Kanevski și extremele 
letreveli și Meshi — echipa U.R.S.S.

reușit totuși să-și impună superio-

TREI MECIURI DE FOTBAL 
Șl UNUL DE RUGBI 

MIINE PE „23 AUGUST"

Ora 12.45: 
(surdo-muți).

Ora 14.30:
Ora 16.30: 

LI A (rugbi).
Ora 18.00: 

SUL.

București—Bacău

RAPID—STEAUA.
R.P. ROMÎNĂ—ITA-

DINAMO—PROGRE-

ritatea 
chipei 
a fost 
tori ai 
rul în
După pauză atacuri îrt iureș ale ju
cătorilor sovietici. In minutul 47 
centrul atacant Ponedetaik pătrunde, 
fundașul Troche îl oprește neregle
mentar la 6 metri de poartă, însă 
arbitrul nu acordă lovitură de la 
11 metri. In minutul 54 sud-americanii 
egalează. La o lovitură indirectă En
rico Alvarez trage în zid, mingea ri
coșează, Sosia reia în colțul de sus 
al porții. Ivanov ratează o mare o- 
cazie în minutul 74. După 2 minute 
Iașin apără excepțional un șut al lui 
Cubillas care putea fi gol. Uruguayul 
forțează ritmul, însă sovieticii sînt 
cei care înscriu golul victoriei. Vic
torie logică și meritată, subliniază 
corespondentul agenției France Presse.

Arbitrul Jonni (Italia) a condus 
următoarele formații : U.R.S.S.: Iașin 
— Cioheli, Maslenkin, Ostrovski —

tehnică și tactică în fața e- 
Uruguayului. Mamîkin, care 

unul din cei mai buni jucă- 
echipei sovietice, deschide sco- 
minutul 37, cu un șut plasat.

(Conlinuarc în pag. a 8-a)

o bună pregătire fizică și tehnică și în
totdeauna un moral ridicat. In ceea ce 
ne privește, am deplasat cea mai bună 
formație. Lipsesc doar fundașul Bussoa 
(accidentat) și aripa Autore (in exame
ne )u. Echipa probabilă : Persini (15) —

Sqnario (6) — Lanfranclii, căpitanul e- 
chipci (5), Zani (4), Levofaio (3), Avi- 
go (2), Angioli (1).

Partida va fi condusă de arbitrul fran
cez Charles Durand.

1934 Milano ITALIA—ROMÎNIA 7—0
1936 Berlin ITALLA—ROMÎNIA 8—7
1937 București ROMINIA—ITALIA 0—0
1939 Roma ITALIA—ROMINIA 3—0
1940 București ROMI NIA—ITALIA 3—0
1942 Milano ITALIA—ROMINIA 22—3
1953 București ROMINIA—ITALIA 14—16
1958 Catania ITALIA—ROMINIA 6—3

Del Bono (14), Trrneon (13), Lnise
(12) , Ambron (11) — Augieri (10),
Fusco (9) — Rossi (7), Di Ziti (8),

J

Maestrul emerit al sportului Ion Dumitrescu citește mesajul Ștafetei Păcii*
Folo: Gli. Amuza

în cadrul manifestațiilor sportive orga
nizate în cinstea Adunării reprezentan
ților mișcării pentru pace din K. P. 
Romînă și a Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace de la Mos
cova. a avut loc, joi seara, festivitatea de 
primire a purtătorilor „Ștafetei Păcii46.

Stadionul Republicii, ora 20,50... Ne 
aflăm în pauza meciului de fotbal dintre 
Selecționata categoriei A și Selecționata 
categoriei B (ambele formate din jucă
tori bucureșteni). Privirile miilor de 
spectatori aflați în tribune se îndreaptă 
către grupul de motocicliști care anunță 
sosirea purtătorilor mesajelor de salut 
pe care sportivii de pe întreg cuprin
sul țării le adresează Adunării reprezen
tanților mișcării pentru pace din R. P. 
Romînă și Congresului Mondial pentru 
dezarmare generală și pace de la Mos
cova. La scurt timp își fac apariția alte 
grupuri de motocicliști. Sosesc reprezen
tanți ai sportivilor din regiunile Ploiești,
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Mâine seară, ân sala Floreasca
Prima „rundă" dintr-o tradițională finală a C.C.E. ia volei masculin:

RAPID BUCUREȘTI—TS.K.A. MOSCOVA

de
cu 
de

lată-ne din nou în fața unei finale 
RAPID BUCUREȘTI-Ț.S.K.A. MOS
COVA, în „Cupa Campionilor Euro
peni" la volei masculin. Pentru a 
treia oară, exact citi ani numără și 
competiția, aceleași formații își dis
pută întiietatea în voleiul continental 
și ne promit una din acele partide 
neuitat, prin care maeștrii jocului 
mingea peste plasă ne-au îneîntat 
atitea ori. ,

Finalistele nu au nevoie de prea 
multe recomandări. Formațiile lor a- 
proape că se confundă cu reprezen
tativele celor două țări. In plus, ju
cătorii moscoviți au cîștigat de curînd 
titlul unional pentru a zecea oară, iar 
cei bucureșteni au terminat pe primul 
loc în campionatul republican și în 
acest an, îmbogățindu-și palmaresul 
cu cel de al optulea titlu cucerit de-a 
lungul anilor. Ceea ce înseamnă că 
puternicele formații care vor evolua 
duminică de la ora 19.30 în sala Flo- 
reasca, vor lua startul în marea în
trecere și în 1963.

In cele două ediții de pînă acum, 
scorul finalelor Rapid-Ț.S.K.A. este 
1-1. In 1960. trofeul a fost cucerit de 
oaspeți, la setaveraj (3-0 la Moscova 
și 1-3 la București) ; în 1961, cupa 
de cristal oferită de ziarul polonez de 
sport „Przeglad Sportowy" a revenit 
feroviarilor cu un rezultat mai clar : 
3-0 la București și — tot victorie — 3-2

la Moscova. Din istoricul competiției 
pe 1962, amintim participarea unei a 
doua echipe romînești, Progresul 
București. „Secunzii" echipei noastre 
campioane au fost eliminați cu greu 
de aceeași valoroasă echipă Ț.S.K.A., 
după trei meciuri: 3-1 la București 
pentru Progresul, 1-3 la Moscova și 
3-2 pentru Ț.S.K.A. în meciul decisiv 
disputat tot în capitala Uniunii 
vieti.ee. După aceea, Ț.S.K.A. a 
dispus de AZS AWF Varșovia cu

(Continuare în pag. a 4-a)
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ASOCIAȚIE SPORTIVĂ
Rezultate frumoase a început să cu

leagă asociația sportivă Recolta de pe 
lîngă cele două gospodării agricole co
lective din comuna Arsache, raionul 
Giurgiu. Un frumos succes al activiști
lor sportivi ai asociației îl constituie 
realizarea pînă în prezent în procent 
de 100% a calendarului competițional 
sportiv.

de
au
și

zate 
care 
atleți 
tineri

Cu ocazia competițiilor organi- 
asociația sportivă Recolta la 

participat aproape 90 de 
atlete, s-au remarcat numeroși 

colectiviști. Astfel, frumoase cali-

Voleibaliștii de la Rapid și Ț.S.K.A. discutind — bineînțeles 
meciul de miine.

Argeș, Dobrogea. Coloana purtătorilor 
Ștafetei este încheiată de un grup masiv 
de tineri din crasul București. Sportivii 
se aliniază în fața tribunei centrale.

In aplauzele celor prezenți se deschide 
festivitatea. Ia cuvîntul tovarășul Petre 
Capră, președintele consiliului orășenesc 
București al UCFS. Vorbitorul a subliniat 
entuziasmul cu care tineretul patriei a 
purtat marea Ștafetă a Păcii, hotărirea 
fermă a tuturor sportivilor din țara 
noastră de a luplcT pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului în Republica 
Populară Romînă, pentru pace în lumea 
întreagă, împotriva ațîțătorilor la un nou 
război. în aplauzele spectatorilor, șta
fetele cu mesajele de salut sînt pre
date sportivilor Ion Dumitrescu, 
pion olimpic. Ion Cernea și Elena 
căoanu.

Maestrul emerit al sportului Ion 
mitrescu 
salut al 
Mesa jul 
sportivii
cu întregul popor, urmează neabătuți 
politica de pace a partidului și statului 
nostru, hotărîrea lor fermă de a lupta 
neobosiți pentru cauza păcii, de a în
tări prietenia cu tineretul lumii.

Cuvintele cu care se încheie mesajul: 
TRĂIASCĂ PACEA ÎN LUMEA ÎN
TREAGĂ ! au fost urmate, minute in 
fir, de ropote puternice de aplauze.

Delegația care alcătuiește ștafeta pe 
fără a predat vineri la prînz mesajul 
sportirilor patriei noastre Adunării re
prezentanților mișcării pentru pace din 
R. P: Romînă.

com
ită-

Du
dedă citire apoi mesajului 

sportivilor din patria noastră, 
subliniază însuflețirea cu care 
din patria noastră împreună

FRUNTAȘA PE RAION
tați au arătat Petre Furnică cî.știgătorul 
probelor de lungime și alergare. Alexan
drina Velcea (lungime). Mina Radu, 
Elena Monea și Teodora Doncea (sări
tura în înălțime), Eugen Găină și Teo
dora Pancu (greutate), Steluța Altconi 
(alergări) etc. O disciplină sportivă în
drăgită de colectiviștii din comuna Ar
sache este și handbalul în 7. Sub directa 
pregătire a tînărului profesor .Mircea 
Grigore, cele două echipe de handbal 
în 7 ale asociației au asigurată o bo
gată activitate competițională. Pînă 
acum, mai bună s-a dovedit echipa de 
handbal a G.A.C. „Răscoala 190746.

Și voleiul are pasionații săi printre 
colectiviștii din Arsache. Așa se expli
că afluența de tineri jucători spre cele 
două echipe de seniori și senioare sau 
cele de juniori, care sînt antrenate de 
Ion Chiri puci. Ca să nu mai vorbim 
de fotbal, sport la fel de îndrăgit de 
localnici. De altfel, asociația sportivă 
Recolta are o formație care activează 
în campionatul raional și se află în 
prezent pe locul 2. Printre fruntașii la 
fotbal notăm pe Radu Călin, Stelea 
Șanț mare, Paul Cutăr ș.a. Antrenorul A- 
lexandru Obrașcu pregătește în prezent 
două echipe de copii, ajutat de tînărul 
colectivist Ion Bibe. în fine, în vederea 
unei c.ît mai frumoase prezentări la 
campionatele pe asociație și în cadrul 
Spartaehiadci de vară a tineretului, cei 
peste 500 de sportivi ai Recoltei Ar
sache fac intense pregătiri la tir, gim
nastică, oină și alte discipline spor
tive, dînd un frumos exemplu de con
știinciozitate și dragoste pentru sport.

TRAIAN BARBALATA-coresp.

vieti.ee
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(Din Hotărîrea 
Sport din Republica

Organele și organizațiile UCFS vor trebui să ajute sfaturile populare 
pentru amenajarea unor locuri turistice dotate cu terenuri de sport în parcu
rile naturale, în păduri, pe malurile lacurilor și rîurilor din apropierea ora
șelor, unde oamenii muncii și familiile lor să-și poată petrece plăcut și cu 
folos timpul liber".

A venit vara. Chiar dacă timpul se mai burzu- 
luiește citeodală, soarele are totuși puterea să în
vingă. Bucureșteanul simte acum dorința să pe
treacă citeva ore in mijlocul naturii, să se scalde 
în apa rîurilor sau lacurilor, să facă mișcare, sport 
De aceea in fiecare după-amiază parcurile și gră
dinile Capitalei, pitoreștile ei împrejurimi, sint luate 
cu asalt de mii și mii de oameni ai muncii care 
împreună cu familiile lor se bucură de soare, aer 
și apă, se recreează plăcut, iși intăresc sănătatea. 
Am urmat și noi itinerarele obișnuite ale bucurește- 
nilor pentru a constata ce mijloace stau la dispo-

Conferinței pe țară a Uniunii de Cultură Fizică ți 
Populară RomînăJ.

ziția vizitatorilor sau excursioniștilor, cum s-au în
grijit sfaturile populare, sprijinite de organele și or
ganizațiile UCFS, să utileze locurile de odihnă și 
recreare cu terenuri și materiale sportive. Am văzut 
cu acest prilej că in multe puncte din Capitală au 
fost amenajate interesante „microstadioane" pentru 
cei mici și mari, că mii și mii de bucureșteni des
fășoară aici o vie activitate sportivă. Sini insă și 
locuri 
timp.
raidul 
nă și

Sint insă și 
unde mina gospodărească nu a intervenit la 
Dar, să vă relatăm o serie de aspecte din 
întreprins zilele trecute prin locurile de odih- 
recreare din Capitală.

Parcul Herăstrău—un vust și complex stadion...
Intr-adevăr, Parcul de cultură 5* 

odihnă Herăstrău poate fi asemuit 
cu un imens stadion, pentru că aproa
pe toate sporturile sînt prezente aci, 
pe un spațiu foarte extins. Dar nu 
ne vom referi la activitățile nautice 
ale Herăstrăului, „martor" al uceniciei 
într-ale canotajului și al atitor specta
culoase întreceri între cluburile bucu
reștene cu cabane înșirate, salbă, pe 
malurile lacului. Nici la numeroasele 
terenuri de tenis, baschet, volei sau 
handbal care le însoțesc. Alte terenuri 
ne interesează acum, cele de joacă 
pentru mici și... mari, prea cruzi sau 
prea „copți" pentru sportul de per
formanță.

Așezările acestea le găsești presă
rate pretutindeni, fie că intri pe poar
ta mare din Piața Aviatorilor, fie că 
străbați pergola de pe insula trandafi
rilor, cobori la debarcaderul Bordei 
sau tocmai în șoseaua Nordului, par- 
curgînd înmiresmata peluză a bujo
rilor, la capătul căreia se înalță... ve
selă, roata mare străjuită de „călușei"

„avioane". Lingă școala aceasta 
.. micului zbor se află cel mai mare 

din cele patru răs- 
și care însumează

Și
a...
grup de distracții 
pîndite in parc 
peste 50 de piese. Două tobogane, lea
găne, centrifuge,
(pe care se improvizează de multe ori 
„miuțe" sau „olimpiade" de 
rituri și aruncări etc.) fac 
complexul nr. 1. In plus, 
este îmbucurător, găsim 
specifice sportului. Este

cele două porticuri de gimnastică, cu 
prăjini, fringhii, scări, inele și de 
populara pistă de trotinete, triciclete 
și biciclete pitice, care este solicitată 
din plin atit cu prilejul organizării dese
lor concursuri cit și in timpul orelor... 
libere. Alte „microstadioane". mai pu
țin înzestrate și mai puțin întinse 
decit primul, le aflăm și lingă Casa 
de Cultură (cu un solariu care cre
dem că ar putea fi folosit mai intens 
pentru jocurile cu mingea), lingă 
zervația căprioarelor sau Teatrul 
vară. După cum se vede, copiii nu

balansoare, solarii

trintă, să- 
parte din 
și taptul 

amenajări 
vorba de

re- 
de 
se

Se impune mai multă grijă, 
mai multă inițiativă

pepinierelor centrale din București, 
care funcționează la zeci de kilometri. 
De ce ?

Oricum, avînd in vedere marele nu
măr de oameni ai muncii care au în-

Drumul pe care îl facem împreună 
se apropie de sfîrșit. Dar înainte, e 
bine să trecem și prin alte două 
„puncte terminus" 
bucureștene. S-o luăm

ale 
în

excursiilor 
direcția șo-

> -
i

(Vene, liberează mai repede cabina, că trebuie să ne dezbrăcăm și noi !

selei Giurgiului. Intii tramvaiul 17. 
apoi cursa IRTA. Ne-am oprit la pla
ja din Copăceni. E cale de vreo ju
mătate de oră. Nu-i mult cind te gin- 
dești că te așteaptă o pădure umbroa
să și undele cristaline ale rîului, in 
care de-abia aștepți să te arunci, ca 
apoi să te odihnești in cabana ră
coroasă. Dar ajuns pe întinderea de 
nisip a Argeșului (o plajă naturală 
foarte reușită), ia cabana de unde 
nu-i ! O rămășiță sau mai bine-zis 

| o amintire de cabană e tot ce găsești.
Nici vorbă de vreun teren de sport 
cit de mic sau de... improvizat. Este 

■ suficient, credem, să notăm, că locul 
i cu pricina deși se află la aproximativ

500 de metri, de sediul Sfatului popu- 
l Iar al comunei Adunații Copăceni, a 
j fost repartizat spre gospodărire Ad- 
I ministrației parcurilor, grădinilor Și

Colțuri sportive in
și pădurea

Bătrinul Cișmigiu, una din oazele de 
verdeață din mijlocul Bucu- 

„„„„ s-a înfrumu- 
mai mare oraș 

a meș-

care 
cu cel 
mina harnică

dragi t acest colț al naturii pentru pi
torescul său, ar trebui — și cit mai 
grabnic — ca plajei din Copăceni să i 
se schimbe „ starea civilă".

In fine, un alt popas in pădurea 
Pustnicul, care rivalizează ca număr 
de vizitatori cu 
Cum s-ar zice, o 
vizită. Faptul își 
drumul plăcut pe 
Pantelimon pină in desișul de tei și 
stejari al Pustnicului, lingă poeticul 
lac Pasărea. Despre acțiuni sportive 
duminicale insă nu se poate vorbi. 
Și e păcat. Obișnuiții vizitatori ai 
pădurii Pustnicul știu că lingă aleea 
principală ce duce spre cabană se află 
un luminiș pe care se pot amenaja 
nu unul ci mai multe terenuri de 
sport, chiar și un teren de fotbal cu 
dimensiuni normale. De asemenea, pla
ja de pe marginea lacului n-ar nece
sita prea multă cheltuială pentru a fi 
făcută practicabilă. Situația ar putea 
fi rezolvată ușor cu avizul și ajutorul 
Ocolului Silvic București, al ICAB-u- 
lui și, bineînțeles, al Sfatului Popular 
al Capitalei. Aceasta, spre folosul mi
ilor de bucureșteni care au îndrăgit 
„marea" de verdeață a pădurii Pust- 
ni/ml

pădurea Băneasa. 
frumoasă carte de 
are explicația in 

care-1 parcurgi din

pot plinge. Găsesc din belșug aci tot 
ce le doresc inimile lor de viitori... 
campioni.

Nici oamenii „mari" n-au fost ui
tați. principala atracție fiind asigurată 
de zecile de ambarcații universale, ba
ză a canotajului popular. Ele brăz
dează apa neîncetat. In schimb, mij
loacele activității sportive de pe us-

încă celor de 
accesibil fiind 
cere mai bine 
cu gropi de sări-

pe 
cel 
în-

cat nu corespund 
apă, singurul teren 
de fotbal, care se 
grijit și completat
turi, o pistă de alergări, spații pentru 
aruncări etc. De asemenea, s-ar putea 
amplasa aci 
nastică la 
„Complexul 
îmbogăți in 
frumoasă bază1 
șii din 
dinilor 
își are 
lacului,
Miorița stau cam de mult timp năpă
dite de ierburi, două terenuri de vo
lei, unul de tenis și o groapă de sări
turi. Ele vor fi insă reamenajate în 
curind și date în folosință publicului. 
Același aspect neplăcut îl oferă — 
deocamdată fără șanse de rezolvare — 
popicăria de lîngă Clubul sportiv șco
lar și cele două mecanisme de „în
cercarea puterii", lăsate în părăsire 
de multă vreme. Credem că starea în 
care se află nu face cinste atrăgătoru
lui ansamblu sportiv din Parcul de cul
tură și odihnă Herăstrău, mereu plin 
de viață...

și două porticuri de gim- 
îndemîna vizitatorilor. 

sportiv al adulților se va 
cursul acestei veri cu o

— ne asigură tovară- 
Administrația parcurilor, gra
și pepinierelor centrale care 

sediul la Herăstrău. Pe malul 
față in față cu debarcaderul

Ce nu găsește tînărul dornic de sport 
la complexul cultural-sportiv universitar 
Lacul Tei ? Patru terenuri de fotbal, 
tot alîtea terenuri 
de baschet, unul 
popicârie cu două 
nastică, mese de 
merăni și porticurile de gimnastică in
stalate sub umbra copacilor și balansoa
rele redresoare de coloană sau cele 153 
de schifuri, caiace, canoe, role, giguri.

de volei, trei terenuri 
de tenis de cimp, o 
piste, sală de gim- 
tenis... Să mai enu-

200 de copii?

pe
S3

niți aci 
la sfîrșit 
ca acest 
jit îi să 
două de

Bărteasa...

k>

tgltl

Un mic grup de jocuri distractive, 
la care se adaugă nelipsitul solariu 
cu nisipul său îmbietor la joacă, il o- 
feră și parcul din jurul Circului 
Stat. Copiii din cartierul Tonala 
un motiv in plus să se bucure...

In itinerariul nostru figurează 
pădurea Băneasa, „linia de sosire' 
traseelor mic-turistice ale locuitorilor 
Capitalei. Se poate face sport in pă
durea Băneasa 1 Există amenajări 
sportive acolo, in afara binecunoscutu-

reștiului, 
sețat o dată 
al țării sub 
terilor horticultori, nu putea să... uite 
de joaca celor mici. Așa că, deși spa
țiul este strict limitat de „barierele" 
blocurilor împrejmuitoare, s-a găsit 
cu chibzuință, loc și pentru două gru
puri de aparate distractive destinate 
copiilor și plasate in vecinătatea bazi
nului cu lebede. De dimineață pină lui poligon de tir 2 Răspunsul este a- 
seara aparatele nu cunosc o clipă de 
răgaz, iar de pe marginea celor două 
solarii din apropiere, poți urmări de 
multe ori disputa pentru balon a mi
cuților voinici (o adevărată școală a 
fotbalului, handbalului sau voleiului) 
sau primele încercări atletice. Dacă ar 
fi înzestrat și cu un portic de gimnas
tică (obținerea spațiului pentru ampla
sarea lui nu constituie o problemă), 
locul acesta 
purtători ai

ar atrage ți moi mulți 
cravatei roșii...

firmativ. Lingă „colțul zoologic" din 
pădure, cei mici au la dispoziție un 
grup de aparate distractive, bine uti
lat și un solariu, iar cei mari un te
ren de fotbal in toată regula, pe care 
se pot organiza competiții și la alte 
jocuri sportive. Amatorii de sport ve- 

să-și petreacă orele libere 
de săptămină, ar dori, insă, 
teren să fie mai bine ingri- 
aibă la dispoziție încă vreo 
volei. Și se poate !

De ce numai
La Palatul pionierilor — un ade

vărat rai al copiilor — vin zilnic sute 
și sute de școlari. Cu ajutorul unor 
profesori iscusiți le eînt dezvoltate 
copiilor din Capitală aptitudinile, li 
se îndrumă pașii spre activitatea către 
care dovedesc înclinații. Iubitorii ar
tei, cei ce doresc să descopere mai 
repede tainele științei sau acei copii 
care vor să înțeleagă mai bine natura 
găsesc aici tot ce le trebuie pentru 
a-și împlini visurile. Printre ei vin 
zilnic și cite 200 de pasionați ai spor
tului. Pe terenurile de fotbal, pe cele 
de volei și baschet, pe pista de atle
tism, în sala de gimnastică și în curind 
în bazinul de înot copiii Capitalei des
cifrează cu ajutorul celor 7 profesori 
de educație fizică „secretele" sportu
lui preferat. Aproape 1.500 de pio
nieri pășesc în fiecare săptămînă pe 
terenurile de zgură, întreeîndu-se în 
frumoase și pasionante competiții 
sportive. Cifra este, fără îndoială, 
impresionantă. Discutînd însă cu prof. 
Dan Tănăsescu am ajuns la concluzia 
că prin amenajarea unor noi terenuri 
simple șl mai ales prin dublarea pro
fesorilor de educație fizică cu maeștri 
emeriți și maeștri ai sportului, s-ar 
putea mări considerabil numărul co
piilor care vin să se recreeze și

Dispută aprigă sub panou...

să

facă sport la Palatul pionierilor. De 
ce să vină pe zi doar 200 de copii, 
cînd aici ar putea face sport 5—600 ?

Rezolvarea acestei probleme depinde 
numaii de operativitatea conducerii 
Palatului și de promptitudinea cu care 
sportivii noștri fruntași vor răspunde 
la chemarea celor mai mici cetățeni 
ai patriei. Și ar putea oare vreun 
sportiv fruntaș, maestru emerit sau 
maestru al sportului, să spună nuj 
atunci cînd rugămintea îi este adre
sată de către un copil ? Mai ales că 
printre sarcinile pe care le are un 
sportiv fruntaș distins cu aceste titluri 
este și aceea de a contribui la crește
rea și educarea unei noi pleiade de 
sportivi...

hidrobiciclete și bărci universale și popu
lare care stau gratuit la dispoziția ama
torilor de sport ?

După o partidă de volei sau baschet, 
studenții pot vizita sala de lectură sau 
clubul unde se țin conferințe, pot as
culta muzica preferată la magnetofon 
sau pot viziona spectacole de estradă 
în aer liber. Nu lipsește nici televizorul 
sau aparatul de radio.

Sport, distracție, program cultural-

educativ. Tot ce dorești găsești aic 
totul decurge după un program 
stabilit. Vrei să te întreci pentru titlul 
de eel mai bun înotător ? Te înscrii la 
instructorul de înot. Vrei să obții titlul 
de cel mai bun alergător ? îl cauți 
responsabilul probelor atletice. Poți 
mai iei parte Ia întreceri pentru a obține 
titlul <le cel mai bun ridicător de greutăți, 
aruncător la coșul de baschet, pescuitor 
de scoici, cățărător pe frînghie etc, etc.

Te-ai plictisit să stai întins pe iarbă 
verde, sub umbra sălciilor ? Te înscrii 
pentru o excursie cu ambarcațiunile po 
Tei, Floreasca, Herăstrău, Băneasa, Mo- 
goșoia... Dorești să-ți încerci cunoștin
țele în domeniul sportului sau în alte 
domenii ? Te înscrii la un concurs „Cine 
Știe, cîștigă !“ (anul trecut cî.știgătorii 
au participat la excursii de 7 și 10 zile 
in Deltă).

In parc deocamdată e liniște. Ici, colo, 
întinși pe iarba verde cîțiva tineri răs
foiesc manualele: se pregătesc pentru 
examene. Unii, care acum cîteva ore aii 
răspuns cu succes Ia întrebările profer 
sorului, se răcoresc în apa Teiului. Peste 
puțin timp însă, o dată cu terminareaț 
sesiunii de examene, complexul va frea 
măta de viață. Ce bine e să trăiești 
semenea timpuri cînd statul îți pun» 
la dispoziție toate condițiile deraia jă» 
de studiu, de recreare și distracție T

Complexul cultural-sportiv universitar Lacul Tei oferă vizitatorilor condiții 
optime tie recreare și sport, ht fotografie: dispute dirze Ic mesele de tenis.

Pagină redactată de: NEAGOf? 
MARDAN, AL. 1N0VAN si HRJS- 
TACHE NAUM.
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A VTI-a ediție a „Cupei UCECOM“

PRIMA CURSĂ INTERNAȚIONALĂ DESFĂȘURATĂ 
IN ACEST AN PE ȘOSELELE DIN TARA NOASTRĂ

Ne putem 
cu evoluția 

9

oare declara mulțumiți
9 9

echipelor noastre fruntașe ?

Cicliștii în așteptarea startului. Aspect di

Peste două zile, fondiștii, alături de 
o .scrie țlc rutieri valoroși din R.P. Po
lonă. R. P. Ungară și R. P.
Bulgaria,, vpr lua startul în pri 
ma . cyrșă cicliștă internațională des
fășurată în..... acts! an pe șoselele din 
țara noastră : „CUPA UCECOM*. A jun
să la eea de a VlI-a ediție, această im
portantă competiție măsoară peste 800 
kin împărți ți în șase etape după cum 
urmează: luni 11 iunie etapa I Bucu
rești— Pitești 105 km; mărfi etapa a 
II-a Pitești—Rm. Vîlcea—Sibiu 160 km; 
miercuri- etapa a lil a Sibiu—Cluj 165 

Jjjnf jo^ etapa a IV-a Cluj—Tg. Mureș 
kițir vineri 15 iunie zi de odihnă; 

sfhibăt^ etapa a V-a Miercurea Ciuc— 
Brașov :;j05 km (cu transbordare de la 
Tg. Mureș), duminică 17 iunie etapa 
a VI-a Brașov—-București 169 km.

I.a această cursă de lung kilometraj 
și-au anunțat participarea echipele clu
burilor Dinamo, Steaua. Olimpia Bucu> 
rești, - Unirea, Olimpia Brașov, Voința

la o ediție trecută a „Cupei UCECOM*.

Și lotul de tineret. La start vor fi pre- 
zen|i deci to(i cicliștii noștri fruntași 
în frunte cu Gabriel Moiceanu. Ion Cos- 
ma, Gh. Radulescu, IValther Ziegler, C 
Dumitrescu, Ion Stoica, ș.a. Iată acum 
componenta echipelor de peste hotare : 
SPARTAKUS PECS (R.P.U.): Andras 
Deval, Janos Deval. Sandor Horvath, 
Kozma Atilla, Maho Lajos, Malis Andor; 
START VARȘOVIA: I. Pardouski, M. 
Chojnacki, K. Gazda. J. Linde, I. Chi- 
tej, Z. Glouaty. Echipa bulgară SEP- 
TEMVRI SOFIA care sosește în Ca
pitală în cursul zilei de azi nu și-a 
anunțat, încă formația.

Se alcătuiesc trei clasamente: indivi
dual, pe echipe și al cățărătorilor. In 
diferite orașe vor avea loc sprinturi 
cu premii De asemenea, concurenții cla
sați pe primele locuri în cele șase etape 
și în clasamentele generale vor primi 
numeroase premii oferite de I.S. Loto- 
Pronosport și organizatori.

ACTUALITA
• Secția de cicloturism a Institutului 

de Studii și proiectări electrice orga
nizează duminică o excursie cicloturis
tică la pădurea și lacul Snagov (cir
ca S0 km dus-întors). La această ex
cursie au fost invitați sportivi din 
G.A.S., S.M.T. și G.A.C. din jurul ora
șului București. Poate participa, de ase
menea, orice posesor de bicicletă, in
clusiv elevii și pionierii de la virsta dc 
12 ani. La Snagov se vor organiza un 
concurs ’de înot și diferite jocuri. Câști
gătorii vor primi diplome. Adunarea 
cîcloturiștilor are ioc în fața stadionu
lui Diiiamo de unde se va pleca la ora 
7,30.

9 Joi după-ămiază a avut loc pe 
velodromul Dinamo reuniunea ciclistă 
dotată trofeul „Cupa Păcii1*. La

TEA LA ZI
start s-au prezentat majoritatea ci
cliștilor specialiști ai acestor probe. 
Ei au prezentat un spectacol frumos 
și atractiv urmărit de numeroși spec
tatori și... telespectatori. Iată rezul
tatele tehnice: viteză turneu seniori: 
1. D. Popovici (Dinamo) 3 v., 2. C. 
Voicu (Steaua) 2 v., 3. P. Tache (Di
namo) 1 v. ; eliminare juniori : 1. D. 
Mărgărit (Olimpia), 2. M. Gurgui 
(Steaua) ; urmărire echipe : 1. Dina
mo (E. Băr'oulescu. M. Voinescu, D. 
Penescu, C. Tudose) 5:04,3, 2. Steaua 
(M. Bardan, I. Vasile, E. Sima, V. 
Voloșin) 5:13,8; semifond (51 ture) : 
1. M. Bardan (Steaua) 27 p., 2. E. 
Sima (Steaua) 24 p. In urma rezul
tatelor obținute „Cupa Păcii" a reve
nit clubului Diriamo.

Acum, când întrecerea celor mai 
bune echipe masculine de handbal în 
7 din țara noastră s-a încheiat, consi
derăm foarte util să apreciem, în 
primul rind, în ce măsură această e- 
diție a campionatului a contribuit la 
dezvoltarea handbalului nostru. Pro
blema 6e impune in mod firesc, dacă 
ținem seama de faptul că în acest 
sport echipa reprezentativă a țării 
noastre deține titlul de campioană a 
lumii. Și o astfel de analiză presu
pune o mai mare exigență față de 
evoluția celor mai bune formații, care 
constituie scheletul loturilor reprezen
tative.

Sub acest aspect, desfășurarea în
tregii competiții și, în mod deosebit, 
a turneului final nu a avut darul să 
mulțumească. Am avut, și cu acest 
prilej, ocazia de a vedea echipa cam
pioană Dinamo București, evoluind, 
în unele partide, cu mult sub nivelul 
posibilităților sale. De asemenea, ce
lelalte echipe participante la turneul 

; final și, în mod deosebit. Știința Ti- 
' mișoara s-au comportat inegal, dove- 
I dind încă mari lipsuri în pregătire. 

Sint lucruri care trebuie 6ă consti
tuie obiectul unor serioase analize 
atît la nivelul federației, cit și la cel 
al secțiilor de handbal respective.

Este știut faptul că din echipa DI
NAMO BUCUREȘTI fac parte majo
ritatea handbaliștilor din selecționata 
țării noastre, motiv pentru care evo
luția acestei echipe a fost așteptată 
cu mult interes. Din păcate insă, 
dinamoviștii s-au prezentat slab pre
gătiți din punct de vedere moral, ,spe- 
riindu-se" ca niște începători la fie
care joc pe care urmau să-l dispute. 
De fapt la aceasta a contribuit și 
instruirea insuficientă pe care dina
moviștii au făcut-o în ultimul timp, 
cind antrenorul emerit Oprea Vlase 
fiind suferind, nu a mai participat 
la antrenamente. Așa se explică de ce 
această puternică formație a fost în 
unele partide de nerecunoscut, comi-

țînd numeroase greșeli de ordin teh
nic și tactic. A trebuit să vină meciul 
cu Tehnometal Timișoara, în care di
namoviștii au părăsit terenul învinși, 
pentru ca ei să se... trezească din 
amorțeală. Abia in ultimele două 
jocuri au evoluat la adevărata lor va
loare realizind scoruri concludente: 
27-9 cu Știința Timișoara și 21-8 cu 
Steaua București. Noi avem speranța 
că lecția din cadrul turneului final 
a servit dinamoviștilor și că ei au 
înțeles un lucru foarte important și 
anume că oricit de ridicată ar fi va
loarea unei echipe, ea nu se poate 
menține pe primul plan al unei în
treceri fără să se pregătească serios. 
Aceasta chiar dacă adversarii sint 
mai slabi !

Echipa STEAUA BUCUREȘTI, cla
sată pe locul secund, a arătat doar 
in unele jocuri progresul pe care l-a 
făcut în ultima vreme. Cind spunem 
acest lucru ne referim la partidele 
cu Tehnometal Timișoara (în special 
cea de la Ploiești) și la primul joc cu 
Dinamo București. In aceste întîlniri, 
handbaliștil de la Steaua au jucat ex
celent în apărare, iar în atac au do
vedit mult calm, așteptînd cu răbdare 
finalizarea acțiunii. Este foarte ade
vărat că în ceea ce privește atacul, 
acesta continuă să fie încă punctul 
slab al echipei.

Sincer vorbind, despre echipa TEH
NOMETAL TIMIȘOARA aveam inten
ția să scriem numai lucruri bune. 
A fost poate singura formație care 
s-a comportat bine, realizind partide 
foarte spectaculoase. O impresie ex
celentă ne-a lasat-o pregătirea teh
nică a jucătorilor de la Tehnometal. 
Din păcate toate acest» lucruri fru
moase au fost umbrite de comporta
rea nesportivă a jucătorilor Pflanzer, 
Kalafusz și Neusatz, care nu sînt 
la prima greșeală de acest fel. Am a- 
preciat măsura luată de antrenorul 
Waldemar Zavadtzky de a-i scoate din 
echipă.

Despre ȘTIINȚA TIMIȘOARA nu 
se pot spune prea multe lucruri. Cu 
excepția ultimului joc, cind împros— 
pătindu-și formația cu elemente ti
nere (Bartok, Ișvănescu) a reușit o 
victorie neconcludentă, echipa timișo
reană a făcut... figurație in acest tur
neu final. Poate că antrenorul C. Jude, 
care continuă să și joace, deși nu în
totdeauna este cazul, a tras singur 
concluziile. Și atunci...

Am încercat, în cîteva cuvinte, .«ă 
dăm o imagine iubitorilor acestui 
«port despre echipele care și-au dis
putat anul acesta titlul de campioană. 
Cit privește competiția, ne propunem 
să revenim, deoarece desfășurarea ei 
anterioară a ridicat unele probleme 
care merită a fi discutate.

CALIN ANTONESCU

Gimnastica 
de înviorare

Programul nr. 11
Ex. 1. Din alergare ușoară pe loc, 

pe virful picioarelor, sărituri în sus 
cu strîngerea genunchilor la piept. Se 
pot executa 4—5 sărituri ușoare din 
alergarea pe loc.

Ex. 2. Stind: întinderea brațului 
sting cit mai sus cu ridicarea pe vâr
furi, revenire, aceeași cu brațul 
drept. Se execută de 3—4 ori cu fie
care braț în parte.

U PTE

Campionatul republican pe echipe 
după cinci etape
Clasamentul general

1. Dinamo București 12 12 0 0 340: 38 36
2. Metalul București 14 10 0 4 217:201 34
3. Steaua București 11 11 0 0 291: 45 33
4. C.S.O. Calați 15 7 2 6 217:237 31
5. Steagul roșu Br. 10 10 0 0 253: 51 30
6. Progresul Buc. 15 7 1 7 225:223 30
7. C.S.O. Timișoara 15 7 1 7 212:250 30
8. c.s.O. Reșița 15 7 0 8 181:252 29
9. Rulme'ntul Brașov 15 5 2 8 188:272 27

10. C*S»O. Arad 14 6 0 8 196:220 26
11. C.g.o. Craiova 14 4 2 8 157:255 24
12. A.S.M. Lugoj 14 4 1 9 175:247 23
13. Unio Satu Mare 14 4 1 9 170:252 23
14. G.S.O.i Baia Mare 12 5 0 7 161:195 22
15. C.S.M. Cluj 11 0 0 11 93:247 11
16. Vulturul Tulcea 9 0 î 8 86:200 10

„CLASICE”

1. C.S.O. Reșița 15 11 î 3 130: 86 38
2. Dinamo București 12 12 0 0 185: 5 36
3. C.S.O. Galați 15 9 i 5 128: 94 34
4. Steaua București 11 11 0 0 130: 30 33
5. Metalul București 14 7 3 4 100: 96 31
6. Steagul roșu Br. 10 10 0 0 113: 35 30
7. Progresul Buc. 15 6 1 8 109:113 28
8. A.S.M. Lugoj 14 6 1 7 94:100 27
9. C.S.O. Craiova 14 5 3 6 87:117 27

10. C.S.O. Timișoara 15 5 1 9 96:132 26
11. Unio Satu Mare 14 6 0 8 96:114 26
12. C.S.O. Arad 14 4 1 9 74:118 23
13. Rulmentul Brașov 15 2 0 13 57:159 19
14. C.S.O. Baia Mare 12 3 0 9 72:100 18
15. Vulturul Tulcea 9 1 0 8 41:101 11
16. C.S.M. Cluj 11 0 0 11 22:144 11

„LIBERE”

1. Steaua București 14 14 0 0 192: 24 42
2. Dinamo București 15 12 0 3 178: 54 39
3. Steagul roșu Br. 13 12 0 1 166: 30 37
4. Rulmentul Brașov 15 9 0 6 121:113 33
5. C.S.O. Timișoara 15 8 1 7 116:118 32
6. Progresul București 15 7 2 6 116:110 31
7. C.S.O. Baia Mare 15 6 2 7 97:137 29
8. Metalul București 14 7 1 6 117:105 29
9. C.S.O. Arad 14 6 1 7 122:102 27

10. C.S.O. Galați 15 5 0 10 89:143 25
11. A.S.M. Lugoj 14 3 4 7 81:137 24
12. C.S.O. Crajova 14 4 2 8 80:138 24
13. Unio Satu Mare 14 3 2 9 74:140 22
14. C.S.M. Cluj 11 3 2 6 71:103 19
15. C.S.O. Reșița 15 0 1 14 55:167 16
16. Vulturul Tulcea 9 0 2 7 45i 99 11

• Duminică are loc pe velodromul 
Dinamo un.’nou concurs. Pistarzii 
bucurcșteni' îșî. vor disputa întîietatea 
în cadrul campionatului orășenesc de 
viteză.

Chimia Făgăraș pentru a doua oară 
campioană republicană la „11“

A luat sfîrșit campionatul republican 
masculin de handbal în 11. Terminînd 
returul fără să fi pierdut un singur 
punct, jucătorii de la CHIMIA FAGA- 
RAȘ au tranșat categoric în favoarea 
lor duelul cu C.S.M. Reșița, cucerind 
pentru a doua oară titlul de campioni 
republicani.

Echipa din Făgăraș s-a prezentat în 
această întrecere cu un lot omogen, 
care s-a impus din nou printr-o pre
gătire fizică și tehnico-tactică superi
oară. Formația din Reșița, deși posedă 
cîteva individualități remarcabile, nu 
a putut ține pasul cu principala ei ad
versară, cedînd în partea a doua a în

trecerii ■— la scoruri clare — atît Chi
miei Făgăraș cit și Voinței Sibiu. Din
tre celelalte echipe, o comportare me
ritorie a avut și Textila Cisnădie, cla
sată pe locul 3, în timp ce Voința Si
biu (locul 4) s-a dovedit aceeași echipă 
cu trumoase posibilități, dar extrem 
de inconstantă. Iată clasamentul final 
al campionatului :
1. Chimia Făgăraș 16 15 0 1 211:115 30
2. C.S.M. Reșița lo 13 0 3 243:159 26
3. Textila Cisnădie 16 9 0 7 189:170 18
4. Voința Sibiu 16 7 0 9 164:143 14
5. Ceramica Jimbolia 16 5 3 8 175:189 13
6. Recolta Hălchiu 16 5 2 9 178:199 12
7. Voința Sighișoara 16 5 2 9 166:198 12
8. St. roșie Bulgăruș 16 5 1 10 172:261 11
9. Petrolul Ploiești 16 4 0 12 131:195 8

O INIȚIATIVA FRUMOASA beriu (Ciocanul II) 637 p. FEMININ : 
1. Magda Czire (Voința) 804 p. ; 2.
Maria Boaru (Mureșul Confecții) 777 
p. ; 3. Iulia Maroean (Voința) 732 p.

Clubul sportiv Voința București a 
luat inițiativa de a organiza un cam
pionat de orientare turistică cu par
ticiparea tuturor asociațiilor afiliate 
clubului. In comuna Brănești a avut 
loc faza a doua a campionatului la 
care au participat 17 echipe mascu
line și patru feminine. După consu
marea primelor două faze, pe primele 
locuri s-au clasat formațiile: MAS
CULIN : 1. Coop. Dactilografia 1;
2. Coop. Munca la domiciliu; 3. 
Coop. Dactilografia II. FEMININ: 1. 
Coop. Dactilografia; 2. Coop. Mese
riașii cismari.

GR. GHICA-coresp.

CAMPIONAT ORĂȘENESC 
DE TIR CU ARCUL

Timp de două zile s-au desfășurat 
la Tg. Mureș întrecerile etapei a doua 
a campionatului orășenesc de tir cu 
arcul pentru echipele mixte de cate
goria a Iii-a. S-au înregistrat rezul
tatele : Ciocanul II-Mureșul Confecții 
1.612 - 1.388 ; Rapid P.T.T.R. - Știin
ța 1226 — 0 ; Voința — Sanitarul 
3.460 — 216 ; Ciocanul I — Oțelul roșu 
1.646 — 849. Clasamentul clipă două 
etape: 1-2. Voința, Ciocanul I 4 p.; 
3—4. Mureșul Confecții, Ciocanul II 
2 p.; 5—6. Sanitarul, Știința 0 p.

Iată cele mai bune rezultate indi
viduale : MASCULIN : 1. Buksa Mo- 
zes (Voința) 1.049 p. ; 2. Simon Ale
xandru (Voința) 875 p.; 3. Makkai Ti-

IOAN PAUȘ-coresp. reg.

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
FRUNTAȘA

Rapid Piatra Olt este una dintre 
asociațiile sportive cele maț active 
din raionul Slatina. Consiliul asocia
ției (președinte : ing. Iulian Tudor, 
secretar: Dumitru Bolea) urmărește 
îndeaproape traducerea in viață a 
hotăririlor Conferinței pe țară a 
UCFS. Astfel, o frumoasă dezvoltare 
a luat gimnastica in producție, care 
se practică de peste 350 de muncitori 
de la depou și revizia de vagoane. 
Pentru 'întărirea bazei materiale, cei 
1.150 membri UCFS și-au plătit coti
zația la zi. Alte venituri au fost rea
lizate din vinzarea fierului vechi. 
Membrii UCFS din această asocia
ție au strips peste 6.600 kg. fier 
vechif incasind 1.980 lei cu care s-a 
cumpărat echipament și material spor
tiv. O grijă deosebită există și pentru 
amenajarea de baze sportive simple. 
In încheiere, trebuie să arătăm că 
echipa de fotbal Rapid Piatra Olt 
conduce in seria a Il-a a campiona
tului regional cu 5 puncte diferență 
față de cea de a doua clasată.

DAN CONSTANTIN
președintele Consiliului raional 

UCFS Slatina

O NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA 
LA TlRNAVENI

De curind, la Timăveni a luat fiin
ță un nou șantier de construcții și 
montaj. Harnicii constructori și-au 
exprimat dorința de a practica — în 
orele libere — sportul. Sprijiniți de 
organul sindical, muncitorii ele la 
acest șantier s-au înscris în UCFS, 
consti tuindu -se asociația sportivă 
„Avînitul I.C.M.". Ca președinte a 
fost ales inginerul Mircea Ștef. Pen
tru început, sportivii de la Avântul 
I.C.M. vor activa la volei, popice, 
fotbal și turism.

ION HASAȘIU-coresp.

CONCURS DE ATLETISM 
LA CURTEA DE ARGEȘ

In cadrul etapei raionale a campio
natului republican de juniori și ju
nioare categoria I și II, pe stadionul 
„23 August"' din Curtea de Argeș 
s-au întrecut 310 concurenți (dintre 
care 103 fete) reprezentanți a 5 aso
ciații sportive din raion. Asociația 
sportivă Foresta Curtea de Argeș de 
pe lingă Centrul școlar forestier, pre- 
zentind un lot de atleți bine pregă
tit, a ocupat primul loc in clasamen
tul pe echipe. Pe locurile următoare: 
Școala de meserii comuna Șuiei. 
Știința, Meseriașul și Horticultorul, 
toate din Curtea de Argeș.

EMANOIL STERESCU-coresp.
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Ex. 3. Mers pe patru labe menți- 
nind tot timpul genunchii întinși. Se 
execută in acest fel cîțiva pași mă
runți deplasindu-se dintr-o parte în 
cealaltă a camerei.

Ex. 4. Stind depărtat, brațele îna
inte cu degetele încleștate : legăna
rea amplă a brațelor cu răsucirea 
alternativă a trunchiului spre stingă 
și dreapta. Se execută de 10—12 ori.

Ex. 5. Stind depărtat, brațele sus 
cu pumnii strînși și apropiați: exten
sia corpului cu ducerea brațelor in 
spate apoi, legănarea energică a bra
țelor înainte în jos cu îndoirea trun
chiului în față. Exercițiul se poate 
repeta de 6—8 ori.

Ex. 6. Culcat cu brațele întinse 
sus: rostogolirea corpului întins spre 
stingă, apoi spre dreapta P« covor.

SPORTULPOPULAR
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Pași înainte în motociclism!

U ■ I U ■ M

tilcxi considerații pe marginea concursului international de motocros
Concursul internațional de motocros 

dotat cu „Cupa Prieteniei", desfășurat 
la Brașov și Cimpina s-a încheiat cu 
un frumos și valoros succes aî sporti
vilor romuri. Dar înainte de a vorbi 
<jespre comportarea reprezentanților 
noștri trebuie să consemnăm un alt 
succes — la fel de important: acela 
privind Organizarea competiției.

Intr-adevăr, întrecerile au fost or
ganizate impecabil. Oaspeții de peste 
hotare au avut numai elogii la adresa 
organizatorilor, scoțînd în'evidență me
ticulozitatea cu care a fost pus la punct 
fiecare amănunt al întrecerii. La baza 
acestui incontestabil succes a stat mun
ca zecilor de activiști 'obștești de la 
.Brașov și Cimpina, sprijinul eficace pe 
care l-au dat organizațiile de partid și 
conducerile întreprinderilor Steagul ro
șu Brașov și Poiana Cimoina, pre
cum și faptul că antrenorii și tehni
cienii și-au pus la contribuție toate cu
noștințele în amenajarea traseelor. De 
asemenea, trebuie spus că succesul se 
datorește și faptului că a existat in 
permanență seriozitate in organizarea 
Jazelor campionatului republican și a 
concursurilor amicale, obținindu-se in 
acest fel o prețioasă experiență. Ală
turi de oaspeții din Uniunea Sovietică 
și R.P. Bulgaria trebuie să-i felicităm 
și noi pe organizatori pentru munca 
desfășurată, pentru succesul de presti
giu pe care l-au repurtat.

Comportarea sportivilor noștri a mul
țumit pe deplin. Ei au cucerit „Cupa 
Prieteniei" și au reușit în compania 
valoroșilor alergători din Uniunea So
vietică și R.P. Bulgaria să obțină pri
mele Ioduri în toate clasamentele fi
nale. Ceea ce a impresionat în mod 
deosebit a fost omogenitatea forma
țiilor rominești prezente la concurs, 
spiritul lor colectiv. La realizarea vic
toriilor; amintite au contribuit toți aler
gătorii roinini. Buna lor comportare, 
pregătirea superioară dovedită cu acest

AMÎNARfA
CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE MOTOCROS
Datorită faptului că o parte dintre 

alergătorii fruntași vor participa la 
o serie de întreceri internaționale, bi
roul federației romine de motoci- 
client a hotârit ca fazele a IV-a Și 
a V-a ale campionatului republican 
de motocros să fie aminate. Astfel 
faza a IV-a 6e va desfășura la 5 au
gust (Cimpina), iar faza a V-a Ia 12 
august.

Mâine, la Zagreb

A doua intilnire intre echipele
R. P. F. Iugoslavia și R. P, Romine

RAPID DlIClREȘri—T.S.Ii. A. MOSCOVA
etapa desfășu-

(Urmare din pag. 1)
Marin Voim (SeL București) rncheie cursa pe locul III in 

rată la Brașov.

Zagrebul găzduiește mîine dubla în- 
tîlnire dintre echipele reprezentative de 
popice ale R.P.F. Iugoslavia și R. P. 
Romîne. Cu acest prilej, sportivii noștri 
întorc vizita pe care au făcut-o popi
carii iugoslavi în țara noastră în anul 
1960. In prima confruntare desfășura
tă la București victoriile au fost împăr
țite ; am învins la fete cu 2.473—2.451 
p.d., iar la băieți victoria a revenit oas
peților cu 5.230—5.010 p.d. Echipa 
masculină a Iugoslaviei e de mai mulți

ani campioană mondială, iar cea femi
nină a cîștigat ultima ediție a „Cupei 
Europei".

Jucătoarele și jucătorii noștri (Maria 
Stanca, Ileana Antal, Margareta Sze- 
rnanyi, Elena Lupescu, Ținea Balaban, 
Ioana Gothardt, Florica Neguțoiu, Ele
na Predeanu, Cornel Antonescu, D. 
Ivanciu, T. Szemanyi, P. Purje, G. 
Andrei, E. Kiss, I. Micoroiu și C. Vînă- 
toru) s-au pregătit cu deosebită inten
sitate. pentru această importantă corn- • 
petiție.

prilej, precum și dîrzenia cu care și-au 
disputat șansele — iată numai cîteva 
din elementele care au contribuit la 
realizarea acestui deplin succes. Tre
buie de asemenea amintită munca an
trenorului lotului republican. Ion Spi- 
ciu, și a celorlalți antrenori de club 
care, de-a lungul anului, au contribuit 
la pregătirea alergătorilor. Este vorba 
de antrenorii Nicolae Buescu și M. Să- 
rățeanu (Metalul), N. Sădeanu (Dina
mo), Gh. Zdrinca (Voința), Gh. Io- 
niță (Steaua) ‘ 
roșu Brașov), 
mobilizeze pe 
noștri pentru 
meinică.

Analizînd comportarea aiergătorHcr 
noștri in cele patru probe, trebuie să 
spunem că am constatat la unii spor- 

Astfel la 
-a ridicat

și Puiu Ovidiu (Steagul 
Acest succes trebuie să-i 
alergătorii și antrenorii 
o pregătire și mai te-

spunem că am constatat la 
tivi progrese îmbucurătoare.
125 cmc Traian Macarie ș 
valoarea. De pildă deși la Cimpina a 
fost obligat să alerge pe o altă mașină 
(a lui se defectase înaintea concursu
lui) el s-a descurcat admirabil. Acest 
lucru dovedește o pregătire generala 
bună, care i-a dat posibilitatea de a 
lucra în condiții normale chiar și pe o 
mașină necunoscută. La aceeași clasă 
ăm remarcat comportarea alergătorilor 
Tudor Popa și Al. Schuler.

O surpriză îmbucurătoare a fost e- 
voluția metalurgistului Erwin Seiler. 
Acumulînd un important bagaj de cu
noștințe tehnice el folosește acum cu 
succes cunoscutul său curaj. Erwin 
Seiler nu mai aleargă acum la voia

intimplării. El execută 
taculoase și a învățat 
mentul ce; mai prielnic pentru a re
zolva duelul cu adversarul. Se poate 
spune despre Seiler că a devenit un 
motociclist valoros. Cristian Dovitz 
este și el în progres, iar Otto Stephani 
iși urmează cu succes drumul spre 
măiestria sportivă. Cu toate că’nu se 
mai poate număra printre, alergătorii 
tineri, Puiu Ovidiu dovedește o vita
litate demnă de toată lauda. El pune 
în valoare 
are. ca și 
totodată o 
Mihaî Pop 
n-a reușit 
dească valoarea. A făcut-o cu succes 
în concursul de la Cimpina. St. Ianco- 
vici a realizat curse foarte frumoase.

Dintre alergătorii străini am remar
cat îndeosebi pe Anatoli Saveliev, un 
adevărat maestru al motocrosului. Ală
turi de el s-au impus din echipa Uniu
nii Sovietice și luri Roman și E. Dol- 
godvorov. Dintre alergătorii bulgari 
cea mai bună impresie a lăsat-o cunos
cutul Ilia Ciubrikov.

Duminică, pe stadionul Unirea,

„Cupa Păcii“
Duminică dimineața iubitorii în

trecerilor motocicliste pe zgură se 
vor întilni din nou pe stadionul Uni
rea pentru a asista la desfășurarea 
competiției dotată cu „Cupa Păcii*4. 
Pe pista special amenajată 6e vor în
trece in probe de dirt-track 10 aler
gători pe mașini speciale (Gh. Voi- 
culescu, R. Jurcă, FI. Costacha — 
STEAUA, M. Alexandre seu, C. Rado- 
vi^ij I. Cucu — METALUL, R. Te mis
ivele — DINAMO» N. Niculici, Al.

la dirt-track
Sinea - VOINȚA și Al. Pop - UNI
REA) și 6 pe mașini adaptate (N. 
Dițescu, Al. lonescu — METALUL, 
Gh. Canache - STEAUA, P. Sică, I. 
Șterba, Gh. Vasile - UNIREA). Vor 
avea loc 16 manșe. La mașini speciale 
seriile vor fi disputate de 4 oameni, 
iar la mașini adaptate de către 3. Cla
samentul final se va alcătui pe echi
pe. întrecerile vor începe la ora 10 
pe stadionul Unirea (șos. Olteniței).

depășiri spec- 
să aștepte mo-

Akadesnik Sofia 
Belgrad cu 3-0, 
de la Varșovia.

cu 3-1 și Iugoșlavia- 
in turneul-semifinală 

Drumul Rapidului

1

calitățile ■ fizice pe Care le 
cele ale mașinii, dovedind 
dezvoltată gindire tactică. 
— stopat de un accident, 

în prima etapă să-și dove-

HRISTACHE NAUM

ARBITRI : Konstantinov (R.P. Bul
garia) șl Wolowiec (R.P. Polonă).

ORA DE ÎNCEPERE : 19,30.
LOTURILE CELOR DOUA ECHIPE: 

Ț.S.K.A. (antrenor : G. Ahvlediani) : 
Mondzolevski, maestru emerit al 
sportului, căpitanul echipei, nr. 11 pe 
tricou, 28 ani; Cesnokov, maestru e- 
merit ’ . — • - -- ■
maestru emerit 
Fasahov, maestru emerit al sportu
lui, 4—30: “ • "
al sportului. 5—26; 
stru al 
maestru 
maestru 
maestru 
maestru 
10—23; Kriukov, 17—24.

RAPID (antrenori :
Gh. Petrescu) : H. Nicolau, maestru 
emerit al sportului, căpitanul echi
pei, nr. 5 pe tricou, 28 de ani; Plo
con, maestru al sportului, 7—31; Dra
gan, maestru al sportului, 3—24; Cor- 
beanu, maestru, al sportului, 4—25; 
Ficraru, maestru al sportului, 5—26; 
Grigorovici, maestru al sportului, 
9—24; Pavel, maestru al sportului, 
6—25; Coste 1—23; Bărăscu 8—19.

al sportului, 1—29: Burobin, 
al sportului, 8—25:

Gaiko voi, maestru emerit 
‘ “ Scerbakov, mae-

sportuluii 6—31; Kovalenko, 
al sportului, 3—29: Iakovlev, 
al sportului, 7—25; Kliger, 
al sportului, 2—24; Schmidt, 
al sportului, 9—26; Juravliov,

St. Roman și

CONCURSURI.... REZULTATE.
• Peste 800 de concurenți vor lua 

parte, astăzi și mîine, la întrecerile eta
pei orășenești a campionatelor republi
cane de juniori și a campionatelor șco
lare. Concursurile se vor desfășura pe 
stadionul Republicii, simbătă de la ora 
16,00 și mîine de la ora 8,30. O serie de 
probe sînt programate și pe stadionul 
„23 August** în pauzele intilnirilor de 
fotbal și rugbi dc duminică după-amiază.
• La sfirșitul săptăminii viitoare se 

vor desfășura pe stadionul Tineretului 
din Capitală finalele campionatelor repu
blicane școlare de atletism pe anul 1962.
• Astăzi și mîine sint programate în 

mai multe orașe (Cluj, Suceava, Iași, 
Hunedoara, Timișoara, Cimpulung Mus
cel, Constanța, Brașov etc) întrecerile e- 
tapei regionale a campionatelor republi
cane de juniori și junioare.
• CLUJ. Peste 120 de copii au partici

pat recent la un concurs, remarcindu-se 
in mod deosebit două talente excepțio
nale: Sanda Tânase (născută 1949; înaltă 
de 1,70 m) 8,8 sec pe 60 m, 4,57 m la 
lungime și 1,38 m la înălțime și Maria

C.S. Mureșul a trecut greu de Progresul București (3-2)
Mîine, 3 jocuri la ștrandul Tineretului

Imecs (născută 1948) 8,3 sec pe 60 m, 4,60 
m la lungime și 1,30 m la înălțime. Am
bele eleve învață foarte bine. Cîteva re
zultate : NASCUȚI 1950 : băieți : 60 m : 
Jasciurjinschi 9,2 ; fete : 60 m : I. Lupan 
și M. Călinescu 9,6: NASCUȚI 1948—1949: 
băieți: 60 m: S. Gligor 8,0; lungime: 
M. Aciu 5,27; fete : 60 m : M. Imecs 8,3; 
lungime : S. Tănase 4,57; înălțime : S. 
Tănase 1,38; NASCUȚI 1947 : băieți : lun
gime : A. Bartaliș 5,44; minge oină : J. 
Homorodi 68,82; fete : 60 m: D. Loghin, 
J. Nendea 8,3; J. Santha și M. Ardelea- 
nu 8,4; lungime : J. Santha 4,88; 300 m : 
R. Luca 48,8; minge oină : R. Luca 42,40 
m. (P. NAGY — coresp.).
• PETROȘENI. Etapa orășenească a 

campionatului de juniori. Au evoluat 
peste 80 de concurenți. Timpul a fost 
complet nefavorabil. JUNIORI I : 100 m: 
D. Gradin 11,6; 800 m : Fr. Cozma 2:20,0; 
lungime : D. Gradin 6,24; JUNIORI II : 
80 m : C. Plopețchi 10,2; 500 m : C. Nagy 
1:20,0; lungime : S. Vijdea 5,40; greutate: 
L. Popescu 12,30. (S. BALOI — coresp.).
• BOTOȘANI. Ca urmare a hotăririlor 

conferinței raionale a U.C.F.S., in loca
litate a fost înființat un centru de antre
nament pentru atletism pe lingă asocia
ția sportivă FI. roșie. La antrenamentele 
care au loc de cite trei ori pe săptămînă 
participă cu regularitate aproape 60 de 
tineri și tinere din asociațiile sportive 
din Botoșani. Antrenamentele sint îndru
mate de un colectiv condus de Irimia 
Adochiței. Din păcate centrul de antre
nament nu este încă înzestrat cu toate 
materialele necesare practicării atletis
mului. (A. ABRAMOVICI — coresp.).

spre finală a fost presărat cu urmă
toarele succese : 3-0 și 3-0 cu Brabo 
Anvers, 3-0 cu Dozsa Budapesta, 3-0 
cu Dukla Kolin și 3-0 cu Stade Fran- 
cais Paris, în grupa semifinală de ța 
Budapesta. De remarcat recordul Ra
pidului : nici un set pierdut !

Conform actualului regulament al 
„C.C.E.", finala se dispută în dbuă 
„manșe". In caz de egalitate la vic
torii, hotărăște șețaverajul sau, îji ul-4 
timă instanță, punctaverajul.

Sintem siguri că jucătorii echipei 
noastre campioane vor lupta pentru 
fiecare punct, iși vor apăra cu. toată 
ardoarea titlul cucerit anu.1 trecut, fo
losind bogatele, tor resurse pentru a 
înregistra o nouă victorie, la nive
lul renumelui de care se bucură pe 
arena internațională.

începe etapa

interreginnală a campionatului

de calificare
Așa cum s-a mai anunțat, duminică 

încep meciurile din grupa a JV-ă a 
campionatului de calificare pentru cate
goria A, faza interregională.

în Ga pita la, de la ora 9.30 pe baza 
sportivă de la Facultatea de științe 
juridice (str. Vasile Pîrvan)) se 
va disputa meciul masculin Oțehil 
București—Electroputere Craiova. Tot 
duminică, la Tulcea va avea loc întîl- 
nirea masculină Stuful Tulcea—Cetatea 
Giurgiu.

Duminică mai erau programate 
jocurile feminine Voința Constanța —« 
Școala medie Giurgiu și Știința Bucu-s 
rești — Medicina Craiova. Ele nu vor 
avea loc pentru că formațiile Voința 
și Medicina au fost eliminate din corn-, 

' petiție, întrucît la etapele regionale 
respective nu a participat numărul de 
echipe regulamentar. Nu mai participă 
la competiție nici Școala medie Giur-. 
giu, pentru că aceeași echipă a cîștii 
gat și campionatul regional la junioat 
re și va participa numai la acest 
campionat.

Joi după-amiază s-a disputat la 
ștrandul Tineretului meciul de polo, 
contînd pentru etapa a VllI-a a cam
pionatului republican, dintre echipele 
Progresul București și C. S. Mureșul 
Tg. Mureș. Victoria a revenit forma
ției oaspe, cu scorul de 3—2 (0—0, 
1—0, 1 — 1, 1—1). Deși cîștigători,
mureșenii s-au comportat sub aștep
tări comițînd erori după erori și ’ tre
buind să facă eforturi deosebite pen
tru a cîștiga la limită în fața uniri 
•adversar cu posibilități modeste. To
tuși, din formația echipei mureșene 
vom remarca pe portarul M. Csiszer, 
care, prin forma arătată, se impune a 
fi selecționat, din nou, în Iotul de ti
neret. Vom sublinia, de asemenea, și 
jocul curajos prestat. de tînăra echipă 
bueureșteană, care, cu mai multe șan
se, putea realiza joi o surpriză. De 
altfel, la scorul de 0—0, bucureștenii 
au avut o ocazie mare de gol, ratată 
de Antonescu, iar la situația de 0—1,

o lovitură de la 4 m. de asemenea ra
tată de Cristescu. Punctele au fost în
scrise de: Fleșeriu, Rlgo și Sknon 
pentru mureșen;, Antonescu (2) pentru 
bucureșleni.

Alte trei jocuri ale etapei a VUI-a 
se dispută nu ine la ștrand ut Tineretu
lui (cu începere de la ora 10) după 
următorul program: Știința Buc. — 
I. C. Arad, Dinamo Buc. — Industria 
Linii Timișoara și Steaua — Crișana 
Oradea. .

Tot mîine sint programate și jocu
rile etapei a 111-a a campionatului de 
calificare. La București, echipa Clu
bului sportiv școlar va primi replica 
formației Voința Tg. Mureș, la Oradea, 
echipa Voința se îrrtilnește cu C.S.M. 
Cluj, iar la Cluj se dispută meciul 
Voința — C.S.O. Timișoara. La Lu
goj echipa organizatoare, A.S.M. Lu
goj, a cerut antinarea jocului cu Pe
trolul Cimpina. Motivul ? Temperatura 
scăzută a aerului și a apei care ali
mentează bazinul.

Jugoslavia — lJJUS.S.. c■are avea să
ceserx'eze pe ciștijjătoarea t'jrneului
s-a inregisîrat un rezultat de egali-
ta?e : 1—1 (0— 0. 1—0. 0—1. 0-0).
Benefic -nd de un go? averaj mai bun.

iei a teriininat turneul
pe prîmut ioc. In Wi neoficial 2
R. D. Germană — fugos’avia B 3_ 2
.Mecîuî R. P. R xiKnă — Italia nu s-a
disputat, deoem data aceasta
jjcător.. iîafjen să xitre în
apă din 
Iirtrucit echipa

arii scăzute.
i a*. ier n u

la două jocur'. «gaaîzatiorii au anu-
lat toate rezuilalît-e mum irîtor cu Ita-
lia. La sfirșîtui ♦jmeul’j’ c asamentul
competiție- se i
1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. R.D. Grrnuni
4. R.P. Romină

xezîntă asVei i -
3 2 i • ii: 3 s
3 2 1 • 12: 4 5
3142 8:15 2
3 0*3 4:12 9

X LUAT SFlRȘIT TURNEUL 
DE POLO DE LA BELGRAD

Joi s-au jucat ultimele partide în 
cadrul turneului internațional de la 
Belgrad. In ce' maț important meci.

Asprei dintr u cursă de 200 m desfășurată pe stadionul „23 August" din 
Capitală.

Foto: T. Roibu



pipa Dinamo Bacău învingătoare în R. D. Germană 
MAGDEBURG 8 (prin telefon). — 
1 Dinamo Bacău și-a început tur
ti în R. D. Germană, jucînd în 
plitatea Giissten cu selecționata fe- 
liară a regiunii Magdeburg, Dinamo 
rău a cîștigat cu 5-3 (4-0) prin 
betele marcate de Ciripoi (2), Ja- 
lisc/n, Vătafu și Stoica. Dinamoviș- 
au . foșt net superiori in prima re- 
kă și au furnizat - în general - 
spectaflol de calitate, apreciat de 

prezent la meci.

După pauză, Dinamo a modificat e- 
chipa. introducând rezerve. A jucat 
formația: Bucur-Gross, Lazăr, Cincu- 
Rădulescu (Giosanu), Vătafu (Stoica)- 
Sorin Avram, Jamaischi, Gram (Me- 
derj, Ciripoi. Publik (Nemeș).

Sîmbătă, Dinamo va juca cu Auf- 
bau Magdeburg, iar Duminică cit Ro
tation Leipzig. Ambele jocuri au loc 
la Magdeburg.

il public TR. TOMESCU, antrenor

la București sia

mine, în categoria A, antepenul- o serie de trei victorii, în timp ce Rapid 
l;> etapă a campionatului...
b etapă cu multe jocuri așteptate cu 

interes, deoarece deși în'ctăsament 
b produs unele clarificări i'mpbrtan- 
totuși — teoretic — atît în lupta 

liru titlu, cit și în cea pentru evi
ta retrogradării mai' pot interveni 
pificări. 
fub acest aspect, foarte interesant 
peul 'dîrlțfe Dinamo București și Pro
pui'1n‘care liderii vor avea de tre- 

imtil din ultimele obstacole mai 
bite pe'drumul spre cucerirea titlu-

ii eg#lă , măsură interesează fruntea 
periferia clasamentului partîda de la 
tști dintre Dirtamo și'Petrolul Plo
ii Meciul' apare deosebit de echili- 
t; pitpștenji vor face o ultimă în- 

pentru a-și păstra șansele de 
fagrc“, în timp ce’ pentru ploieșteni 
^îngere ar însemna pierderea prac- 

a oricărei șanse de a mai candida 
titlu. Deși interesează doar mijlocul 
[anieutnlui, meciul Steaua—Rapid 
p așteptat cu legitim interes de spec- 
pr 'bucureșteni. Steaua vine după

Pregătiri,

a suferit în ultima vreme două eșecuri 
care trebuie șă le dea de gîndit jucă
torilor ferovi-ri.-Dorința militarilor de 
a-și- confirma revenirea și a feroviari
lor de a se reabilita fac ca meciul să 
fie foarte atractiv.

Dintre celelalte jocuri ale etapei de 
miine, mai echilibrat pare cel de la 
Lupeni. Știința Timișoara și Steagul 
roșu sînt favorite în jocurile pe teren 
propriu cu Metalul și UTA.

Atit la cuplajul interbucureștean, cit 
și la toate celelalte jocuri din țară, aș
teptăm din partea jucătorilor o serioasă 
preocupare pentru calitatea jocului, du
blată de o comportare sportivă, disci
plinată, așa cum au dovedit în cele 
mai multe din meciurile etapei prece
dente. Străduindu-se să ofere iubitori
lor fotbalului spectacole de calitate, a- 
vînd o' comportare corectă, respectin- 
du-și partenerii de întrecere și punînd 
pe primul plan nivelul tehnic al jocu
lui, fotbaliștii echipelor de categoria A 
pot să-și aducă o 
lâ creșterea calității

formații...

directă contribuție 
fotbalului.

Juniorii primul an
16 echipe in întrecerea pentru titlul de campioană republicană

I Echipele * bucureștene, „vedetele* 
|>ei de lifiln#4, ah făcut joi antrena
nte fără fotbaliștii care au jucat in 
Jiul <lin seara aceleiași zile.
ITEAUA s-a antrenat cu formația de 
■ret în 2 reprize a 45 de minute 
1-2). Duminică, Steaua va folosi a- 
Iși echipă de duminica trecută. E 
liabilă. doar schimbarea lui Cojocaru 
I carciî4eșimt!e un .aceri dent — cu Hăl- 

Voinea nu-i încă restabilit.
I1NAMO a susținut și el un joc la 
|ă porți, cu Dinamo I (din campio- 
|il orășenesc). în ceea ce privește 
|națiaeJ,^j,pu a fost încă definitivată. 
IprincipiiL ea este aceeași de dunii- 
I trecută. Un semn de întrebare ri
ll postul de inter stînga. Tîrcovnicu 
I indisponibil.
[APlIj; va folosi mîine echipa: 
9git—Greavu, Motroc. Macri—Neacșu, 
Irgliiria—Xăstiirescu, Ozon, I. Iones- 
I Georgescu, Codreanu.
I PfvGGIîESUL s-a antrenat joi în 
Ipapia Științei București (3—0 în 
I reprize a 30 minute). Formația pro- 
lilă: Mîndru—Nedelcu, C.aricaș. Soa- 
yioniiâ, Pașcanii—Mâfteuță, Voinea, 
trăndescu I, Dinulescu,
[)
I Minerul a jucat joi 
1-0, prin punctul înscris 
Imeciul' cu Știința Clu j, 
[ia formația: Mihalache—Stanciu, Co- 
l, Dan II—rMihăilă, Mihaly—Cucii, 
ișa, Szuke, Staudt, Ion C. Ion. (Gh. 
tea, coresp.).

' înlr-un meci de antrenament, Știin- 
l-luj a dispus de echipa sa de tine- 
cu 4-—2 (I—0). Formația pentru 

îinică: Moguț—Kromely, Mureșan, 
peanu—Georgescu, Popescu—Ivan- 
, PetYu Emil, Gane, (Marcu) Marcu, 
ciu; * Băluțiu), Moldovan. (V. Caco- 
tu, ,C9ECSp.).
’ Metalul a jucat cu formația de ti- 
t. în acest joc echipa a dovedit o 
nă bună. La Timișoara urmează să 

Andrei (Marcu) — Tomescu, 
Petrescu 

Niculescu,

Sandu (Ba

cu tineretul 
de Contșa). 
Minerul va

;e :
ndea, Georgescu—Nițescu, 
ruțiu, Moisescu, Cazacu, 
iță. (M. Avănu, coresp.).

’ St. roșu a susținut săptămîna acea- 
două jocuri de verificare: cu Rui

nul și formația sa de juniori. Echipa

JOCURILE, ARBITRII...

(4-1),

(3-4),

Cru-

>înamo București—Progresul
. Em. Martin-Bucurcști. ■ 
ființa Timișoara—Âletalul

A. Bentu-București.
lapid—Steaua (2-1), arb. M.
: ti- București.
>inamo Pitești—Petrolul (0-0), arb.
DumitreScu-București.
teagid roșu—U.T.A. (1-3), arb. Gh. 
vș-Cjuj.
linerul—Știința Cluj (1-4), arb. Gh. 
eanu-Buciirești.
iitilnîreă Dirtamo Bacău—Jiul (0-1) 
ost aminătăi deoarece Dinămo Ba- 

i se află jn turneu în R.D. Ger- 
nă, ■■ ■■■ "

fost încă alcătuită.

la

pentru duminică n-a
Este nesiguri participarea lui Fmulan 
și A’o.cy. (C. Gruia, coresp. reg.).

• Știînfa Timișoara (4—4, joi
antrenament eu tineretul) va alinia echi
pa : Gatriloiici—Jenei. Țarcan. Race-
lescu (Georgescu)— Petescu (Botescu), 
Tunase—Igna, Lazăr, Manolache (Sețu), 
Lereter, Mițaru.

• Nici o modificare în echipa U.T.A.: 
Coman—Sziics, Capaș, Neamlu—Meț- 
cas, Koszka—Selymesi I, Sasu, Pop, 
Floruț, Czako. Joi, U.T.A. a învins cu 
3—1 formația sa de tineret.

• Petrolul—Unirea Iași 2—1 (1—0)^. 
joi la Ploiești. Au marcat: Dridea I (din 
11 m) și Babo/ie, respectiv Romilă. Pe
trolul nu și-a alcătuit încă echipa, avînd 
cî(iva jucători indisponibili. (^4. Vlâș- 
ceanu coresp.).

Voinea, singur
a

*
lt

Iubitorii ' fotbalului tor găsi timp, 
fără îndoială, ca să urmărească luna a- 
ceasta, paralel cu ultimele întîlniri din 
categoria A și B, una din cele mai 
interesante și mai importante competiții 
ale fotbălului nostru. 15 campioane de 
regiuni și campioana orașului București, 
desemnate în urma a zeci de jocuri în 
cadrul unor competiții 'pe plan local 
(ca primă fază), își vor disputa cu en
tuziasmul și ardorea caracteristice virs-> 
tei fotbaliștilor lor, titlul de cea mai 
bună formație din (ară, deținut în pre
zent de Dinamo București.

Ați înțeles, desigur, că este vorba de 
turneul final al campionatului republican 
de juniori (ajuns —£ din 1947 — la a 
XIV-a ediție a sa), care va începe miine 
și se va încheia la 1 iulie. O adevărată 
Jună fotbalistică a juniorilor", care — 
în lumina victoriei reprezentantivei R.P. 
Romine la recentul Turneu U.E.F.A. — 
capătă o deosebită semnificație. ___  ____ ______ ____ ___

Acest turneu final este interesant și dat următoarele echipe campioane: 
important pentru că prilejuiește evoluția 1947-48 . RjDensia Timișoara 
unei serii de tineri jucători talcntati, de 
care fotbalul nostru dispune intr-un nu
măr foarte mare. Ele nu așteaptă dectt 
ocazia— pe care le-o oferă activitatea 
lor de bază, campionatul — să-și do
vedească talentul și să se afirme, să 
joace in fața unui număr de spectatori 
mai mare dectt sînt obișnuit!, să joace 
mai ales la București, in finală pe Re
publicii sau „23 August-, pe același 
gazon pe care evoluează internaționalii ' 
romini și cei străini. Nu vă închipuiți 
cit de mult își doresc acest lucru junio
rii. Ar fi trebuit să-i vedeți pe cei al 
echipelor Victoria Giurgiu și Progresul 
Alexandria, care — la sugestia ziarului 
nostru — au disputat finala campiona
tului regiunii București în deschidere 
la meciul Petrolul — Monaco, pe Repu
blicii, ca să le înțelegeți emoția și —

totodată — bucuria pe care le-a prile
juit-o acest eveniment.

Și ca ei sint toți juniorii. Trăiesc in
tens emoția de a juca pe terenurile ce
lor consacra/i (din rindurile cărora multi 
și-au luat cîte un model), dar nu se 
.pierd', ci ajung să se comporte ca 
niște jucători mari, furnizînd jocuri ex
trem de plăcute și — ceea ce este mai 
important — evidențiind din șipul lor 
multe talente, de mari perspective? De 
altfel, campionatul național de juniori 
a fost cu regularitate lin izvor de cadre, 
un prilej de afirmare fi punct rde ple
care pentru mulți juniori, ajunși mai 
tirziu în echipe de categoria A și B.

Cine va fi al 144ea?«.
Cele 13 ediții desfășurate din 1947 atl

Coe, Mihai, Dinu, Danilef și mulți alții, 
pe care i-afi întîlnit sau ti tnttlniti în 
echipe de A și B și chiar în loturi re
prezentative.

Asemenea perspective prezintă și ac
tualul campionat. De aceea el stirnește 
un viu interes și trebuie privit cu toată 
atenfia și grija — și nu numai acum, 
ci și tn fazele precedente, cu întregul 
proces de instruire — de către cluburi 
și asociații sportive, de antrenori, ar
bitri și organizatori. Tofi laolaltă au 
datoria să asigure cele mai bune 
difiuni de desfășurare a jocurilor, 
tribuind astfel la reușita deplină a 
pionatului.

Noi le urăm succes deplin !

con-
con- 

cum-

1947— 48 : Ripensia Timișoara
1948— 49 : Petrolul București
1950 - —
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957— 58
1958— 59
1959— 60 ________________ _
1960— 61 : Dinamo București
1961— 62 : ?

Metalul Oradea
Locomotiva CFR București 
Flacăra București
Metalul Tîrgoviște
Progresul București
Știința Cluj
Știința Cluj
U.T. Arad
U.T. Arad
Rapid București

Asemenea jocuri de campionat l-au aenî- 
natal, de-a lungul celor 13, ediții, 
Neagu, Băcuț II, Mateon, Sugar, Bo'do, 
Leah etici, Csegezi, Ene III, Suciu, CM- 
riță, Tabarcea, Ciosescu, R. Lazăr, Mu
re șan, Petru Emil, Băluțiu, Corneanu, 
Haimovici, Radu, Pîntea, Florea, Dridea, 
Koszka, Igna, Varga, Vulpeanu, Vol
can, Gavrilovici,

PRIMA ETAPĂ..
Cete opt meciuri din prima etapă 

se vor disputa miine, pe terenuri neu
tre (de altfel, ca și cele viitoare), 
după următorul program :

ZONA I : CSMS Iași-Minerul Va
tra Dornei la Roman și Știința Galați- 
Dinamo Bacău la Bîrlad. Campioana 
regiunii Suceava este echipa Mine
rul Vatra Dornei și nu Foresta Făl
ticeni, cum am anunțat in urma unei 
erori de transmisie (in finală, Minerul 
a dispus de Foresta cu 3-0).

■ I ■
xs-xjts;

•• J t

■
cu portarul, va rata... Fază din meciul selecționata divizionară 
cat. A — selecționata divizionară a cat. B (2—1).

*" • 1 TI* • •Joi, pe stadionul Republicii
Joi, pe stadionul Republicii, s-a des

fășurat un interesant program sportiv 
organizat în cinstea , Adunării reprezen
tanților mișcării pentru pace din R.P. 
Romînă și a Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace de la 
Moscova. în cadrul acestui program s-au 
disputat două jocuri de fotbal. în pri
mul, selecționata seriei I a campiona
tului orășenesc a învins selecționata se
riei a 11-a cu scorul de 3—1 (1—0). 
Golurile au fost realizate de Iordache, 
Turcii și Zamfir respectiv Bîndea (din 
11 metri). Cu această victorie selec
ționata seriei I a campionatului 
ncsc a cîștigat trofeul „Cupa
oferit de către Consiliul orășenesc UCFS 
București echipei rare va realiza cea 
mai mare diferență de goluri (prin scă
dere).

în meci „vedetă", s-au întîlnit două 
selecționate, ale categoriei A și catego
riei B, alcătuite numai din 
bucureșteni. Prima a învins 
(0—0). Jocul a fost foarte 
și dacă înaintașii selecționatei

orășe-
Păcii“

jucători 
cit 2—1 
echilibrat 
B nu ar

ȘTIRI... ȘTIRI
JOCURILE DE TINERET 

S-AU CUPLAT

Cele două partide din Capitală, din 
cadrul campionatului de tineret, se vor 
disputa — în urma unui acord surve
nit ieri — în program cuplat pe sta
dionul Dinamo, duminică dimineață: 
Dinamo — Progresul la ora & și Ra
pid ■— Steaua la ora 11. Cu același 
bilet, spectatorii vor putea asista ți 
Ia reuniunea ,de ciclism 
drom.

1N CATEGORIA

de Ia velo-

B...

azi și miine.

Vulpeanu, 
Pîrcălab, Billan, Dan

... la București au loc, 
două partide:

Azi: Dina mo Obor
București, stadion Dinamo, ora 17,30.

Miine: Știința — Olimpia, teren 
Progresul, ora 10.30 (locul de dispu
tare al acestui joc a fost din nou 
schimbat în cursul zilei de ieri).

Metalul

ZONA II : CNișana Oradea CSO Ti
mișoara la Deva și CSM Cluj-Topi- 
torul B, Mare la Oradea.

ZONA III : Corvinul Hunedoara- 
Mureșul Tg. Mureș la Mediaș șl Pe
trolul Ploiești-St. roșu Brașov Ia C. 
Lung Muscel.

ZONA IV : Minerul C. Lung Mus- 
cel-Victoria Giurgiu la Tirgoviște Și 
Dinamo București-Farul Constanța la 
Slobozia.

In caz de egalitate, jocurile — care 
sint eliminatorii — se prelungesc ; 
dacă și după prelungiri se menține 
egalitatea, va fi declarată ciștigătoa- 
re echipa mai tînără.

UNDE SE
JOCURILE

DISPUTĂ 
DE CUPA

Cum se știe, la 
loc „sferturile de
R.P.R. Meciurile se vor disputa pe 
terenuri neutre. Pînă ieri au fost, sta
bilite locurile de disputare doar, pen
tru două partide:

Metalul Tirgoviște — Rapid 
rești Ia BRAȘOV’

Jiul Petrila — Steagul roșu 
la CLUJ.

• Joi la Suceava, Dinamo 
calitate a jucat cu o selecționată a re
giunii, alcătuită din juniori și tineret. 
Dinamo a câștigat cu 3—1

(C. Atexa, coresp.).

1X2X1X21
• Iată cum arată un buletin cu 12 re

zultate exacte la concursul suplimentar 
Pronosport — campionatul mondial de 
fotbal :

1. U.R.S.S.—Uruguay : 2—1 = 1
2. R.P. Ungară—Anglia : 2—1 = 1
3. R.F. Germană—Italia : 0—0=x
4. R.S. Cehoslovacă—Brazilia J 0—0=x
5. Uruguay—Iugoslavia : 1—3=2
6. Argentina—Anglia : 1—3=2
7. R.P. Bulgaria—R.P. Ungară J 1—6=2
8. U.R.S.S.—Columbia : 4—4=x
9. R.P. Bulgaria—Argentina : 0—1=2

10. R.P. Ungară—Argentina : 0—0=x
11. Ciule—Elveția : 3—1 = 1
12. Elveția—Italia : 0—3=2

17 iunie vor avea 
finală*4 ale Cupei

Bucu-

Brașov

din lo-

par- 
sur- 

,A“ a cores- 
remareîndu-se

fi ratat cîtcva ocazii clare de gol, 
tida s-ar fi încheiat cu un rezultat 
priză. Apărarea echipei 
puns în bună măsură, 
jocul bun al lui Greavu și Popa. In
schimb, linia de atac a jucat sub aștep
tări. Doar pe aripa dreapta (Pîrcălab— 
Varga) am văzut unele incursiuni mai 
bine gîndite; restul jucătorilor s-au 
complăcut în acțiuni individuale sterile. 
Golurile au fost înscrise de Raksi și 
I. Ionescu, respectiv Buzatu.

Arbitrul C.- Marin a condus bine for
mațiile :

SELECȚIONATA CAT. A: Mîndru 
(Datcu)—POPA (Jenei), Motroc (Nun- 
weiler 111), GREAVU—Jenei (Voinea), 
Ioniță (Crăciun)—PÎRCĂLAB (Năstu- 
rescu). VARGA, I. Ionescu, Voinea 
(Raksi), Creiniceanu.

SELECȚIONATA CAT. B: Niculescu 
(I. VASILE)—SABI, Szekely (Barbu), 
Stere—POPESCU, Spătaru—Dumitrescu 
(lucău), NICULESCU, Coteț, Panai- 
tescu, BUZATU.

• Depunerea buletinelor cîștigătoare 
pentru 12, 11, 10 și 9 rezultate de la a- 
cest concurs a început ieri 8 iunie și 
continuă pînă la 14 iunie 1962 ora 13.

Tragerea numerelor cupoanelor cîști
gătoare pentru atribuirea premiilor ex
cepționale (autoturism „Moskvici", mo
tocicletă ,.M.Z.“ 250 cmc, motoretă, ara
gazuri, televizor, etc etc), va avea loc 
miine la ora 10 în grădina „Loto-Prono- 
sport” din Calea Victoriei nr. 117. De
punerea cupoanelor cîștigătoare la pre
miile excepționale în obiecte se face în- 
cepînd cu data de 11 iunie pînă la 21 
iunie 1962, ora 13.

• Pentru concursul Pronosport nr. 23 
de miine, ..Programul Loto-Pronosport“ 
nr. 23 prezintă o schemă redusă de 4 
triple, 4 duble și 4 soliști, desfășurată 
pe 9 buletine combinate în care cele 4 
duble sînt ținute „fixe”. Iată pronosticu
rile indicate pentru această schemă :

1. Rapid—Steaua 1x2
2. Dinamo București—Progresul 1 x
3. Steagul roșu—U.T.A. 1
4. Dinamo Pitești—Petrolul 1x2
5. Știința Timișoara—Metalul 1
6. Minerul—Știința Cluj 1
7. Ariesul Turda—Crisana Oradea 1 x
8. C.S.M. Cluj—Mureșul Tg. Mureș 1 x 2
9. Prahova Ploiești—Dinamo Galați 1

10. Corvinul Huned.—Vagonul Arad 1 x
11. Crișul Oradea--Recolta Cărei 1 x
12. Știința Galați—Poiana Cîmpina 1x2

• Programul concursului Pronosport 
nr. 24 din 17 iunie 1962 cuprinde 2 me
ciuri internaționale, 4 meciuri de cupă 
și 6 meciuri din campionatul catego
riei B :

1. Selecționata R.P.R. (tineret)—Sedan 
(Franța).

2. Știința Timișoara — Chemie Halle 
(R.D.G.).

3. Progresul—Petrolul (cupa R.P.R.).
4. Dinamo Bacău—Steaua (cupa R.P.R.)
5. Metalul Tirgoviște — Rapid (cupa 

(R.P.R.).
6. Jiul — Steagul roșu (cupa R.P.R.).
7. Vagonul Arad—C.S.O. Timișoara (B).
8. A.S.M.D, Satu Mare — Corvinul 

Hunedoara (B).
9. Foresta Fălticeni — Dinamo Suceava 

(B).
10. C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina 

(B).
11. Dinamo Galați—Rapid Focșani (B).
12. Chimia Govora — Dinamo Obor (B).

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 22 DIN 3 IUNIE 1962

Cat. I 1 variantă cu 12 rezultate a 
18.870 lei ; Cat. a Il-a 33,30 variante cu 
11 rezultate a 1.133 lei fiecare ; Cat. a 
IlI-a 431,90 variante cu 10 rezultate a 131 
lei fiecare ; Cat. a IV-a 2794,90 variante 
cu 9 rezultate a 27 lei fiecare. Fond de 
premii 183.701 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 8 iunie 
19G2, au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 20 64 65 6 24 17 68 58 82 12. 
Premiul special A : 24, 64, 12. Premiul 
special B : 65, 6, 82. Premiul special C : 
17, 58. 20. Extragere suplimentară : 16, 
19, 78, 44. Fond de premii : 681.189. Tra
gerea următoare va avea loc vineri 15 
iunie 1962, la Hunedoara.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



SPORTURI NQUTtCEl

Au luat sfîrșit întrecerile Tinerii
„Cupei Mării Negre46 la iahting la

căîăreți romini evoluează azi 
Osijek (R.P.F. Iugoslavia)

CONSTANȚA 8 (prin telefon). 
Tradiționalul concurs de 
cu „Cupa Mării Negre" 
după două regate. Cea de 
a fost anulată din cauza vîntuliii foarte 
puternic. Concursul s-a bucurat de un 
frumos succes, reunind la start 46 de 
ambarcațiuni reprezentînd opt cluburi. 
Întrecerile s-au desfășurat pe marc, in 
lata cazinoului pe un traseu olimpic.

Prima a fost ciștigată de Petre Pur
cea (clasa finn). Milio Tașcu—P. Ro- 
inoșan (clasa snipe), I. Naum—Gh. 
Constantin (clasa star) și Ion Sandu— 
N. Zama (clasa f.d.).

Regata a doua a revenit echipajelor: 
P. Svoboda (finn), Tașcu—Romoșan 
(snipe), Lungu—Zamfir (star) și San
du—Zama (f.d.).

iahting dotat 
s-a încheiat 
a treia regată

situația defi-

și P. Svobo- 
și Ed. Eno-

In clasamentul general 
nitivă este următoarea:

FINN: 1—2. P. Pureca 
da, 3—4. Al. Horovcanu 
pian.

SNIPE : 1. Tașcu—Romoșan, 2. Cio- 
coiu—Coman, 3. Chiriță—Anghel.

STAR: 1. Lungo—Zamfir. 2. Calcan 
—Trofin, 3. Georgescu—Rarinca, 4. 
Naum—Gh. Constantin (cu o singură 
regată).

F.D.: 1. Sandu—Zama, 2. Costescu— 
Darabaneea, 3—4. Popovicî—Pătruțeseu 
și Romilă—V. Alexandru.

Pe echipe pe primul loc s-a clasat 
clubul Știința.

• Mîine dimineață încep întrecerile 
competiției internaționale .Cupa Victo 
riei".

P. ROMOȘAN

Tinerii noștri 
și în acest an cu succes în 
nala intilnire triunghiulară de la No- 
visad, unde s-au intîlnit echipele de 
juniori și de tineret ale R.P. Ungare, 
R.P. Romine și R.P.F. Iugoslavia. 
Spre deosebire de ceilalți ani, con
cursul, desfășurat recent, a pus pro
bleme mult mai grele în fața parti- 
cipanților. in sensul că organizatorii 
au inclus în program probe cu obsta
cole de o mai mare înălțime. Cu 
toate acestea, reprezentanții noștri au 
reușit să se impună și de această 
dată cîștigind cele mai multe probe. 
Juniorii Anghel Donescu, lolanda 
Lazăr și Emilia Podaru (o tînără ta
lentată din Craiova, aflată la prima 
deplasare peste hotare), Elena Iones-

călăreți au evoluat 
tradițio-

Rezultate din etapa de zonă 
a campionatului republican

cu, 
din 
din 
(două revenind călăreților maghiari 
și una gazdelor) și au ocupat mai 
multe locuri fruntașe in clasament.

O dispută dîrză a prilejuit-o proba 
pe echipe la juniori în care repre
zentanții noștri au 
la diferență de un 
maghiari.

Sarcina tinerilor 
greunată în acest an de indisponibili
tatea lui 
siune de 
care se 
Iată de 
prețioase 
Novisad, 
merită felicitări.

Apreciind 
reți romîni. 
să participe 
curs hipic 
Osijek.

Oscar Recer și Dumitru Hering 
echipa de tineret au cîștigat 3 
cele 6 probe ale concursului

fost intrecuți doar 
punct de juniorii

călăreți a fost în-

Dumitru Velea. aflat în se- 
examene și a unor cai cu 
făcuse întreaga pregătire, 
ce considerăm cu atît mai 
performanțele obținute la 
pentru care realizatorii lor

valoarea tinerilor călă- 
organizatorii i-au invitat 
la cel de al doilea con- 
care va începe azi la

BRĂILA

Miercuri, aproximativ 3.000 brăi- 
lerti au înfruntat frigul și ploaia 
pentru a asista la întrecerile de box 
disputate pe arena C.S.O. din locali
tate. Prima reuniune din cadrul eta- 
țsei de zonă a campionatului repu
blican de box a corespuns așteptări- 
,<?r. O bună parte dintre partide și 
ițideosebi cete dintre E. Chioreanu 
(C.S.O. Cluj) și Gh. Răileanu (A.S.A. 
Bacău). D. Minea (Metalul Buc.) — 
N. Teodoru (C.S.O. Galați), N. luga 
(Rulmentul Brașov) — C. Gherasim 
(Voința Buc.), în care primii au ob
ținut victoria, au dat loc unor dispute 
spectaculoase și extrem de dirze. Iată 
celelalte rezultate: K. Ambruș (Di
namo Buc.); b. k.o. II D. Roșianu 
(Torpedo Vemești), I. Otvoși (Meta
lul C. Turzii) b.p. 1. Popa (C.S.M.S. 
lași|, F. Popescu (Rulmentul Brașov)) 
b.p. M. Dulgheru (C.S.O. Galați), I. 
Breazu (Voința Buzău) b.p. C. Popa 
(Unirea Buc.), G. Simonca (Voința 
Cluj) b. p. N. Popa (C.S.O. Galați), 
M. Dumitrescu (Dinamo Buc.) b. p.
D. Roman (Dinamo Brașov), M. lo- 
nescu (C.S.O. Craiova) b.p. O. Ta
bără (C.S.O. Galați), C. Stoian (Uni
rea Buc.) b.p. I. Ailenii (Olimpia Buc.).

★
întîlnirile de joi s-au desfășurat 

în condiții improprii: vînt puternic 
și frig pătrunzător. Spectatorii, ci
frați la aproape 3.000, au fost însă 
„încălziți", datorită partidelor pasio
nante la care au asistat. De data a- 
ceasta „capul de afiș” l-a deținut 
duelul .dintre vechii „rivali" ~ ~ 
mitrescu (Dinamo Buc.) și I. Marcu 
(Steaua). Acum dinamovistul a ieșit 
învingător, dar cu prețul citor efor
turi 1 începutul partidei i-a aparținut 
boxerului de la Steaua, care a domi
nat și a punctat mai mult, pentru 
ca în rundul următor, atît Marcu cît 
și Dumitrescu să fie „groggy" în pi
cioare. Dumitrescu, care și-a corectat 
multe din deprinderile greșite, a 
punctat spre sfîrșit mai clar și a ob
ținut pe merit victoria. A. Morăruș 
(Grivița Roșie Buc.) — deși nu a bo
xat la valoarea sa—adșiigat la puncte 
partida cu talentatul F. Popescu (Rul- . 
mentul Brașov). Iată celelalte rezul
tate : D. Minea (Metalul Buc.) b.p.
E. Chioreanu (C.S.O. Cluj), G. Simon
ca (Voința Cluj) a fost declarat în
vingător la puncte in meciul cu I. 
Breazu (Buzău), dar după 
noastră nu merita să cîștige. 
tilie (Dinamo Buc.) b.p. St. 
(Energia Cimpina), N.
b. ab. r. 
M. Bucși 
(Craiova), 
Al. Șutu 
(C.S.M.S. 
(Hunedoara), M. Ionescu (Craiova) b.p. 
C. Stoian (Unirea Buc.), C. Stănescu 
(Dinamo Buc.) b. ab r. 1 C. Cojan 
(C.S.M.S, Iași), G. Ionel (Bocșa) b. ab 
r. 2 G. Constantin (Unirea Buc.).

G. RĂICU

1 M. Balcă 
(Timișoara) 
P. Zeinescu 
(Timișoara), 
Iași) b.p. 1

M. Du

părerea 
T. Pin- 
Bucurei 
(Brașov)• luga

i (Unirea Buc.), 
b. p. I. Fîciu

i (Cimpina) b.p.
G. Bardujan

M. Odivoianu

ORADEA

Pițigoi (Steaua) și Gh. Neagu (Farul 
Constanța). In cea de a doua reu
niune au ieșit învingători: D. Davi
descu (Rapid Buc.), I. Manea (S.P.C. 
Buc.). Osman Chenan (Farul Cons
tanța), A. Verdeș (C.S.M. Cluj), M. 
Goanță (C.S.O. Craiova), Gr. Dumi
trescu (Dinamo Buc.), D. Titus (Voin
ța Cluj), Șt. Birsu (Dinamo Buc.), A. 
Asztalos (Voința Cluj), St. — 
(C.S.O. Galați). C. Tudor (Farul 
tanța), C. Anton (C.S.S. Buc.).

I. GHIȘA, coresp.
IAȘI

pugiliști : C. Ciucă (Buc.), Gh. Roșea 
(C. Turzii), T. Cerăceanu (Hunedoa
ra), Gh. Stăncuț (Buc.), C. Rusu 
(Brăila), D. Gheorghe (Craiova), I. 
Rodicenco (Brăila), P. Deca (Craiova).

GH. DALBAN-coresp.

ÎVINHST

Bogoi 
Cons-

reg.

In localitate am asistat la întîlniri 
sub așteptări, excepție făcind doar 
întîlnirile C. Crudu (Buc.)-C. Duțu 
(Brașov), A. Olteanu (Buc.)-I. Mandriș 
(Reșița), Al. Bariciu (Buc.)-Al. Săraru 
(Brașov) și V. Neagu (Constanța)-Gh. 
Dinu (Buc.), în care primii au obținut 
victoria la puncte. Iată ceilalți câști
gători : I. Marin (Cîmpulung Muscel).
C. Cătălui (Constanța), I. Florea (C. 
Lung Muscel), I. Gropșan (Buc.) I. 
Petrescu (Buc.), C. Mihai (Ploiești), 
M. Pintilie (Oradea), M. Rînjeu (O- 
radea), Fr. Szilagyi (B. Mare), St. Co- 
jan (Galați) — în prima reuniune; 
A. Iliescu (Medgidia), C. Dumitru 
(Craiova), I. Florea (C. Lung Muscel), 
I. Gropșan (Buc.), C. Mihai (Ploiești),
D. Rînjeu (Oradea) Fr. Szilagyi (B. 
Mare), C. Conceac (Tg. Mureș), Șt. 
Zentai (Cluj).

E. URSU-coresp.
CLUJ

Aproximativ 4000 de 
asistat Ia primele două 
fășurate în localitate, 
miercuri au cîștigat 
Nuri 
Lupu 
(Iași), V. Barbu (Mangalia), I. Pătruț 
(Buc.), M. Băloiu (Buc.), N. Cîmpeanu 
(Bocșa), H. Leow (Buc.). Cîștigătorii 
galei de joi: St. Dumitrache (Buc.), 
Puiu Nicolae (Buc.), C. Paznicu (Iași), 
Gh. Anghel (Buc.), .1. Pătruț (Buc.), 
D. Eniș (Reșița), C. Bogdan (Craiova), 
I. Mihaly (Buc.), N. Cîmpeanu (Boc
șa), V. Mîrza (Ouj).

V. CACOVEANU-coresp.
SIBIU

spectatori au 
reuniuni des- 

In gala de 
_ următorii: A. 

(Constanța), I. Tom,a (Buc.), 
lacomi (Galați), C. Paznicu

In localitate prima gală din cadrul 
„zonelor" s-a desfășurat joi. Iată țiș- 
tigătorii : N. Mindreanu (Buc.), E. 
Cismaș (Buc.), A. Gărdescu (Hune
doara), Radu Mihai (Brașov), N. 
Stoenescu (Constanța). M. Ionițâ (Ga
lați), Gh. Buzatu (Craiova), I. Sibi- 
șan (Reșița).

I. lONESCU-coresp.
TIMIȘOARA

Primele meciuri din cadrul fazei 
de zonă din localitate au prilejuit în
treceri viu disputate. Iată cîștigătorii 
primei gale : D. Davidescu (Rapid 
Buc.), E. Galle (Vulturii Timișoara), 
M. Goanță (C.S.O. Craiova), Gh. An
ton (Medgidia), D. Vituș (Voința Cluj). 
H. Zechia (A.S.A. Bacău), V. Ștefan 
(C.S.M.S. Iași), C. Tudor (Farul Con
stanța), F. Mustață (Voința Buc.), I.

CONSTANȚA

In urma rezultatelor obținute în 
primele două gale pentru finala „zonei* 
din localitate ce se va desfășura sim- 
bătă s-au calificat următorii sportivi: 
C. Marin (Buc.)-L Nica (Oradea), I. 
Negru (C. Lung Muscel)-P. Gyurka 
(Oradea), I. Turcu (Brăila)-I. Bișinescu 
(C. Lung Muscel), Gh. Vieru (Iași)- 
Gh. Manea (C. Lung Muscel), I. Ol
teanu (Mangalia)-Gh. Giurea (Buc.), 
Gr. Enache (Brăila)-Tache Mitra (Ga
lați), Gh. Deac (Cluj)-N. Moț (Timi
șoara), N. Tudor (Buc.)-C. Milă (Cra
iova), Gh. Simion (Reșițaj-T. Panduru 
(Buc.). M. Ghiorghtoni (Hunedoara)- 
V. Teglaș (Cluj).

C. GOLDENBERG-coresp.

„CUPA PĂCII”
Duminică, începînd de la ora, 8,30 se 

organizează în sala Floreasca un concurs 
de gimnastică dotat cu „Cupa Păcii". 
La întreceri participă reprezentativele 
masculine și feminine ale cluburilor din 
orașul București. Vor evolua și compo- 
nenții lotului masculin al R.P.R. și 
componentele lotului feminin de tineret.

„CUPA VALEA ALBA* 
ANINATĂ PENTRU 24 IUNIE

Din cauza timpului nefavorabil (

La reuniunea de miercuri din loca
litate au ieșit învingători ; D. Răgălie 
(Mangalia). Al. Stănescu (Cimpina). 

D. Șerban (Cimpina), R. Prorac (Hu
nedoara), V. Cotam (Ploiești), A, Maci 
(Bocșa), I. Marin (Craiova), St. Preda 
(C. Lung Muscel), V. Badea (Buc.). 
Cu ocazia celei de a doua gale au ciș- 
tigat : V. Răgălie (Mangalia). AL Stă
nescu (Cimpina), C. Gheorghiu (Buc.). 
N. Munteanu (Galați). I. Dinu (Cons
tanța), I. 
(Craiova), 
Preda (C. 
(Buc.).

Militaru (Buc.), I. Marin 
St. Bobocă (Brașov), Gh.

Lung Muscel). D. Enuț

T. ȚARANU-coresp.
BACĂU

de zonă din Bacău în priLa faza
ma gală au obținut victoria următorii

Din cauza timpului nefavorabil (nin
soare și vînt puternic), concursul dotat 
cu .Cupa Valea Albă“, programat ini
țial pentru mîine, in Bucegi, a fost 
atriînat pentru duminică 24 iunie.

Năslase și Ion roiu
campioni republicani absoluți pe anul 1962

Pe aeroportul Clrnceni, timp de pa
tru zile, fruntașii sportului cu para
șuta din țara noastră și-au disputat 
întîietatea în cadrul campionatului re
publican de parașutism pe anul 1962. 
Condițiile atmosferice nefavorabile 
(vîn-t, ploaie) a-u influențat în mare 
măsură rezultatele.

La primul salt — cel de la înălți
mea de 1.000 m cu deschidere întir- 
zi-ată a parașutei pină la 10 secunde 
și aterizare la punct fix — s-au înre
gistrat următoarele rezultate: MAS
CULIN : 1. Ion Roșu 364,753 p„ 2. 
Valentin Țwcanu 364,499 p., 3. Ște
fan Băcăoanu 362,397 p. .. FEMININ : 
1. Angela Năstase 357.318 p.. 2. Eli- 
sabeta Kiss 297,455 p., 3. Elena Bă
căoanu 288,963 p.

în proba a doua care s-a ținut 
miercuri — salt individual cu ateri
zare la punct fix de la înălțimea de 
1.500 m sî deschidere intirziată a pa
rașutei intre 15—21 sec. — sportivii 
parașutiști au obținut următorul punc
taj : MASCULIN : l. Ion Negroiu
380.292 p.. 2. Ion Roșu 371,464 p., 3. 
Emil Dumitrașcu 363.219 p. FEMININ: 
1. Ecaterina Diaconu 348,433 p., 2. 
E :sabeta Popescu 330.678 p., 3. An
gela Năstase 311,149 p.

Joi, în cadrul saltului de Ia 600 m 
cu deschidere automată a parașutei 
și aterizare la punct fix. Vasile Sebe 
a cîștigat proba cu 390,667 p. — nou 
record R.P.R. în clasamentul feminin 
primul loc l-a ocupat Elisabeta 
cu 366.716 p

Ieri, in ultima probă — salt 
vidual de la înălțimea de 2.000 
deschidere intirziată a parașutei 
25—30 sec. și executarea unui 
plex de figuri (acrobatice) — 
Negroiu a totalizat 411 p., iar Elena 
Băcăoanu 422,5 p. — cîștigînd proba.

Iată clasamentul general : masculin: 
1. ION NEGROIU (Țesătura lași) 
1.471.806 p. — campion absolut ăl 
R. P. Rotnine, 2. Ion Roșu 1.462,808

p., 3. Valentin Țurcartu 1.427,618 p., 
4. Velîcu Nicolae 1.365,877 p., 5.
Gheorghe lancu 1.351,760 p., 6. Ște
fan Băcăoanu 1.274,248 p.. 7. Ștefan 
Badioc 1.265,030 p., 8. Emil Dumi- 
trasou 1.125,942 p., 9. Vasile Sebe 
1.039,308 p., 10. Mircea
971,778 p. Feminin: 1.
NĂSTASE (Ancora Galați) 1.421,934 

campioană absolută a R. P. Ro- 
Elisabeta Kiss 1.281,775 p., 
Băcăoanu 1.223,057 p., 4 
Popescu 1.172,402 p., 5.
Diaconu 882,276 p., 6. Ma:

P- 
mine, 2.
3. Elena
Elisabeta
Ecaterina 
ria Bistriteanu 693,437 p.

Ciobanu 
ANGELA

La sfîrșit de săptămînă
AZI

ATLETISM : Stadionul Republicii, ‘I 
Ia ora 16: etapa orășenească a câmpii 
natelor de juniori și campionatelor șcl 
lare. I

FOTBAL: Stadionul Dinamo, ol 
15,45: Dinamo I—Dezrobirea (cam! 
oraș); ora 17,30: Dinamo Obor—-Metal! 
Buc, (Categ. B). I

MlINE
ATLETISM : Stadionul Republicii, j 

la ora 8,30: etapa orășenească a cad 
pionatelor de juniori și campionatell 
școlare. I
• In pauzele meciurilor și dintn 

meciurile de pe stadionul „23 August] 
(începînd cu Rapid — Steaua) se vd 
disputa următoarele probe din cadri] 
finalelor pe Capitală ale campionatu 
lui de juniori și junioare : 100 d
băieți <si fete, 4 x 100 m băieți și feti 
800 m ’băieți și fete și 3.000 m băiefl

VOLEI: Teren Știința (str. V. Pil 
van) de la ora 9,30: Oțelul Buc. -] 
Electroputerc Craiova (m) ; Sala El] 
reasca, ora 19,30: Rapid București-] 
T.S.K.A. Moscova (m) — meci în el 
drill C.C.E.

SPORTURI NAUTICE: Lacul Ileră 
trău, de la ora 8: „Cupa Păcii", col 
curs de canotaj academic și caiac-eand 
în organizarea clubului sportiv Dinam]

FOTBAL: Stadionul „23 August!
ora 12,45: București—Bacău (surd] 
muți) : ora 14,30; Rapid—Steaua; o] 
18: Dinamo—Progresul (Cat, A). Stl 
dionul Dinamo, tie la ora 9: Dinamo] 
Progresul și ora 11: Rapid—Steaua (ti 
neriet); teren Progresul; ora 10,3fl| 
Știința—Olimpia (Categ. B). ■ J

POLO : Ștrandul Tineretului,’ doM 
ora 10: Știința Buc.—tI.. C. Arad,- Dini 
nto—Ind. Linii Timișoara, Steaua—Cd 
șana Oradea (meciuri in cadrul campi] 
natului republican).

RUGBI : Stadionul „23 August", «»l 
16.30: R.P. Roinînă—Italia.

HANDBAL ÎN 7: Teren Progresul < 
la ora 10,30: Știința—l.T.B. (f) și Pd 
greșul—Rapid (f) — meciuri în' cadri 
campionatului de primăvară.

CICLISM : Velodromul Dinamo, de j 
ora 9,30: Campionatul orășenesc d 
viteză.

Cartierul blocurilor noi din Giuleșd 
ora 9: campionatul orășenesc de serul 
(ond rezervat juniorilor.

STAȚIUNILE BALNEO' i
CLIMA1ERICI din »c C1UJ,

Qfe efarâ condițiwue 
OțdvMUZ dst Gdrfvwâ.

Si
ta Cabanele:
• MUNTELE BAiSOARA
• ghețarul scarisoarai
• VLÂDEASA |
• VALEA URAGANULUI
• CHEILE TURZII I
• CHEILE RiMETULUI '

® SOMESENI >
® COJOCNA.
® BĂUA £
® BIZUȘA 1
Preturi avantajoase 
\KetiK.eU locuit cum

țîH| ll;

infORMAPi-iAdiilr. bslneo T.'iniateri- 
ca Cltij str Kqsssth nr*55.fs’.:336! 
ai la ăgentiife 0NT "carpat; ■.

I.G.O. Cîmpulung Muscel asigură pentru excursioniștii în gtup transport 
cazare și masă la cabana Voinea.

m cu 
intre 
com- 

lon



Pe temele vacantei

Pe urinele celor „mari
întîi panglica ar- 
apei J iilor, vor 
mijlocul hamici- 
mineri din Pe- 

Petrila, vor urca

născut itinerarul...

Pasiunea pentru fotbal 
nu cunoaște limite de vtr- 
stă. In calea primilor pași 
ai copilului mingea nu este 
niciodată un... obstacol. 
Am putea spune chiar dim
potrivă : un... ghid.

„Eroii** din prim 
[fotografiei noastre 

depășit încă anii

planul 
n-au 

poveș-

Varietăți
se organizează 
Etienne. „Ziua 

o sărbătoare 
se bucură de 

Ziua

în Elveția 
anual, la St. 
Velocio" — 
ciclistă care
multă popularitate. 
Velocio* le amintește el
vețienilor de unul din corn- 
patrioții lor. Paul de Vivie, 
supranumit Velocio datorită 
pasiunii sale pentru ciclism.

La ultima ediție a „Zi
lei Velocio", ia linia de 
start în cursa de 12 km 
s-au prezentat 1300 de ci
cliști, împărțiți în cate
gorii de la 12 pînă la 
peste 80 de ani. Eroul zilei 
a devenit Oscar Jacob din 
Geneva, în vîrstă de 86 
de ani. Stimulat călduros 
de către suporterii de pe 
traseu, acesta, datorită să
nătății sale excelente a par
curs tot traseul, care avea 
și o porțiune de urcuș de 
559 m !

Performanță, nu glumă, 
pentru această vîrstă !

★

Clubul englezesc univer
sitar Crow a angajat un 
nou antrenor în fruntea sec
ției de înot $i polo, pe un 
oarecare John Bridgers. 
Cînd John Bridgers a fost 
prezentat conducerii clubu
lui, el a ținut un discurs 
care în esență suna așa : 
„Studiind unele acte din 
arhiva clubului, pe care 
cu onoare și pricepere îl 
conduceți, ain constatat că 
echipa de înot și polo a 
clubului nu a cucerit nici 
un titlu de campion în 
ultimii treizeci și cinci de 
ani. Dacă în următorii trei
zeci și 
ția va 
am de 
na !

cinei de ani situa- 
fi la fel, voi ști ce 
făcut : voi de mi si o*

IN PATRU RINOURI
Nu toți luptătorii noș
tri cunosc noul regula
ment internațional.

Acesta-i raționamentul 
Pe • “ -
DeDe

care-1 facem cu justețe: 
nu cunosc regulamentul 
ce nu... luptă să-l 

învețe?

Sabrerii noștri au o 
comportare slabă

Pentru aceasta, noi, de 
bună seamă 

Le-am face în ziar o epi
gramă. 

Dar nu știm de va folosi 
măsura 

Că s-au obișnuit... cu-nțe- 
pătura !

V. D. POPA

tilor rostite la gura sobei. 
Și totuși, tricourile de fot
baliști și balonul prezintă 
pentru ei mai mult interes 
decît Cosînzenele, Zmeii și 
Feții Frumoși. Priviți cu 
cită atenție 
mingea piciul 
cită hotărire 
adversarul de 
a-l împiedeca să efectueze 
un șut necruțător. După 
meci, obrajii sini îmbujo
rați, pofta de mJ neare ca 
de... lup, somnul fără tise. 
Intr-un cuvin! : sănătate.

Și, fără îndoiala, din rin- 
durile micilor pasionați ai 
sportului cu balonul ro
tund, ca aceștia pe care 
i-a surprins obiectivul foto
grafic, se vor ridica maeș
trii de mîine. Campionatul 
mondial al anului 1962 este 
In plină desfășurare. Dar, 
pregătirile pentru edițiile 
viitoare au și început. 
Poate chiar cu instantaneul 
ie față.

controlează 
blond și cu 
se apropie 
joc pentru

Asa s-a
9

...O mare hartă turistică 
țării noastre ocupase a- 

proape întreaga catedră. 
Deasupra stăteau aplecate 
zeci de capete. Cei mai 
micuți se ridicau pe vîrful 
picioarelor, iar profesorul 
Ion Coman. director ad
junct al școlii de 
nr. 111 „Ștefan 
din Capitală nota 
caiet propunerile.

— Vasăzică ne-am fixat, 
începem cu Falca Jiului.

— Da, cu Valea Jiului, 
au răspuns în cor copiii. 
N-am fost încă niciodată 
acolo...

Și astfel, încet. încet, s-a 
născut itinerarul. Este, m- 
tr-adevăr, unul dintre cele 
mai pitorești. Elevii vor

8 ani
Plavâț*
intr-un

urma mai 
gintie a 
poposi în 
lor noștri 
troșeni și 
pînă la Hunedoara pentru 
a cunoaște marele combinat 
siderurgic. Apoi, pe cărări 
de munte, se vor opri la 
Hațeg, vizitînd în cale 
străvechea 
segetuzei. 
purta în 
la Cazane, 
nărea și-a 
picînd stincile.

Au deci toate 
să aștepte cu multă nerăb
dare vacanța micii turiști. 
A fost o veritabilă între
cere pentru a obține drep
tul de a participa, alături

vizitînd 
cetate a Sarmi- 

Drumul îi va 
continuare pînă 
acolo 
făcut

unde Du- 
loc des-

motivele

JEAN GIRAUDOUX ȘI SPORTUL
Academician și scriitor 

de valoare. Jean Girau* 
doux a avut și preocu
pări de ordin sportiv. Ani 
de zile, cronica sportivă 
scrisă de el la 
„Les Annales- a 
aderenți sportului, 
făcut din această cronică 
un adevărat model al
genului. Din inițiativa lui 
s-a organizat anual un
concurs literar cu tema
tică sportivă, care a a-

revista 
adus 

El a
Un medic care nu 

sportiv, este un chi- 
ale cărui instru-

de sutele de elevi din școli
le raionului Nicolae Băl- 
cescu, la această minunată 
călătorie. Condițiile cereau: 
NUMAI NOTE FOARTE 
BUNE LA ÎNVĂȚĂTURA. 
Condiția a fost 
de 32 de copii, 
cărora figurează 
numai 9 și 10.

Nu ne rămîne 
urăm drum bun ț 
plăcută !

Marea dezvoltare luată de 
sporturile nautice în tara 
noastră, datorită condiții
lor favorabile create de re
gimul de democrație popu
lară, este subliniată prin 
seria de mărci poștale e- 
misă de Direcția Generală 
a Poștelor și Telecomuni
cațiilor, sub titlul 
turtle nautice".

Această emisiune < 
de următoarele opt 
în sumă totală de 
reprezentînd fiecare 
desenul respectiv cite 
sport nautic :

Valoarea de 10 bani, 
noe; 20 bani, caiac ; 
bani, schif de 8-j-l ; 
bani, schif 2 V; 1 leu, 
iachting cu iola tip star;

1
„.Spor-

cuprin- 
valori, 
8 lei, 

i prin 
un

îndeplinită 
In dreptul 
în catalog

decît să le 
și petrecere

C. S.

KPROMINA

1,20 \e\,motonautica; 1,55 
lei, F. D. (Flying Dutch- 
man=ol«indczul zburător) ; 
3 lei, slalom nautic.

Mărcile sînt tipărite la 
tiefdruck, pe hîrtie cretată, 
în cîte două culori, după 
machetele desenate de pic
torul D. Știubei, și vor fi 
atît dantelate cît și nedan
telate, în culori schimbate.

La ghișeele I.C.S. Filate- 
lia s-au și pus în vînzare, 
pentru membrii Asociației 
Filatcliștilor Roinîni, abo
nați, mărci din această c- 
misiune, care este comple
tată cu trei plicuri „Prima 
zi“, obliterate cu o ștam
pilă specială. In curînd a- 
ceastă serie va fi pusă și 
în circulația poștală.

Din istoria pitoreasca a ciclismului

E „cuviincios" ca o femeie să pedaleze?
Astăzi, cînd în întreaga

------_e_X —...-----------------J_ cj_

ti- 
în- 
ea 

se-

ING. GHEORGHE CALIN, 
BUCUREȘTI. — La cam
pionatul mondial de fotbal 
din 1954, Ungaria a învins 
^Brazilia cu 4-2 (2-1). In re
priza a doua, după ce sco
rul devenise 3-1. brazilienii 
au redus handicapul, 
în .
riei.
rapid, a 
meciului, 
gol : 4-2.

VAS1LE
IOVA. — ______ ,_______
înaintaș al echipei noastre 
de juniori care a cucerit 
Turneu] U.E.F.A., activea
ză la Steaua. Un timp a 
jucat la Petrolul Ploiești. 
Fotbaliștii de la Steaua ar 
trebui chiar să-i poarte... 
pică pentru golul pe care li 
l-a marcat în toamnă, in 
meciul dintre aceste două e- 
chipe: scor 6-2 pentru Pe
trolul.

TEODOR BARAIAN,
CLUJ. — Ilarion Ciobanu, 
unul din interpreții prin
cipali din filmul „Setea44, 
a făcut sport de perfor
manță — rugbi — pînă a- 
cum 2—3 ani. El a jucat la 
Dinamo București și la 
Progresul. Acum, nu mai 
joacă rugbi. Se mulțu
mește cu... „încercările44 
reușite pe ecran !

AL. SCHNEIDER, TIMI
ȘOARA. — 1) în cele două 
meciuri din preliminariile 
turneului olimpic de fot
bal, disputate în 1959 
între echipele U.R.S.S. și 
R.P.R., poarta reprezenta
tivei U.R.S.S. a fost apă
rată de Razinski. lașin n-a 
putut juca intrucit se în
cadra într-o hotărîre a 
F.I.F.A.-ei, care spunea că 
nu pot fi folosiți jucătorii 
ce participaseră la cam
pionatul mondial din Sue
dia. Așadar, n-am avut o- 
cazia de a-l vedea „în ac
țiune44 pe acest mare por
tar. El a jucat o dată, în 
poarta U.R.S.S. într-un 
meci cu naționala noastră, 
dar meciul a avut loc la... 
Moscova (1957 — scor 1-1). 
2) Și la acest punct tot dv. 
aveți dreptate.

N. ANGELES CU, PLO
IEȘTI. — Din actuala echi
pă a Petrolului numai Pa
honțu a făcut parte din 
formația care în 1952 a a- 
juns în finala Cupei R.P.R., 
unde a fost întrecută cu 2-0 
de Steaua. Ceilalți ? Au 
trecut 10 ani de-atunci !

___ 1, dar 
min 87, echipa Unga- 
. printr-un contraatac 

pecetluit soarta 
marcind un nou

MANGRE, CRA- 
Voinea. centrul

Unii dintre ei au — poate 
— si nepoței !

H. DAMIAN, GALATI.— 
1) Sînteți un înflăcărat su
porter al echipelor bucu- 
reștene de fotbal Steaua și 
Rapid. In cazul acesta, 
mîine n-aveți nici o emo
ție. Orice rezultat vă con
vine : Iată bilanțul întilni- 
rilor de pînă acum dintre 
Steaua și Rapid, in cam
pionat : 23 de întâlniri, 11 
cîștigate de Steaua, 7 de 
Rapid și cinci jocuri ter
minate la egalitate. 2) Vă- 
caru nu mai joacă la Ra
pid. El activează acum în 
„B”, Ia C.S.M. Sibiu. 3) 
înainte de a veni la Ra
pid, Nășturescu a jucat ia 
C.F.R. Roșiori. 4) întreba
rea a 4-a nu ne-ați pus-o 
dv., ci v-o punem noi : un 
pic nu țineți mai mult 
cu... Rapid ? Cel puțin a- 
ceasta este impresia noa
stră, ținind seama de în
trebările pe care ni le-ați 
pus ?

TOMA 
ȘOV. — 
stantin 
de ani. 
locașul „ ___
naționale de juniori, a ju
cat la __ 1_ TIZII___ Z,
iar de scurt timp activea
ză la Dinamo Bacău. (Re
gulamentul de transferări 
permite trecerea unui ju
cător de la o echipă de 
categorie inferioară la una 
de categorie superioară, în 
tot timpul anului). Virsta 
lui ? 17 ani.

CONSTANTIN 
NEANU, BRAȘOV. 
Mircea Crăciun, __ _
Steaua, împlinește în au
gust 24 de ani. Este origi
nar din Petrila. începutu
rile lui fotbalistice au avut 
loc. de altfel, în Valea 
Jiului, la Aninoasa și apoi 
la Petroșeni. 2) Următorii 
jucători ai Petrolului sint 
maeștri ai sportului : Dri- 
dea, Pahonțu, Zaharia, 
Neacșu, Fronea și Tabar- 
cea.

CAROL NAGHI, TG. MU
REȘ. — Portarul are și el 
dreptul, ca orice jucător 
de cimp, să execute un 11 
metri. Unul din portarii 
noștri de acum 20—25 de 
ani, Zombori de la Ripen- 
sia, se specializase într-a- 
tît incit executa numai el 
loviturile de Ia 11 metri 
de
sa.

GIESWE1N, BRA- 
1) Boxerul Con- 

Gheorghiu are 29 
2) Jamaischi, mij- 
stinga al echipei

Foresta Fălticeni.

TOHA- 
- 1) 

de la

care beneficia echipa

ION POȘTAȘU

I

dunat de fiecare dată sute 
de lucrări

lată și cîteva din „ma
ximele" lui Jean Girau- 
doux in legătură cu spor
tul:

• 
este 
mist
mente sint murdare.

• După 1789, data re
voluției, poporul a fur
nizat Franței campionii și 
sănătatea. Media înălțimii 
celor din arondismentul 
al Vlll-lea din Paris 
(n. r. cartier populat de 
proletariat) este supe
rioară cu -I cm celor din 
arondismentul XV, car
tierul bogătașilor.

• Scandinavii 
sit un mijloc de 
temperatura din 
sportul.

• Soldatul de 
rathon nu este
mânui cursei de mara
ton.

• Există epidemii de 
toate felurile! Gustul 
pentru sport este o epi
demie de sănătate.

• Omul care nu știe 
să alerge, să sară sau să 
înoate este un automobil 
la care nu s-a folosit 
decit viteza întîi.

au gă- 
a ridica 
țara lor:

la Ma- 
record-

lume sînt milioane de 
cliste, întrebarea din 
tiu pare absurdă. Dar 
tre anii 1890—1900, 
constituia o problemă 
rioasă și era dezbătută 
cu gravitate de specia
liști.

De pildă, revista „Bi
cicleta*, care apărea la 
București în 1893—1894, 
publica studiul „Consili
ile doctorului* datorită 
unui medic, dr. E. Millee, 
în care se găsea un capitol 
intitulat: „Femeea poate 
să încalece pe bicicletă?* 
Autorul nu împărtășea 
părerea „acelora care cu
getă să lipsească pe o fe
meie de călătoritul 
cletei sub pretextul 
putea invoca acum 
zeci de ani (adică 
1843 n. red.) că „nu e 
cuviincios*. După cum nu 
era de acord nici cu pă
rerea acelora care soco- 

, femeea nu e 
pe bicicletă*.

marea

bici- 
ce se 
cinci- 
pe la

teau că 
grațioasă r ______ ,
afară de cazul, adăugă 
el, dacă ’ 
femeie de peste 100 kilo
grame care depășește vîr- 
sta potrivită". Și d-rul 
Millee, curtenitor, ținea 
să precizeze: „Dar oare 
o femee ti nară, gingașă*... 
„nu va fi totdeauna gra
țioasă chiar pe bicicletă?" 
(Pentru femeea „cam cor-

biciclista e „o

ȘTIAȚI CĂ...
...fotbaliștii francezi au 

încheiat actualul sezon in
ternațional doar cu o sin
gură victorie și anume cu 
echipa Finlandei ? în rest: 
cinci înfrîngeri și un meci 
nul — golaveraj 8:12.

...în Australia a apărut 
o nouă generație de înotă
tori copii ? Patru băieți, 
toți sub 15 ani. Bryont. 
Picii, Ling și Phegon. după 
cum spun specialiștii, vor 
fi protagoniștii probelor 
de înot la J.O. de la Tokio. 
La fete, Robin Thome (14 
ani) înoată curent 
yarzi liber în 1:05.

...echipa feminină 
baschet a U.R.S.S. a intro
dus în formație o 
toare de 2,01 m, pe 
mov a ?

...în 
Vlasov, 
haltere, 
biografic" intitulat 
recorduri*? După 
declarat unui ziarist fran
cez, cu prilejul recentei 
vizite la Paris, el nu are 
de gînd să dea deocamdată I

lucrarea la tipar. „Poate o 
voi da unei edituri după 
ce o voi transcrie de vreo 
cîteva ori“ — a spus Vla
sov.

polentă sau cam virstnl- 
că“, recomanda triciclul 
care, de asemeni era a- 
tunci la modă.

Și urma — se putea 
oare altfel ?
problemă a îmbrăcămintei 
pentru femeia ciclistă. Se 
crease atunci o modă spe
cială, care însă trebuia 
să țină seamă de „preju
decățile... încă prea ac
centuate*. De aceea se 
recomanda „un costum 
care să întrunească ma
joritatea voturilor: costu
mul de vînătoreasă I Au
torul ar fi fost de părere 
că „bluza bufantă și pan
talonul de asemenea bu
fant. fără fustă, nu sînt 
lipsiți de eleganță și ar 
fi foarte comozi*, dar a- 
vînd în vedere „prejude
cățile* susamintite, n-a- 
vea curajul să recomande 
asemenea ținută I...

Se recomandă ciorapi 
negri, iar „timidele... care 
nu îndrăznesc să-și arate 
picioarele" erau sfătuite 
să-și pună „gamașe (jam
biere lungi) de postav..."

Să mai adăugăm că în 
epoca la care ne referim, 
nu se știa încă precis 
„dacă această modă (a 
femeilor cicliste) se va 
adopta", socotindu-se că 
„e o chestiune de timp", 
deși erau socotite „in ge
nere toate... foarte simpa
tice" și că „încep a nu 
mai răsturna așa de des 
pe trecători" !...

Punem punct cercetări
lor noastre in ce privește 
istoria ciclismului femi
nin, socotind că am dat 
destule elemente cicliste
lor de azi să petreacă pe 
seama predecesoarelor lor 
de acum aproape un se
col.

DIN REFLECȚIILE LUI GICA GĂLĂGIE
• Meciul a fost la dis

creția băieților noștri. Pă
cat că am mîiicat bătaie. 
Și încă... cu 6—1. Ghinion 
domele 1

• Nu-l înțeleg pe arbi
tru. Oare încurajezi o e- 
chipă ținură dacă o oprești 
mereu din acțiune fluierînd 
cînd ofsaid cînd fault ?

• Dacă nu ne luau „ăia* 
tare de la început, vedeau 
ei pînă la urmă...

• Și ce dacă am strigat
„huo arbitru** ? Trebuia să 
fie cineva vinovat. Băieții... 
nu 1 Mingea... nouă !
Timpul... frumos ! Adver
sarii... corecți 1 Atunci
cine ?...

•

plet 
nostru Nae a fost pe vre
muri portar și în zăpă
ceala meciului a... greșit. 
Ei și ?... Cine nu gre
șește ?

• Tipicar arbitrul ăsta, 
dom'le ! a „dat** Fane u* 
gol cu mina și gata îl 
fluieră. Și se mai cere ju
cătorilor... inițiativă per
sonală !

• Eu am de ani de zile 
locul meu pe stadion. De 
ce or spune unii că pe sta
dion... nu e locul meu ?!

4
Pt. conf.

1. CH1VU

77 metri a fost com
ite justificat. Fundașul

înaintea sferturilor de finală ale campionatului mondial de fotbal din Chile

jură-

orele libere 
campionul lumii la 

„roman 
„Zece 

cum a

scrie un

EUROPA—AMERICA DE SUD 6—2
Desen de N. RADU



Handbalistele noastre din nou învingătoare
în Uniunea Sovietică: 14-2 (8-0)

8 (prin telefon). Iii 
marți am părăsit ca-

IAROSLAV 
cursul zilei de 
pitala Uniunii Sovietice și, după o că
lătorie de 300 km, am ajuns la Iaro- 
slav, un oraș vechi de peste 900 de 
ani, cu o splendidă așezare pe malul 

-Volgăi. Aici ni s-a făcut o primire 
‘de-a dreptul excepțională. Handba
listele din reprezentativa R. P. Romi
ne au făcut tot posibilul pentru a 
răspunde printr-un joc de calitate su
perioară. Și, în primul lor meci dis
putat în acest oraș in fața a peste

MOSCOVA 8 (Agerpres). —
Iri ultima ședință a sesiunii Comite

tului Olimpic Internațional (CIO) s-a 
hotarit ca incepind din 1968, progra- 

i mul Jocurilor Olimpice să cuprindă mi
nimum 15 și maximum 18 discipline 

Isportive. Cancelarul CIO, Otto Aiayer, 
I a declarat la conferința de presă că 
după părerea sa cele 3 sporturi care 
ar putea fi eliminate, din numărul e- 

; listen! acum, sint: fotbalul, ciclismul 
și baschetul.

CIO a aprcbat, de asemenea, noul 
statut al sportivilor amatori și a decis 
crearea unui comitet olimpic de ajutor 
internațional pentru țările din Africa 
și Asia.

A fost acceptată propunerea Federa- 
; ției internaționale de schi în legătură 
‘ cu introducerea unei a doua probe de 
'. sărituri de la trambulină, la Jocurile 
Olimpice de iarnă. La cererea acestei 
federații a fost primită favorabil și 
propunerea includerii unei probe de 5 
km fond (femei)) la aceeași competiție.

Următoarea sesiune a CIO (a 60-a) 
va avea loc în 1963 la Nairobi (Ke- 
nia).

5.000 de spectatori, ele au avut o com
portare remarcabilă, învingind repre
zentativa R.S.F.S. Ruse cu scorul de 
14-2 (8-0).

Partida a fost net dominată de ju
cătoarele noastre în ciuda faptului că 
în formația R.S.F.S.R. jucau 5 hand
baliste din echipa U.R.S.S.; in frunte 
cu Bobrova, jucătoarea care in pri
mul meci ne-a marcat 4 goluri. Echi
pa R. P. Romîne a jucat aproape fără 
greșeală în apărare, iar în atac a folosit 
o circulație rapidă și eficace, care 
a derutat în mare măsură formația 
adversă. Au marcat: Leonte 3, Boțan 
2. M. Constantinescu 2, V. Dumitrescu 
2, Hedeșiu 2, Ștefănescu, Neako fi 
Franj. pentru echipa R. P. Romine, 
T. Morozova și L. Rotcenko pentru 
formația R.S.F.S.R.

Echipa noastră joacă sâmbătă la 
Iaroslav, în compania reprezentativei 
R.S.F.S.R.

NTCOLAE NEDEF.— antrenor federal

in intilnirea de skeet cu sportivii romîni■ ■ ■

Cea de a doua manșă și ultima din 
cadrul concursului internațional bila
teral de skeet — talere aruncate din 
turn — dintre sportivii romîni și so
vietici. s-a încheiat joi, cu rezultate 
scontate. După comportarea din prima 
manșă, era evident că trăgătorii oas
peți, componenți ai echipei campioane 
mondiale, vor cuceri și primele locuri 
la individual. După ce s-a tras și ulti
mul foc, ropote de aplauze au fost 
adresate concurentului sovietic Losev, 
care a reușit să obțină un rezultat va
loros, lovind 198 talere din 200 posi
bile, cu numai un punct sub recordul 
mondial. Valoarea incontestabilă și 
apropiată a tuturor componenților for
mației sovietice a reieșit și din faptul 
că pentru stabilirea locurilor 2 și 3 a 
fost nevoie de mai multe baraje. Locul 
secund a revenit în cele din urmă lui 
Durnev, după un singur baraj, însă 
pentru locul 3 Vorobiov și Țura nov au 
mai tras cite 25 focuri, ambii lovind 
toate talerele. în următoarea serie de

Echipajele feminine ale
s-au calificat în finalele

PRAGA 8 (prin telefon), 
după-amiază s-au desfășurat

Vineri 
.pe rîul 

Vltava primele întreceri din cadrul 
competiției internaționale de canotaj 
academic, „Regata Praga”. In con
cursul feminin, prima probă, Ia care 
au luat startul reprezentantele noas
tre, schif 4-ț-l rame, echipajul format 
din Lia Bulugioiu, Florica Ghiuzela, 
Ana Tamaș, Emilia Rigard -4- Ștefa- 
nia Borisov, s-a clasat pe primul loc 
în seria a V-a cu timpul de 3:29.3 
înaintea echipei R.D.G., care a reali
zat timpul de 3:33,3, pe cei 1000 de 
metri ai' cursei.

In cea de a doua probă la care au 
participat, schif 8-ț-L, reprezentantele

De pe pistele de atletism
$ Ea un concurs disputat la Erevan 

au fost înregistrate cîteva performanțe 
remarcabile : lungime: Kvaciahidze 7,58 
m, triplusalt : Tumanian 15,81 m, ciocan: 
Tatarintev 65,79 m, disc femei: Tugushl 
51,24 m.
• Marian Foik este din nou în formă. 

El a alergat recent 10,4 pe 100 m și 21.2 
pe 200 m Alte rezultate: triplusalt: Mal- 
cherzik 15.89 m. prăjină : Krzsezsinski 
4,50 m. Gronowski 4,45 m, 100 m: Go- 
recka 11.7.
• Atleții maghiari au obținut recent 

cîteva rezultate bune : 200 m și 400 m:

Csutoras 21,1 și 47,3, 1.500 m: Szentgali 
3:46,1, 5.000 m: Pinter 14:04,6, Szabo 
14:06,8, 10.000 m: Suto 29:30,0, 3.000 m ob
stacole: Simon 8:43,8, Macsar 8:49,3, Fa- 
zekas 8:49,6, înălțime: Noszaly 2,06 m, 
Bodo 2,03 m, ciocan: Zsivotzki 66,68 m, 
Csermak 62,40 m, greutate femei: Bognar 
15,12 m, Kontsek 15,11 m, disc femei: 
Kontsek 54,29 m.
• Recent, la Innsbruck, recordmanul 

mondial la aruncarea suliței, italianul 
Carlo Lievore a stabUit cea mai bună 
performanță a anului cu un rezultat de 
83,65 m.

R. P. Romine
»» Regatei Praga”
au reușit, de asemenea, să se 
în finală în urma clasării pe 
loc în seria I, cu timpul de

noastre 
califice 
primul 
3:22,0. Fetele noastre au întrecut prin
tre altele prima formație a țării gazdă 
(3:24,3) ți pe Spartak Praga.

I. BULUGIO1U antrenor

I-

12 iunie vor avea loc 
Campionatele interna-

Intre 9 și 
la Cracovia 
ționale de scrimă ale R. P. Polone. 
Importantul eveniment sportiv va 
întruni trăgători din U.R.S.S.. R.P. 
Ungară, R. D. Germană, Italia, 
R. P. Romînă etc.

La aceste campionate, țara noas
tră va fi reprezentată de Tănase 
Mureșanu, Iosif Zilahi, Ecaterina 
Lazăr și Geta Sachelarie (floretă), 
Dumitru Mustață și Octavian Vin- 
tilă (sabie), Constantin Stelian și 
Ștefan Haukler (spadă).

25 focuri a cîștigat Vorobiov, care n-a 
avut nici o ratare, în timp ce Țuranov 
a scăpat un taler, mulțumindu-se astfel 
cu locul 4.

Trăgătorii noștri care au compus 
echipa în prima manșă, au tras mult 
mai bine in cea de a doua zi. Ștefan 
Popovici, de pildă, a realizat 99 talere 
din 100 posibile, revenind la adevărata 
iui valoare, iar I. 
în această manșă 
ascensiune a fost 
totalizat 95 talere 
manșă. Mai slab 
bescu.

Iată rezultatele: 1. Losev (U.R.S.S.) 
198 t; 2. Durnev (U.R.S.S.) 196 t 
(in baraj 24); 3. Vorobiov (U.R.S.S.) 
196 t (în baraj 23,25 și 25 t) ; 4. 
Țuranov (U.R.S.S.) 196 t (în baraj 
23,25 și 24 t); 5. St. Popovici 194 
t; 6. I. Dumitrescu 192 t: 7. D. Dan
ciu 186 t; 8. I. Albescu 181 t; 9. Gh. 
Enache 177 t; 10. Gh. Sencovici 174 t.

Astăzi, de la ora 10, pe poligonul 
Tunari are loc întîlnirea de talere 
aruncate din șanț dintre formațiile 
Uniunii Sovietice și R. P. Romîne. La 
aceeași oră se desfășoară și un concurs 
de tir cu arcul, organizat de comisia 
orășenească București.

V. GODESCU

Dumitrescu a scăpat 
numai trei talere. In 
și D. Danciu care a 
față de 91 în prima 
s-a prezentat I. Al-

• La Tbilisi s-a desfășurat med 
retur dintre echipele sovietice de bl 
chet Dinamo Tbilisi și ȚSKA Moscol 
contând pentru semifinalele „Cui 
campionilor europeni". Gazdele au t 
minat învingătoare cu scocul de 74-1 
(33—32). Primul meci revenise, de 
semenea, echipei Dinamo Tbilisi cd 
s-a, calificat in finală, urmind să ini 
nească echipa Real Madrid.

• A 19-a etapă a Turului ciclist 
Italiei a fost cîștigată de Giusepe S; 
tore (Italia) care a parcurs 193 1 
in 5h 14:51. In clasamentul genei 
individual continuă să conducă ital 
nul Balmanion.

de cimp ale Norvegiei de

finală a disț
1; 4—6; 6—4; 6—3 de suede:

• Proba de simplu masculin 
cadrul campionatelor internaționale 
tenis 
Oslo a fost cîștigată de australia
Rod Laver care, în 
cu 6— 
Erik Lundquist. La feminin, victoria 
revenit italiencei Silvana Lazzarir 
învingătoare cu 6—4; 3—6; 6—3 
fața compatrioatei sale Roberta Bi 
trame.

Concursul internațional
de pentatlon de la Leipzig
LEIPZIG 8 (prin telefon). Concursul 

de pentatlon modem care se desfă
șoară la Leipzig a continuat miercuri 
cu proba de scrimă. Componenții re
prezentativei R. P. Romine au avut o 
bună comportare: Marinescu s-a cla
sat pe locul 2, iar în clasamentul pe 
echipe formația noastră a ocupat pri
mul loc. Iată de altfel clasamentul 
probei de scrimă: 1. Paszkiewicz
(R. P. Polonă) 28 v. - 966 p. ; Mari
nescu (R.P.R.) 27 V--932 p. ; Opitz 
(R.D.G.) 27 V.-932 p. ; Strechowski 
(R. P. Polonă) 26 v. 898 p. ; Werner 
25 V.-864 p. Ceilalți concurenți romîni 
au ocupat următoarele locuri : 7. To
miuc 24 V.-830 p.; 10. Țintea 22 v.-762 
p. ; 18. Panciu 19 V.-660 p. Pe echipe, 
proba a revenit selecționatei R. P. 
Romine cu 2506 p., urmată de R. P- 
Polonă - 2506 p. și R.D.G. I - 2454 p. 
Joi, concursul a continuat cu proba 
de tir. Primul 
reprezentantul 
Schwartzburger 
mat de Sajtak

loc a
R. 

cu 194 
(R. P.

fost ocupat de 
D.

P- ■
Germane

— 980 p.; ur- 
Polonă) 192-940

p., W-erner (R.D.G.) 192-940 p. :
(R. P. Polonă) 192-940 p.; Sulaiml 
(R. P. Polonă) 191-920 p., Țintea (R.I 
Română) 190-900 p. Ceilalți compl 
nenți ai echipei R. P. Romine au ol 
ținut următoarele locuri și rezultă I 
31. Marinescu 175-600 p., 36. Tornii 
172-540 p. ; 36. Panciu 172-540 p. 
această probă în clasamentul pe I 
chipe primul loc a revenit echid 
R.D.G. I cu 2640 p. urmată de R.| 
Polonă - 2540 p., R.D.G. II-2.340 I 
R.P.R. 2040 p.

După trei probe, în clasamentul g 
neral individual pe primul loc I 
află Werner (R.D.G.) cu 2879 p:. ul 
mat de Opitz (R.D.G.) 2867 p., Schi 
bert (R.D.G.) 2774 p. Sportivii romii 
se află pe următoarele poziții : J 
Țintea 2577, 10. Marinescu 2512, 1 
Tomiuc 2345 ; 34. Panciu 1950.

La ora cînd a avut loc convorbiri 
era in plină desfășurare proba de nl 
tație, iar astăzi concursul se inche 
cu crosul.

(Urmare din pag. 1)

Voronin, Netto — Cislenko, Ivanov, 
Ponedelnik Mamîkin, Husainov.

URUGUAY : Sosa — Troche, Et»' 
rico Alvarez, Mendoza — Gonzales, 
Eliseo \lvarez — Cubillas, Portez, Ca
brera, Sosia. Perez.

IUGOSLAVIA — COLUMBIA 5—0 
(2—0). Fotbaliștii iugoslavi^ au în
ceput jocul cu multă prudență, temîn- 
du-se de o eventuală surpriză din 

■partea columbienilor. In minutul 21, 
'Galici, cu un șut_ din întoarcere 
deschide scorul. După alte patru mi
nute, portarul Columbiei degajează 
'greșit, la Sekularac, o pasă bună lui 
'Jerkovici, și acesta înscrie de la 
; 16 metri. Columbienii caută să refacă 
‘terenul pierdut, presează insistent, însă 
atacurile lor dezordonate sînt res
pinse cu ușurință de apărarea iugo
slavă. In repriza a 2-a, sud-ameri- 
canii sînt depășiți complet de jocul 
metodic și tehnic al iugoslavilor. A- 

. părarea lor cedează de trei ori: în 
iminutul 62, Galici înscrie în urma 
hunei combinații pe aripa dreaptă, în 
; minutul 82 Melici marchează cel 
de-al 4-lea gol, iar în minutul 87, 
•Jerkovici stabilește scorul final la 
5—0.

Arbitrul Robles (Chile) a condus 
următoarele formații: IUGOSLAVIA: 
Soskici — Durkovici, Markovici, Ju- 
sufi — Radakovici, Popovici — An- 
kovici, Sekularac, Jerkovici, Galici, 
Melici.

COLUMBIA: Sanchez — J. Gon
zales, Alzate, Echeverry — Serrano, 

tLopez — Aceres, Coll, Klinger, Rada, 
|H. Gonzales.

Ă GRUPA A II-A (Santiago)

R.F. GERMANĂ — CHILE 2-0 
(1-0). Prima infrîngefe în campio
nat a echipei țării gazdă. Dar sco
rul nu reflectă întrutotul fizionomia 
jocului. Chile a dominat, a tras mai 
mult la poartă, a jucat mai rapid. 
Fotbaliștii vest-germani mai atletici 
și cu un joc mai ordonat în apărare, 
cu atacuri directe pe poartă au ob
ținut. totuși victoria. Din echipa Chile 
au lipsit doi atacanți titulari : Toro 
și Fouilloux. Portarul german Fahrian 
a apărat foarte bine. Scorul a fost

SASE ECHIPE EUROPENE Șl DOUĂ SUD - AMERICANE
ÎȘI DISPUTĂ MÎ1NE ÎNTÎIETATEA ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

deschis în minutul 22, cînd Navarro 
l-a faultat pe Seeler și arbitrul scoțian 
Davidsson a acordat fără să ezite 
lovitură de la 11 metri, transformată 
apoi de Szymaniak. Chile a avut o 
mare ocazie să egaleze în minutul 81 
însă șutul lui Landa a nimerit în 
bară. Apoi, la unul din rarele contra
atacuri ale R.F. Germane, Seeler 
marchează din nou, la o pasă a lui 
Brulles.

Formațiile: R.F. GERMANA: Fah
rian — Novak, Erhardt, Schnelinger— 
Schulz, Giesemann — Kraus, Szyma
niak, Seeler. Brulles, Schăfer.

CHILE: Escutti — Eizaquirre, R. 
Sanchez, Navarro — Contreras, Ro
jas — Moreno, L. Sanchez, Landa, 
Tobar, Ramirez .

ITALIA — ELVEȚIA 3—0 (1—0).
Simplă formalitate, meciul dintre 
echipele Italiei și Elveției a dat loc 
unui joc frumos. Italienii au deschis 
scorul în minutul 3 prin Mora. Ita
lienii joacă cu multă însuflețire în 
repriza a 2-a. Ei mai obțin încă 
două goluri marcate de Bulgarelli, 
în minutele 65 și 68.

Formațiile: ITALIA: Buffon — 
Losi, Maldini, Roboti — Salvadore, 
Rădice — Bulgarelli, Mora, Sermani, 
Sivori, Pascuitti.

ELVEȚIA: Elseer — More, Schnei- 
ter, Grobety — Tochella, Weber — 
Alleman, Poittier, Velanthen, Weutrich, 
Antenen.

Arbitru — Latîșev (U.R.S.S.J,
GRUPA A III-A (Vina del Mar) -

BRAZILIA — SPANIA 2-1 (0-1). 
Brazilienii se pun greu pe picioare. 
Atacul resimte lipsa lui Pele. Tînă- 
rul Amarildo joacă cu trac și pierde 
cîteva pase bune trimise de Didi. In 
minutul 34 se înscrie primul gol. 
Extrema dreaptă a echipei spaniole, 
Adelardo, trece de cîțiva jucători și 
șutează plasat în colțul din stingă.

Egalarea se produce în minutul 72. 
Zito trimite lung pe extremă lui Za- 

gallo. Un demaraj scurt, o centrare 
precisă și Amarildo, cu un șut sec 
de la 10 metri egalează. In minutul 
86, Garrincha fuge pe extremă, face 
o serie de driblinguri scurte, apoi 
servește pe Amarildo, care, demarcat, 
înscrie cu capul. Garrincha, Didi, Za- 
gallo, Amarildo și Vava au fost cei 
mai buni jucători brazilieni.

MEXIC — R.S. CEHOSLOVACĂ 
3—1 (2—1). Cînd în primul minut 
de joc Mașek a deschis scorul și 
echipa sa domina cu autoritate, ni
meni nu se îndoia de o facilă vic
torie a cehoslovacilor. După golul 
înscris de Mașek, mexicanii sint do
minați timp de 10 minute, apoi se 
degajează de sub presiune. In mi
nutul 12, extrema dreaptă, Del Aguila, 
trage puternic, mingea se lovește în 
interiorul barei și intră în plasă. A- 
celași Aguila driblează doi adversari 
și in minutul 29, scorul este 2—1 
pentru Mexic. Scorul se menține ne
schimbat pînă în ultimul minut. A- 
tunci fundașul cehoslovac Lala lo
vește mingea cu mina și arbitrul a- 
cordă lovitură, de 11 metri. Hernandez 
transformă imparabil.

Formațiile: MEXIC: Carbajal — 
Mure, Sepulveda, Jauregui — Car
denas, Najera — Del Aguila, Reyes, 
H. Hernandez, A. Hernandez, Diaz-

R. S. CEHOSLOVACA: Schroif — 
Lala, Popluhar, Novak — Pluskal, 
Masopust — Stibrany, Scherer, Kvas- 
nak, Adamek, Mașek.

Arbitru — Dienst (Elveția).

GRUPA A IV-A (Rancagua)

R.P. UNGARĂ — ARGENTINA 
0—0. Meci fără goluri, determinat de 
jocul de strictă apărare practicat de 
formația maghiară, care și-a atins 
scopul de a obține un punct și pri
mul loc în seria respectivă.

Formațiile: R.P. UNGARĂ: Gro- 
sics — Matrai, Meszoly, Sarosi — 

Solimosi, Sipos — Kuharszki, Gorocs, 
Monostori, Tichy, Rakosi.

ARGENTINA: Dominguez — Sainz, 
Delgado, Marzolini, Capp — Sachi, 
Fecundo — Pândo, Pagani, Oleniak, 
Gonzalez.

Arbitru — Yamasakv (Peru).
ANGLIA — R.P. BULGARIA 0—0. 

Ținind în șah echipa Angliei, selec
ționata R.P. Bulgaria, deși n-a marcat 
nici un gol și-a înscris totuși punctul 
de onoare în clasamentul grupei a 4-a. 
Englezii au jucat slab, rezumindu-se 
la un joc destructiv de apărare prin 
care urmăreau evident un meci nul.

Formațiile : ANGLIA : Springett — 
Armfield, Moore, Silwen, Norman, 
Flowers — Douglas, Greaves, Peacock, 
Haynes, Chariton.

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

(Agerpres).
GRUPA I (Arica)

1. U.R.S.S. 3 2 1 0 8: 5 5
2. IUGOSLAVIA 3 2 0 1 8: 3 4
3. Uruguay 3 1 0 2 4: 6 2
4. Columbia 3 0 1 2 5:11 1

GRUPA A II-A (Santiago)

1. R.F GERMANA 3 2 1 0 4: 1 5
2. CHILE 3 2 0 1 5: 3 4
3. Italia 3 1 1 1 3: 2 3
4. Elveția 3 0 0 3 2: 8 0

GRUPA A III-A (Vina de! Mar)
1. BRAZILIA 3 2 I 0 4: 1 5
2. CEHOSLOVACIA 3 1 1 1 2: 3 3
3. Spania 3 1 0 2 2: 3 2
4. Mexic 3 1 0 2 3: 4 2

GRUPA A 1V-A (Rancagua)
1. UNGARIA 3 2 1 0 8: 2 5
2. ANGLIA 3 1 1 1 4: 3 3
3. Argentina 3 1 1 1 2: 3 3
4. Bulgaria 3 0 1 2 1: 7 1

Prin urmare după „optimila 
C.M. se poate vorbi despre un succi 
al echipelor europene. Șase reprezea 
tative de pe continentul nostru s-a 
calificat în sferturile de finală, 1 
timp ce patru formații de peste oceal 
au fost eliminate. Rămine de văzl 
ce vor aduce jocurile următoare... I

★ I
Așadar „primul act“ al campionat! 

lui mondial de fotbal a luat sfîrșj 
In această întrecere (optimi de II 
nală), U.R.S.S., Iugoslavia, R.F. Gel 
mană, Chile, Brazilia, Cehoslovacii 
Ungaria și Anglia, și-au cîștigat drei 
tul de a juca în sferturile de finali 
care se desfășoară mîine, după cui 
urmează :

La Arica: U.R.S.S. — CHILE,
La Santiago: R.F. GERMANA -I 

IUGOSLAVIA,
La Vina del Mar: BRAZILIA -I 

ANGLIA,
La Rancagua : UNGARIA — CEHO 

SLOVACIA.
De menționat că toate aceste echid 

s-au mai întîlnit intre ele. In 1954 1 
1958, tot în cadrul sferturilor de f 
nală ale C.M., R.F.G. a jucat d 
Iugoslavia. In 1954 victoria a revJ 
nit fotbaliștilor germani cu 2—0 ia 
în 1958 cu 1—0. In cadrul grupelq 
C.M. 1958 Brazilia și Anglia au tel 
minat la egalitate (0—0). Partid 
U.R.S.S. — Chile a avut loc 1 
Santiago (22X1.1961) cind victoria I 
revenit fotbaliștilor sovietici cu 1— 
In sfirșit, fotbaliștii cehoslovaci a 
cîștigat la Budapesta (1955) cu 4— 
în fața reprezentativei maghiare.

-A-
In caz de egalitate, partidele di 

sferturi și semifinale se prelungea 
cu două reprize de 15 minute. Dacă ș 
în acest caz egalitatea persistă, md 
ciul va fi rejucat. I

In semifinale se vor juca următoa 
rele partide: 1. invingătoarea de I 
Arica cu invingătoarea de la Vin| 
del Mar și 2. ciștigătoarea de la Sau 
tiago cu ciștigătoarea de la Rancagua
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