
TROLETART DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚIVA!

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă

de munte...

Boxerii sc pregătesc pentru iinalc SEDAN î$l ÎNCEPE TURNEUL

Scurt popas 
pe cărări

t I. Sîrbu campion internațional 
al R. P. Ungare la tir

BUDAPESTA, 13 (prin telefon). As
tăzi pe poligonul din capitala R.P. Un
gare au început întrecerile din cadrul 
campionatelor internaționale de tir ale 
țării gazde. In prima zi s-au tras 
probele de armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat și pistol calibru mare. 
Concurentul romîn Iosif Sirbu s-a cla- 
strt pe primul loc, în proba de armă 
cu 592 p., depășind net pe ceilalți par
ticipant. Pe locul secund s-a clasat 
campioana europeană Veres Istvane, 
care a concurat în proba rezervată 
seniorilor, urmată de cunoscutul trâ-

gător S. Krebs. Ceilalți trăgători ro- 
mini s-au clasat pe următoarele locuri: 
M. Ferecatu pe locul 10 totalizind 568 
p., N. Rotaru pe locul 16 și T. Ciulu 
pe locul 18.

Proba de pistol calibru mare a re
venit concurentului italian Brocheri, 
care a acumulat 587 p. Dintre trăgă
torii romini cel maț mare număr de 
puncte
Astăzi 
nunchi 
bei de

a totalizat Ene Drăgan, 574. 
se desfășoară probele în ge- 
și in picioare, din cadrul pro- 
arma liberă 3x40 focuri.
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• întrecerile finale ale campionate
lor republicane individuale... bat la 
ușă. In aceste zile, în multe săli de 
box din țară, cei 80 de pugiliști care 
și-au cucerit dreptul de a participa la 
ultimele — și cele mai importante — 
confruntări se pregătesc asiduu pen
tru ca la finale să se prezinte în cea 
mai bună formă sportivă. Atenția 
principală este acordată executării co-

,,de furcă" eu elevul său N. Iuga pen
tru a-i corecta unele deprinderi gre
șite în execuția loviturilor și că, in 
prezent, multe din acestea au fost 
eliminate. Corectitudinea executării lo
viturilor de atac este, de altfel, unul ! 
din obiectivele pe care arbitrii chemați ' 
la finalele de la București le vor ur- ; 
mări cu toată atenția. Boxerii care își ' 
vor disputa titlurile de campioni, ea j

DUMINICA LA CONSTANTA
• Din palmaresul oaspeților • LofUh 
selecționatei divizionare de tineret

La sfirșitul acestei săptămâni net 
va vizita țara o nouă echipă de fot
bal din. Franța. Este vorba de Sedan,, 
clasată pe locul 5 in campionatul) 
Franței pe anul 1961—62. Această e— 
chipă este una căn valoroasele for
mații din prima ligă profesionistă și1 
in rândurile ei — așa cum arătam: 
în numărul trecut — joacă o serie»

(Continuare în pag. a 3-a)

Un nou concurs de dirt track 
pe stadionul Unirea

l echi rivali. N. Mindreanu (stingă) și N. Puiu au încrucișat deseori mănușile 
cu prilejul turneelor finale ale campionatelor R.P.R. Se vpr înlilni oare și în 

acest an ?
recte a loviturilor. Antrenorul din 
Brașov, V. Carvatschi, de pildă, ne 
spunea zilele trecute că a avut mult

Atleții școlari la startul finalelor campionatelor din 1962
Stadionul Tineretului din Capitală găz

duiește la sfirșitul acestei săptămini în
trecerile finale ale campionatelor repu- 
fagjrne școlare de atletism pe anul 1962. 

Jțjcostă competiție devenită tradițională 
pentru atletismul școlar din țara noas
tră s-a bucurat de un frumos succes 
in fazele sale preliminare la care au par
ticipat zeci de mii de elevi. Este de 
așteptat ca acum la finale, cei mai buni 
dintre ei (peste 700, admiși pe baza 
standardurilor obținute) să realizeze re
zultate de valoare, noi recorduri școlare 
la majoritatea probelor și chiar noi re
corduri republicane de juniori.

Stadionul Tineretului a fost complet

reamenajat în acest an și va fi inaugu
rat eu acest prilej.

Cercetînd listele de înscrieri am re
ținut cîteva- nume de. tineri atleți de la 
eare se așteaptă performanțe pe măsura 
talentului lor. a pregătirii metodice efec
tuate pînă acum. Este vorba de : Eugen 
Simionescu (București) la prăjină. Vio
rica Gabor (Brașov) la 800 m. Han Să- 
rescu (Timișoara) la 1.000 m. Elena 
lași (Timișoara) la 80 mg. Ana Beșuan 
(Cluj) la 100 m. Ion Baiachi (Constan
ța) la 800 m și 1.300 m. Ion Carolea 
(Brașov) la 110 me. Mihaela Popescu 
(București) ia înălțime. Eeottlina Frunză 
(București)' la 400 ni și 800 m. Ion

I urca (Oradea) la 100 m, Alex. Spiri
don (Giurgiu) la înălțime, Gheorghe 
Coslache (București) la ciocan. Sanda 
Giță (Galați) la 400 m. Valeria Bufanu 
(Bacău) la 80. mg etc.

Concursul începe sîmbătă dimineață la 
ora 8,30 cu probele de tetratlon, conti
nuă după-amiază, de la ora 
solemnitatea de deschidere, 
întrecerile încep la ora 8,30 
16 00.

In perspectivă un concurs 
leresant pentru participant!, pentru pro
fesorii de educație fizică cit și pentru 
spectatori.

16,30, cu 
Duminică 

și la ora

foarte in

★
Pe stadionul „23 August" se ra des

fășura etapa pe Capitală a campionate
lor republicane de seniori la care par
ticipă cei mai valoroși atle|i bucureșteni. 
Printre ei: A. Stamatescu, Al. Tudo- 
rașca, St. Mihaly. E. Du cu, P. Astafei, 
S. Ciochină, C. Crețu, Al. Bizim. Ioana 
Petrescu, FI. Grecescu, Maria Pândele, 
Maria Diaconescu ele.

și spectatorii, trebuie să știe că anul 
acesta, mai mult ca' în trecut, arbi- 
trii-judecători vor sancționa prompt 
orice abatere de la regulament, orice 

| lovituri neregulamentare pentru a-i 
determina pe boxeri să folosească 
numai lovituri corecte. Este bine de 
știut că loviturile laterale, largi, pe 
care, probabil, le vor folosi unii dintre 
boxeri — și care s-ar putea să impre
sioneze pe spectatori — nu vor fi 
luate in considerație de către ar
bitrii-judecă tori.

• Federația de specialitate a hotă- 
rit să invite la turneul final al cam
pionatelor aproape 40 de arbitri-jude- 
cători din întreaga țară.

• Se vor acorda premii speciale 
„celui mai tehnic boxer', „celui mai 
tinăr“, „celui mai bun arbitru de ring" 
și „celui mai bun judecător".

• Tragerea la sorți pentru stabilirea 
meciurilor din 
face mime,. de 
F. R. Box.

• Antrenorul 
ghe Fiat, ne-a 
că „băieții"
(11 la număr) se pregătesc cu multă 
atenție pentru meciurile decisive. Ciu- 
că, Mindreanu, Anghel, Cișmaș, Ba
dea și Negrea emit — fără discuție — 
pretenții justificate la cucerirea ti
tlurilor de campioni.

Duminică dimineață va avea loc pe 
stadionul Unirea din Capitală un nou 

| și interesant concurs motociclist de 
i dirt-track. De data aceasta se vor al
cătui numai clasamente individuale. 

! La întreceri vor participa cei mai buni 
I specialiști ai probei printre care și 

Ion Cucu, C. Radovici. M. Alexan- 
i drescu (Metalul), Gh. Voiculescu, FI. 
, Costache (Steaua), R. Temistocle (Di
namo), Al. Pop. I. Șterba (Unirea), 
N. Niculici (Voința). întrecerile sînt 
organizate de clubul sportiv Unirea 

. și vor începe 
ta întiietatea

1 acest gen de 
le) și cîțiva 
daptate.

la ora 10. 
alergători 
probe (pe 
concurenți

Iși vor dispu- 
specializați în 
mașini specia- 
pe mașini a-<

turneul final se va 
la ora 9, la sediul

echipei Steaua, Ghepr- 
declarat zilele trecute 

săi, calificați în finale

fra viraj...

Duminică, Ia Moscova,

Meci decisiv in Jupa campionilor europeni * la volei

Aspect din cursa de 110 mg de la finalele campionatelor școlare din 1961 de la 
Timișoara.

EA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

R. S. Cehoslovacă și Brazilia
în finala campionatului mondial de fotbal

La Santiago și Vina del Mar s-au des
fășurat ieri cele două partide din ca
drul semifinalelor campionatului mon
dial de fotbal, încheiate cu victoria Bra
ziliei (4-2 cu Chile) și R.S. Cehoslovace 
(3-1 cu Iugoslavia).

In meciul de ’ “
învins Chile cu 
Garrinclia (2) și 
zilieni, respectiv
11 m). Spre sfirșitul reprizei a doua 
I^nda (Chile) și Garrincha au fost eli
minați de pe teren.

la Santiago, Brazilia a 
4-2 (2-1). Au înscris : 
Vava (2) pentru bra- 
Toro și L. Sanchez (din

La Vina del Mar, selecționata R. S. 
Cehoslovace a obținut o frumoasă vic
torie, întrecînd cu 3-1 (0-0) echipa Iugo
slaviei. Cehoslovacii au deschis scorul 
prin Kadraba în min. 48, iar în min. 
69 Radakovici aduce egalarea. La un con
traatac, în min. 70, Scherer (R.S.C.) în
scrie din nou, iar același Scherer mar
chează un gol din 11 m cu cinci minute 
înaintea fluierului final.

Simbătă, la Santiago, Chile și Iugo
slavia se intîlnesc pentru locurile 3—4, 
iar duminică, tot la Santiago, are loc 
finala : R.S. Cehoslovacă—Brazilia, care 
va fi arbitrată de N. Latlșev (U.R.S.S.).

MOSCOVA 13 (prin telefon de la 
redacția ziarului „Sovietski sport“). 
Iubitorii de volei din capitala Uniunii 
Sovietice așteaptă cu mult interes 
meciul retur al finalei „Cupei campio
nilor europeni", care va opune dumini
că echipele ȚSKA Moscova și RAPID 
București. întorși de la București, ju
cătorii de la ȚSKA își continuă pre
gătirile pentru partida de duminică. 
Toți membrii lotului echipei ȚSKA 
sînt disponibili și, probabil, antrenorul 
Ahvledianl va utiliza aceiași jucători 
care au evoluat in capitala Romîniei. 
Antrenorul echipei ȚSKA este de pă
rere că în meciul de la București vo
leibaliștii sovietici au ciștigat multe 
puncte datorită bunei funcționări a 
blocajelor. Tocmai de aceea el este 
hotărît ca la acest capitol elevii săi 
să dea un randament și mai ridicat in 
meciul retur.

Specialiștii federației de volei a 
U.R.S.S. speră că „Cupa campionilor

europeni" va rămîne pentru un an 
la Moscova. Nu se omite însă nici un 
moment faptul că, deși șansele sînt 
mai mari de partea echipei ȚSKA, 
Rapidul are totuși posibilitatea de a-și 
păstra trofeul. In legătură cu aceasta 
nimeni nu uită victoria obținută de 
Rapid anul trecut la Moscova.

Meciul de duminică va avea loc în 
sala ȚSKA.

EVGHENI BIRUN

RAPIDUL A PLECAT 
LA MOSCOVA

In vederea partidei retur din ca
drul „Cupei campionilor europeni" 
la volei masculin pe care o va sus
ține duminică, 17 iunie, cu echipa 
ȚSKA, formația Rapid București, 
campioana Rominiei, a părăsit 
miercuri Capitala pe calea aerului, 
îndreptindu-se spre Moscova.

La volei

Selecționata sindicală Brașov—FSCI - Franța
BRAȘOV, 13 (prin telefon). — Selecțio

nata masculină de volei F.S.G.T.-Franța 
și-a început turneul în țara noastră, ju- 
cînd miercuri după-amiază în sala Trac
torul în compania unei selecționate sin
dicale locale, alcătuită pe scheletul echi
pei Tractorul. Meciul a fost frumos în
deosebi in setul al treilea în care oaspe
ții au avut un blocaj mai hotărît. Mai bine 
pregătiți, voleibaliștii din selecționata sin
dicală Brașov au obținut victoria cu 3-1

3-1
(15-5; 15-6; 12-15; 15-5). Cei mai buni : 
Chinzeriuc, Cristiani, Vasiliu și Sziics 
din echipa gazdă, Poulton, Mitalevitch, 
Fauvet. din formația franceză. A condus 
bine arbitrul FI. Pisică (Brașov).

Selecționata F.S.G.T. susține al doilea 
meci vineri la Iași.

CAROL GRUIA — coresp. regional



MAMAIA = 20 DE TERENURI DE SPORT
CARE IȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII...

Ne aflam în holul elegantului hotel 
„Yalta “ din Mamaia. Acum, la început 
de sezon, ne-am aruncat privirile în 
cartea de impresii căreia cu un an 
in urmă oaspeții frumoasei noastre 
stațiuni i-au completat aproape toate 
toile. Pe fiecare, aprecieri elogioase: 
„Mamaia e mândria litoralului", „E 
minunat întregiri ansamblu", „Nu gre
șești ou nimic dacă vei spune că 
Mamaia e perla litoralului rominesc". 
Semnatari sînt turiștii rornîni și stră
ini.

Aceste aprecieri au fost făcute cu 
un an în urmă. Azi aceste cuvinte 
n-ar mai fi de ajuns pentru a reda 
întreaga frumusețe și măreție a de
corului din jur. Fiindcă la Mamaia, 
ca pe întreg litoralul de altfel, anul 
care a trecut a adus multe și uimi
toare înnoiri. Noile hoteluri și com
plexe de deservire, spațiile verzi, ar
borii ornamentali, neonul care strălu
cește seara la tot pasul, te fac să 
exclami fără să vrei : „E minunat... 
e incintător"...

. .Dar Mamaia mai poate fi denu
mită și stațiunea terenurilor de sport 
Pentru iubitorii sportului, care in a- 
cest an își vor petrece concediul la 
mare, am dat o raită la aceste baze 
sportive pentru a le prezenta, Ghid 
ne-a fost tovarășul Emil Roșea, res
ponsabilul cultural-sportiv al stațiunii.

Lingă complexul central două te
renuri de tenis, patru de volei și unul 
de baschet își așteaptă, puse la punct, 
oaspeții. Pe zgura lor roșie dungile

albe trase cu dibăcie îți dan impresia 
unei machete de pe planșa de desen.

In apropierea hotelului Internațional, 
la fel de bine întreținute, se află alte 
terenuri de baschet, volei și tenis. 
Mai departe, spre „Yalta", „Doina", 
„Tabăra prieteniei" sau „Flora" gă
sești altele și altele. Sint 20 în total. 
In ansamblul minunat de construcții, 
de un splendid colorit, printre spațiile 
verzi, roșul zgurei conturată cu linii 
albe întregește decorul.

Magaziile sînt pline: mingi de 
tenis, handbal, volei și baschet stăteau 
frumos rînduite în rafturi așteptind 
să „zburde" in miinile celor care vor 
veni în acest an la Mamaia. în zilele 
de odihnă, alături de soare, aer și apa 
mării sportul le va fi tuturor prieten. 
Se vor desemna campionii seriilor, că
rora li se vor acorda cupe și diplome, 
se vor selecționa echipe care să se 
întîlnească cu sportivii din Constanța 
sau din alte orașe ce vor veni pe li
toral. Totul este pus la punct. Poate 
primele meciuri au și avut loc. Fiindcă 
în aceste zile au sosit și întîii oaspeți 
ai litoralului, chiar dacă soarele s-a 
arătat cam... zgîrcit în ultimele zile.

Aceleași pregătiri s-au făcut pe 
întreg litoralul. La Mangalia, la Efo
rie Nord și Eforie Sud, la Cost.toești. 
Terenul de fotbal cu pista de atletism 
și gropile de sărituri, cele peste 40 de 
terenuri de volei, handbal sau baschet, 
zecile de mese de șah și sutele de 
mingi sint gata pentru întrecere...

CONSTANTIN ALEXE

R.S.F.S. Ruse
O amintire de Ui laroslav. Echipele feminine de handbal ale R.P. Romine și 

inlr-uu moment de relaxare.

MNRST

Un antrenor certat
cu disciplina...

de un incident regretabil 
retragerea din competiție 

masculine Steaua, pe baza 
date de antrenorul Silviu

Se cunosc toate echipele
in

I U PTE

Succes la mondiale!
Sportivii s-au aliniat și maestrul eme

rit a) sportului Dumitru Pîrvulescu <lă 
raportul :

— Tovarășe antrenor, loturile repu
blicane de lupte clasice și lupte libere 
sînt gata să înceapă antrenamentul...

Ion Corneanu a aruncat o privire fu
gitivă asupra ceasului de la mină. Era 
ora 22 și 10 minute. O oră neobișnuită 
pentru antrenamente, dar sportivii noș
tri care vor părăsi în cur'md tara 
eu destinația Statele Unite, unde

se vor desfășura campionatele mondiale 
din acest an, și-au început aclimatizarea 
cu condițiile diferite de concurs. într-a- 
devăr. între București și Toledo este o 
diferență de 8 ore. De aceea antrena
mentele au loc la ore tîrzii iar scularea 
se face dimineața în jurul orei 10.

Actuala ediție a campionatelor mon
diale ridică nenumărate probleme în 
fața concurentilor. Cea mai dificilă ni 
se pare acomodarea cu modificările a- 
duse regulamentului de lupte. Elimina
rea luptei de la parter, scurtarea dura
tei de concurs, avertizarea inițiativelor 
nereușite și cunoașterea reciprocă a pro-

promovate
întrecerile de calificare pentru 

goria A la handbal în 7 au luat sfîr- 
șit. La sfîrșitul săptămînii trecute a 
fo6t desemnată și cea de a doua echipă 
masculină care va juca în sezonul vii
tor în prima categorie. Aceasta este 
C.S.M.S. lași, care prin victoriile cu 
23-16 (11-9) și 25-22 ........
Clubului sportiv școlar 
vine în întrecerea celor 
mâții ale țării. Așadar, 
pelor Știința Galați și 
rești, care vor juca în 
în campionatul de calificare, au promo
vat C.S.M. Reșița și C.S.M.S. lași.

In ceea ce privește viitorul campio
nat feminin, acesta se va disputa în 
două serii de cite 8 echipe. în afara 
celor 10 formații care au evoluat în 
ultima întrecere, vor juca în categoria A 
— promovate în urma campionatului 
de calificare — echipele: Favorit O- 
radea, Constructorul Timișoara, S.S.E. 
Constanța, Vestitorul București, S.S.E. 
Ploiești și Faianța Sighișoara.

• Iată cum arată clasamentele cam
pionatului feminin de primăvară înain
tea ultimei etape ;

cate-

(10-8) asupra 
București re- 

mai bune for- 
în locul echi- 
Unirea Bucu- 
sezonul viitor

cedreler circulate de adversar iată

categoria
SERIA I

1. Tractorul Brașov
2. Știința Buc.
3. Progresul Buc.
4. Rapid Buc.
5. Unirea Buc.

SERIA A

A
7
7
8
7
7

2
2
4
4
€

66:49
49:46
49:54
42:44
39:52

ll-A

1.
2.
3.
4.
5.

C.S.M. Sibiu 
Mureșul Tg. Mureș 
Știința Timiș.
CSS Banatul Timiș. 
S.S.E. Petroșeni

7
7
8
7
7

6
5
5
2
1

89:57
71:52
92:63
50:75
42:97

12'
10
10\ mandat

4
2

Întrecerile de duminică din sala 
Floreasca au mobilizat majoritatea 
gimnaștilor bucureșteni, începînd de 
la cei mici, care abia fac primii pași 
pe drumul măiestriei, și pînă la maeș
trii sportului. Copiilor și tinerilor, 
concursul le-a oferit posibilitatea de 
a învăța de la cei „mari", iar pentru 
cei din lotul reprezentativ întrecerile 
au constituit un bun prilej de verifica
re. Din păcate, buna desfășurare a 
acestui concurs plăcut și util a fost 
tulburată 
și anume 
a echipei 
dispoziției
Magda. Iată care sînt cauzele acestet 
atitudini: cu citeva zile înainte, cînd 

țla comisia orășenească se făcea vali
darea actelor participanților, antreno
rii de la Steaua nu s-au prezentat cu 

I aceste acte. In mod normal, gimnaștil 
nu aveau dreptul să participe la con

tours. Totuși, pentru că sportivii s-ati 
) prezentat la locul competiției, membrii 
^comisiei orășenești au permis partici- 

10 C parea la întreceri, urmînd să se ho- 
10 Stărască dacă echipa Steaua va intra 
s\numai în clasamentul individual, sau
6 12 f și in cel pe echipe. Ca răspuns, antre- 

Jnorul echipei, Silviu Magda... s-a su- 
\părat, in loc să fie mulțumit că are 

ocazia să verifice gradul de pre q# tire 
‘a sportivilor săi în concurs Și a co- 

.îmbrăcarea!" retrăgind ast
fel echipa din întrecere.

Ce au de spus conducerea clubului 
Duminică sînt programate ultimelel steaua și biroul secției de gimnastică 

partide : Rapid—Știința și Unirea—[cu privire la neglijența condamnabili 
Tractorul (seria I) și CSS Banatul—privința punerii la punct a actelor 
Mureșul și S.S.E. Petroșeni—C.S.M.\ Sportivilor ? Dar despre atitudinea 
Sibiu (seria a II-a). (antrenorului care a făcut ca o serie

„ . , .„ , iJde sportivi, printre care și Gh. Stanciu,• Saptamma trecuta s-au desfașuratf
la Tg. Mureș întrecerile ca mp iona tul ui j component al lotului, sa n pa pe 
școlilor cu program special de educației ta întreceri ? Conducerea clubului, pre- 
fizică. Iată clasamentele finale: FE-Jcum federația de specialitate trebuie 
MIN1N: — 1 Timișoara, 2. Brașov
3. Tg. Mureș; MASCULIN: — I. 
Tg. Mureș, 2. Brașov. 3. Timișoara. 
(I. Păuș — coresp. reg ).

să discute cu toată seriozitatea acest 
caz și să ia măsurile cuvenite.

JLEMCO RUSU-ȘIRIANU

Finala „Cupei Aurel Vlaisu”
Mîine dimineață, de pe aeroportul 

internațional Băneasa ișivor lua zbo
rul zeci de... aeromodele. întrecerea 
reunește la start pe cei mai buni con
structori aeromodeliști din țară — fi- 
naliștii etapei pe regiune a concursu
lui de aeromodele „Cupa Aure) 
Vlaicu".

Rezervată maselor largi de tineri 
«teromodelițti, „Cupa Aurel Vlaicu", or
ganizată de U.T.M. in colaborare cu 
UCFS, s-a bucurat în fiecare an de un 
deosebit succes.

Iată clasele la care se vor întrece 
sportivii aeromodeliști: planoare A 1 
(pentru tinerii pînă la 15 ani), planoa
re A 2, propulsoare și aeromodele cu 
motoraș mecanic (motomodele).

citeva piedici pe care sportivii noștri 
trebuie ca să le învingă, spre a-și re
confirma valoarea pe 
mitru Pîrvulescu va 
iranianul Pazvrae și 
do>. Ion Cernea va

plan mondial. Du- 
mtîlni din nou p< 
pe sovieticul Saia- 
în front a pe talen

tatul sportiv sovietic Karavaev, pe ine
puizabilul Svec (R.S. Cehoslovacă), iar 
Valeriu Bula rea. în apărarea titlului, va 
primi replica lui Horvath (R.P.F.I.), 
Dogan (Turcia), Malicink (R.F.G.) și 
mulți alții. Sarcini ușoare- nu vor avea 
nici Ion Țăranu, nici Gheorghe Popovici 
sau Mihai Sultz, ca să nu mai amintim 
de Nicolae Martinescu debutant al cam
pionatelor mondiale.

Smtem siguri că sportivii noștri vor 
depune toate eforturile de a apăra cu 
cinste prestigiul cucerit de sportul lupte
lor <1 in ]ara noastră.

O. B.

Mai puține văicăreli și mai multă treabă

Spre regretul nostru, bucuria stîrni- 
tă de bunele rezultate obținute de 
polo-ul nostru la Magdeburg n-a du
rat mult ; doar două săptămîni, cit 
a despărțit în timp „Magdeburgul" de 
„Belgrad". De la locul 2, după RPU, 
reușit în R.D. Germană, ne-am trezit 
la sfîrșitul turneului desfășurat re
cent in R.P.F. Iugoslavia pe locul ul
tim al clasamentului. După selecționa
ta R.D. Germane pe care o întrecusem 
cu puțin timp inainte la ea „acasă".

„N-am avut condiții favorabile de 
concurs", „ne-a dezavantajat arbitra-

ÎNCEPUTUL A FOST FĂCUT!
Oniceni, Antoceni, Forăști. Trei sate 

idîn raionul Fălticeni, cu centrul de 
comună la Forăști. Tot atîiea gospo
dării colective. Și fiecare sat avea 
asociația sa sportivă. Dacă însă mun
ca în gospodăriile colective este la fel 
de rodnică în toate cele trei sate, nu 
același lucru se putea spune și des
pre aceea a asociațiilor sportive.

La Forăști și la Oniceni treburile 
în consiliile de conducere ale asocia
țiilor sportive nu au mers de ioc bine. 
Consiliile erau descompletate, evidența 
membrilor nu era ținută la zi, iar 
despre activitate sportivă nici vorbă... 
La Antoceni, în schimb, s-a muncit 
cu spor. Tovarășii Ion Ciobanu (pre
ședinte) și Sergîu Bejenaru (tehni
cian) au pus mult suflet în munca 
lor din cadrul asociației și roadele 
sau văzut prin afluența tinerilor din 
sat spre mica bază sportivă amenajată 
in curtea școlii.

Așadar în comuna Forăști existau 
trei gospodării colective și tot atitea 
asociații sportive. Spunem că existau, 
deoarece la începutul acestui an cele 
trei gospodării colective s-au unit in- 
tr-rma singură și puternică. Dar aso
ciațiile sportive ? Un timp au mers pe 
dr 'mul ioc, în a dona jumătate a 
Itrui mii insă Ion Ciobanu, președin
tele asociației sportive din satul An-

toceai a ridicat problema: ce ar ff 
dacă s-ar uni și cele trei asociații 
sportive, dacă s-ar forma pe lingă 
noua gospodărie colectivă o singură 
asociație puternică ?

Nu s-a stat mult pe ginduri. După 
puțin timp intr-o ședință lărgită a ce
lor trei consilii de conducere ale aso
ciațiilor sportive s-a hotărit unifica
rea. Consiliul de conducere al asocia
ției de la Antoceni (singurul care a 
fost activ) a fost completat cu tova
rășii Enache Grigore și Gh. Hărgău 
de Ia Oniceni, C. Condurache și 
dău V. Gheorghe de la Forăști. 
odată s-au ales organizatori de 
pă, care se ocupă de angrenarea 
retului în activitatea sportivă în 
trei sate. Denumirea asociației spor
tive unificate: Recolta Forăști.

Am fost prezenți la ședința de uni
ficare a celor trei asociații sportive, 
la acest început de drum, și am urat 
spor la muncă consiliului de con
ducere al Recoltei Forăști. Cu ocazia 
acestei ședințe profesorul de educație 
fizică Sergiu Bejenaru (tehnicianul 
asociației) a promis că va depune 
toate eforturile ca asociația sportivă 
de pe lingă gospodăria colectivă a 
comunei Forăști să se poată minrfri 
și ea cu rezultate care să depășească 
granițele comunei, după cum se mîn-

Co- 
Tot- 
gru- 
tine- 
cele

lor

jul", ni s-a explicat atît1 în convor
birile telefonice, cit și la înapoie
rea în țară a echipei.

Ca să fim sinceri, induși în eroare 
în alte ocazii prin scuze asemănătoare 
(care nu servesc nimănui, ba dimpo
trivă...) am ezitat și ezităm încă să 
dăm pe de-a-ntregul crezare celor 
spuse de conducătorul lotului. Ne-am 
gindit, ca nu cumva timpul, oarecum 
lung, petrecut de lotul nostru la Bel
grad, înaintea turneului, să nu fi fost 
judicios folosit ; ne-am gîndit la multe, 
dar îndeosebi la faptul că pentru spe
cialiștii de pretutindeni rezultatele rea
lizate la Belgrad de jucătorii romîni, 
îi coboară deocamdată cu o clasă în 
ierarhia atît de greu cucerită. Am pier
dut prima Întîlnire cu 
Iugoslavia (0—3), apoi, 
meciurile cu U.R.S.S. 
R.D. Germană (3-4).

Și totuși este foarte 
zultatele de la Belgard
tale, să nu corespundă posibilităților 
de care dispun jucătorii noștri. O pri-

echipa R.P.F. 
rînd pe rînd, 
(1-5), și cu

posibil ca re- 
să fie acciden-

s-a 
tri- 
că

drese și colectiviștii cu succesele 
în muncă.

Și profesorul Sergiu Bejenaru 
ținut de cuvînt. Intr-o scrisoare 
misă redacției el ne informează
asociația sportivă a pornit pe un drum 
bun. Cu puteri unite ei au reușit să 
organizeze prima duminică sportivă 
d:n istoria comunei.

„De un mare succes s-a bucurat de
monstrația de gimnastică a fetelor — 
ne scrie tovarășul Bejenaru. Intere
sante au fost și probele atletice la 
care ciștigătorii au trebuit să depună 
multe eforturi pentru victorie, 
gime și la greutate băieți, 
mul loc s-a clasat Mihăiiă 
la înălțime Nitu V. Ion. iar 
rarea pe stîlp (nu au lipsit 
gram nici probele distractive) Teodo- 
rescu Constantin. Meciul de volei în
tre Recolta Forăști și Inul Uidesti a 
fost cîștigat de formația noastră cu 
2—0. Cu ocazia acestei frumoase „du
minici sportive" s ■> mai organizat 
și două intilniri de hanubal între echi
pele din comună".

Așadar începutul a fost făcut. Acum 
așteptăm noi vesti din această co
mună, unde există mari posibilități 
pentru dezvoltarea activității sportive.

La lun- 
pe pri- 
V. Ion, 
la călă

ri in pro-

(AL. I.)

mă ocazie de a 
valoare o oferă 
prezentative, dubla întîlnire cu selec
ționata R.P. Ungare, programată, du
pă cum se știe, la sfîrșitul acestei săp
tămîni. Să fim bine înțeleși, n-are 
nimeni pretenție acum la rezultate 
favorabile cu orice preț, numai din do
rința de a „dezice" slaba evoluție de 
la Belgrad. Intîlnirile cu puternica 
echipă maghiară, departe de a avea un 
caracter de examen decisiv, se înscriu 
în cadrul pregătirilor pentru campio
natele europene. Așteptăm așadar, o 
comportare la nivel superior, consecin
ța unei bune pregătiri la toate capi
tolele, tehnic, tactic, fizic, moral 
volitiv, așteptăm mai puține văică
reli și mai multă treabă. Lotul de 
polo cuprinde jucători de valoare și 
de aceea 
exigență

demonstra adevărata 
echipei noastre re-

trebuie lucrat cu mai multă 
și spirit de răspundere.

G NICOLAESCU

orașului BucureștiA fost alcătuită reprezentativa 
pentru întîlnirea cu selecționata Sofiei

Dinamo a trecut pe primul loc în campionatul de polo
In cursul zilei de astăzi părăsește•

Capitala — cu destinația Sofia — se
lecționata de natație a orașului Bucu
rești. Sportivii no;tri se întîlnesc sîm- 
bătă și duminică în capitala R. P. 
Bulgaria cu înotătorii, săritorii și ju
cătorii de polo bulgari.

în vederea acestei întîlriiri lotul 
sportivilor noștri a fost alcătuit. Din 
el fac parte, printre alții, Alex. Popes
cu, D. Catninschi, Alex. Schmaltzer, 
Ingrid Ungur, Sanda Iordan. Nico'eta 
Gordin (înot), Gh. Banu, Emilia Ne- 
gulescu (sărituri), I. Alcxandrescu, C. 
Frățilă, V. Țăranu, E. .‘.'.Ț.XȚFrățilă, V. Țăranu, B. Mihăilescu, 
Fleșeriu (polo). In intîlnirile de polo 
pe apă cele două selecționate vor a- 
iinia garniturile de tineret.

• Marți s-a disputat la ștrandul Ti
neretului întîlnirea de polo (restanță 
în campionatul republican) dintre e- 
chipele Dinamo Buc. și Crișana Ora
dea. Net superiori, jucătorii dinarno- 
viștî și-au dominat adversarul, au 
marcat o dată și în situație de infe-> 
rioritate numerică și au cîștigat, finali 
mente, cu scorul de 6—0 (2—0, 1—0, 
0—0, 3—0). în urma victoriei obținu
te marți, echipa Dinamo a trecut în 
fruntea clasamentului, la egalitate de 
puncte (10) cu Steaua, dar cu un go
laveraj superior (52—-4 față de 45—8).

Campioana turului va fi cunoscuta 
după toate probabilitățile în ziua de 
8 iulie, cînd este programată irrtîW- 
rea dintre echipele Dinamo și Steaua,



Coltul statistic

Clasamente, 
lasamente...

SEDAN ISI iNCEPE
(Urmare din pag.

„MINGEA ACASĂ

ȘTIR I...

• Mai întîi să schițăm o echipă 
săptămînii: DUNGU (Rapid)— 

ÎEAVU (Rapid), NUNWEILLER 
I (Dinamo Buc.), CÎMPEANU 
itiința Cluj) — SEREDAI (St. 
șu), KOSZKA (U.T.A.) — NAS- 
JRESCU (Rapid). COMȘA (Mi
rul), ENE II (Dinamo Buc.), 
— ------- DAVID (St

ml), ENE II (
-ORUȚ (U.T.A.), 
șu).

'e subliniat că în 
V-a) a categoriei 

■te mulți portari , . .., ____ ,
nescu, Haidu, Coman, Sfetcu, Mi- 
sche și Moguț). Intervențiile lor o- 
iune și curajoase constituie o notă 
ă și pentru... înaintași; înseamnă 
aceștia le-au dat serios de lucru... 

1 Să continuăm acum să urmărim 
iportarea echipelor, comparînd cla- 
lentele după 11 etape în tur și 
ir. lată clasamentele;

această etapă (a 
A s-au remarcat 
(Dungu, Datcu,

in

DUPĂ 11 ETAPE ÎN TUR
'etrolul
t. roșu
linamo București 
rogresul
tiința Cluj 
îapid
•inamo Bacău
iul
linerul
teaua
r.T.A.
tiința Timișoara
letali^
>inamo Pitești

DUPĂ 11 ETAPE

11
ii
ii
11 
ii 
ii
11
ii 
ii
11
11
ii
11
11

2
2
2
1
3
3
2
2
0
3
1
1
2
2

25:12 
25:13 
23:15 
22:11 
24:20 
15:14 
11:13 
12:19 
11:24 
21:20
14:16 
14:19 
16:27 
10:20

16
16
16
13
11
11
10
10
10

9
9
9
8
6

ÎN RETUR
râamo București 
etrolul
'rogresul 
ăpid 
teaua 
t. roșu 
'.T.A. 
tiința Timișoara 
iinamo Bacău 
tiința Cluj 
linerul 
iinamo Pitești 
letalul 
iul

ii 
11 
11 
ii 
11 
11 
ii 
11
10
11 
ii 
ii 
ii
10

5
4
3
4
5
5
3
4
4
4
5
4
3
2

3
5
5
3
4
3
4
5
6
6
5

27:13
22:14
19:17 
16:17 
24:19 
21:18 
21:18 
19:19
14:14
14:18
8:14 

19:19 
10:25 
10:19

15
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7

inci echipe dovedesc constanță, 
iținîndu-se mereu în primele șase 

uri : Dinamo București, Petrolul, 
roșu, Progresul și Rapid. Ascen- 

ni înregistrează Steaua și U.T.A., 
ideri" mai accentuate Știința Cluj, 
iamo Bacău și Jiul. De 

echipe sînt cu cîte 12 
te cu cîte 11 puncte...
i Lupta din clasamentul 
s-a simplificat. In cursă 
r doi jucători,

Cn conduce cu 22 de goluri, 
e Dridea I cu 19 goluri. Al 
ea, Sasu, se află în urmă cu 4 go- 

E foarte puțin probabil ca în til
de două etape să se producă schim-

reținut că 
puncte și

golgeteri- 
au rămas 

vechi concurenți:

Și acum, situația în campionatul 
tineret, unde 
amo Pitești : 
lina mo Pi tești 
teaua 
'rogresul 
lapid 
t. roșu 
iul 
tiința Timișoara 
iinamo București 
tiința Cluj 
'etrolul 
iinamo Bacău
T.A. 

linerul 
letalul

avem un nou lider :
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
24
24

16 
16 
16 
n
11
12

8
8
8
7
5
5
6
3

5
5
4
8
5
3
6
4
4
5
9
6
4
2

48:16 
58:22 
63:31 
40:17 
47:34 
33:46 
59:50 
41:48
38:52 
51:53 
32:45 
37:48 
22:41 
13:79

De la I. E. B. S.
iletele pentru cuplajul de fotbal Fa- 

Constanța — Minerul Cîmpulung 
Bcel din cadrul campionatului repu- 
an de juniori și Progresul — Petro- 
contind pentru Cupa R.P.R. care va 

a loc duminică 17 iunie, pe stadio- 
Republicii, s-au pus în vînzare la 

ele de bilete obișnuite.

de fotbaliști internaționala 
Chiarelli și Maryan, etc.) 
roase participări în echipa Franței. 
Cîștigătoare în două rânduri a Cupei 
Franței (ultima dată anul trecut), e- 
chipa Sedan are la activ rezultate in
ternaționale valoroase; 3—0 și 1—1 cu 
Celtic Glasgow (Scoția), 3-1 și 2-0 
cu Lanerossi (Italia), 2—1 cu Servette 
Geneva (Elveția), 2—1 și 1-1 cu Stan
dard Blege (Belgia) etc.

★
Primul meci al echipei Sedan va 

fi găzduit de frumosul stadion din 
Constanța, unde vizita fotbaliștilor 
francezi stârnește un viu interes prin
tre localnici, ca și printre oamenii 
muncii veniți la odihnă pe litoral. 
Faptul că Sedan va primi replica 
unei selecționate divizionare cte tine
ret, constituie o atracție în plus. Pen-

(Fulgenzy, 
cu nume-

noastră, meciul cu Se- 
o serioasă verificare 

de 
R. P. Romină,

va avea loc la 24 iunie la

tru selecționata 
dan reprezintă 
înaintea întîlnirii internaționale 
tineret R.P. Polonă 
care
Rzeszow, în R. P. Polonă.

Pentru acest joc au fost selecționați 
următorii jucători: 
Bacău) și Andrei 
— portari, Jenei 
Coe Dan (Rapid), 
și Zahoria (Crișul

Ghiță (Dinamo 
Tirgoviște) 
Timișoara), 
(Progresul) 
— fundași, 

Gergely III (C.S.O. B. Mane), Paț- 
canu (Progresul), Ștefan (Dinamo 
Buc.) și Anton (Metalul Buc.) — mij
locași, Ivansuc (Știința Cluj), Năftă- 
năilă (St. roșu), Marcu (Știința Cluj), 
Tomeș (Steaua), Creiniceanu (Steaua), 
Codreanu (Rapid) și Halagian (Dina
mo Pitești). înainte de meciul cu Se
dan, lotul acesta va face citeva an
trenamente la Constanța. Antrenori 
sînt A. Niculescu și Fr. Zavoda.

(Metalul 
(Știința 
Nede-lcu 
Oradea) 

B.
Ștefan

fotbal se 
apărător, 

adverși, nu 
nu găsește altă cale 

decit trimiți nd 
„acasă" ----

de 
un

Aceastâ formație a lui „U. A. Sedan Torcyu a cucerit în 1961 Cupa Franței. 
De la stingă lu dreapta, sus: Lemasson, Bernard, Maryan. Polak, Hatchi și 
Aoah ; jos: Breny, Mouchel, Lebert, Fulgenzy și Lion. Mistrețul pe care-l 

vedeți în fotografie este simbolul acestui club.

C i tf

Abecedarul fotbalului

în cursul unui meci 
ivesc situații în care 
„încolțit" de înaintașii 
are altă soluție, 
de ieșire din impas 
mingea la portar — „acasă" cum 
spune „galeria". Și nu-i nimic nespor
tiv în acest mod de rezolvare a unei 
probleme de joc. In asemenea îm
prejurări însă, se cere mult calm, 
o mare precizie în execuție și o per
fectă înțelegere între fundaș și portar, 
mai ales că în asemenea faze nu 
există ofsa.id. Altfel, nu numai că pe
ricolul nu-i înlăturat de la poartă, dar 
este chiar menținut. Nu de puține ori 
un apărător a trimis mingea în corner 
(cum s-a întîmplat duminică, de pildă, 
cu Motroc) ------ --
poartă I...

Asemenea 
majoră", nu 
într-un meci 
se înțeleagă

De ce a trebuit să facă Ozon acest 
gest ? Ce rost a avut ? I-a fost teamă 
cumva că Steaua ar mai putea egala ? 
Greu de crezut; mai erau citeva 
cunde de joc. Atunci ?...

Mărturisim că nu l-am înțeles 
Ozon... Am reținut însă, aspectul 
plăcut al acestui fapt.

se

pe 
ne-

tP- £■)

PRIMUL MECI AL ECHIPEI 
CHEMIE HALLE...

și chiar în proprie

situații însă, de „forță 
sînt chiar atît de dese 

după cum vor să lase să 
jucătorii noștri. Aceștia 

și-au făcut aproape un obicei din a 
trimite mingea acasă, fie că faza de 
joc impune fie că nu. O fac mai 
moft din comoditate, din teama de a-și 
asuma răspunderea unei acțiuni per
sonale sau — ceea ce este cu totul 
nesportiv — din intenția de a „trage 
de timp". Și acest lucru dă gestului o 
notă de anti joc. O „minge la portar" 
cînd nimeni și nimic nu o determină, 
frânează jocul, îl fragmentează, scade 
din ritm, răpește din spectaculozitate. 
Duminică în meciu] Rapid—Steaua 
avut prilejul să vedem o scenă 
proape unică in această privință : 
reluarea jocului, după ce Steaua 
marcat Ozon —care, în paranteză 
spus, a jucat excelent, conducînd 
măiestrie linia de atac a Rapidului 
a luat balonul și în loc să-l paseze 
legilor de la înaintare, s-a întors spre 
propria-i poartă, s-a strecurat printre 
jucătorii echipei sale și ajuns în 
apropierea careului a trimis ușor min
gea în brațele lui Dungu 1?...

am 
a- 
la 
a 

îie 
cu

co-

GOANA DUPĂ REZULTATE — FRÎNÂ ÎN CALEA REALIZĂRII JOCULUI DE CALITATE
jocului, arată lipsa oricărei preocupări 
pentru o înaltă gîndire tactică. Unii 
antrenori sînt obsedați doar de a in
venta formulele capabile să contraca- 

în fiecare meci, jocul adverea- 
mergîndu-se chiar pînă la scoa- 
lui din luptă, prin orice mijloace, 
antrenorul care procedează ast-

umbresc calitatea fotbalului nos- 
Iar o dată cu înlăturarea lor, 
imperios necesară însușirea cit 

serioasă a unor trăsături funda-

Am expus cu alt prilej unele din 
principiile tactice ale jocului colectiv 
ți constructiv, care constituie carac
teristicile fotbalului modern. Eviden
țiate prin felul strălucit in care a 
evoluat reprezentativa de juniori a 
țării noastre în Turneul U.E.F.A., a- 
ceste principii vor trebui să cunoască 
o răspindire cit mai largă, incepind 
cu echipele din categoria A și mergind 
pină la cele regionale și orășenești, 
căci numai atunci fotbalul nostru va 
cunoaște o îmbunătățire substanțială.

Dar, pentru a atinge acest obiectiv, 
trebuie să înlăturăm unele deficiențe 
care 
tru.
este 
mai
mentale, care țin de abecedarul însăși 
al fotbalului modem.

In primul rînd, echipele noastre 
vor trebui să renunțe la o serie de 
practici greșite. Astfel, printre gre
șelile de ordin principial trebuie să 
punem pe primul plan preocuparea 
exclusivă de a obține rezultate cu 
orice preț.

Desigur, nimeni nu poate învinui o 
echipă care, punind accentul pe cali
tatea jocului, urmărește și obținerea 
unui rezultat favorabil. Aceasta este, 
de altfel, însăși rațiunea întrecerii 
și nu poate fi decit consecința logică 
a valorii jocului prestat. Dar. „goana 
după rezultate”, obținute cu ignora
rea celor mai elementare noțiuni ale

început campionatul pe echipe al Capitalei

...are loc, cum se știe, astăzi. Fotba
liștii din R. D. Germană vor evolua 
la Craiova în compania formației to
cate C.S.O. tntîkii-rea este așteptată cu 
iun viu interes de spectatorii craioveno.

• Meciul amical Rapid—Bumbacul, 
programat pentru azi, a fost aminat ; 
pentru săptămîna viitoare.

>
• Meciul restanță din categoria 

B, Crișul Oradea — 
doara s-a disputat 
Crișul cu 1—0 (1—0).

Corvinul Hune- 
ieri. A învins

• De duminică, 
campionat vor începe 
(cete de Cupă la ora 
eventuale prelungiri).

meciurile de
la ora 18 

17.30, pentru
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RAPID ȘI DINAMO BUCUREȘTI 
SE MENȚIN

„CUPA SPORTUL
LIDERI
POPULAR

1. 
2.

3-4.

(cum citeva zile au început întrece- 
de tenis ale campionatului Capi

ii la echipe mixte. Această com- 
iție contează și ca fază a cam- 
oatului de calificare. La concurs 
ticipă cinci echipe: Dinamo, Steaua, 
igresul. Știința și Justiția, 
uitatele înregistrate în 
pă : Progresul — Știința 

individuale mai 
Bosch — Bardan 
6—4, 6—1, Gris te* —

6-3, 6—2, 6—1, Fătu — 
6—2, 6—1, 6—2, Julieta 
Mariana Ciogolea 
Bosch — Basarab 
Cristea — Bardan 
Steaua — Dinamo

sultate 
tanfe :

2—6, 
sarab 
gurea nu 
mian — 
6. 6—1, 
1. 6-2, 
2, 6—2.
Năstase — Țiriac 2—6, 3—6,

lată 
prima 
8—7. 

im-
13-

8-6,
8-6,
6—1, 

9—6 :
2-6,

C. Popov ici — Dron 4—6, 3—6, 6—3, 
4—6, D. Viziru — Rakosi 5—7, 9—7. 
6—8, 6—3, 6—0, Ș. Verone — C. lo- 
nescu 8—6, 6—2, 6—2, D. Viziru — 
Tiriac 2—6, 3—6, 0—6, Ș. Verone — 
Dron 1—6, 4—6, 3—6, C. Năstase — 
Rakosi 6—0, 10—8. 6—3, C. Po-
povici — C. lonescu 6—2, 6—2, 7—5.

Marti au început pe terenurile Pro
gresul și Știința întîlnirile etapei a 
doua: Progresul—Dinamo și Steaua 
— Știința. Meciurile au continuat 
miercuri și ele vor lua sfîrșit joi după 
amiază. Astăzi, partidele încep de la 
ora 15,30.

Sîmbătă și duminică este progra
mată etapa a treia: Progresul — 
Steaua și Dinamo — Știința.

reze, 
rului, 
terea 
Dacă 
fel, ar poseda un orizont mai larg,
el ar ști că pentru a învinge un ad
versar oricit de puternic, este necesar 
„să joci mai bine decit el”, adică să 
dai maximum de randament.

In loc de a realiza fotbalul colectiv, 
gindit ți dinamic, purtat în spirit o- 
fensiv, unii impun echipei arma care 
alterează însăși sensul adevăratei e- 
tice sportive: obstructionism perma
nent, exprimat prin flagrante încăl
cări de regulament, durități și alte 
„apucături” bine cunoscute.

Ceea ce trebuie subliniat, este că 
urmărirea exclusivă și prin orice mij
loace a rezultatului nu numai că nu 
contribuie la realizarea unui joc de 
calitate, dar pe planul eficienței ea se 
întoarce chiar împotriva echipei care 
utilizează asemenea practici primitive. 
Aplicînd o tactică adecvată, adversarul 
va reuși să treacă peste toate piedicile 
ce i se pun în cale, să descuie „lacă
tele” și să dărâme „zidurile" sfirșind 
prin a-și impune jocul. Exemple din
tre cele mai elocvente, ne-au fost 
furnizate în Turneul U.E.F.A., de în
tâlnirile noastre cu echipele Belgiei 
și R.F.G., a căror apărare aglomerată 
s-a dovedit pînă la urmă lipsită de 
eficiență, în fața jocului de calitate 
prestat de juniorii noștri.

Jocul de calitate nu poate fi ob
ținut decit printr-o pregătire com
plexă, care să îmbrățișeze toți factorii 
antrenamentului, precum și printr-o 
mare disciplină in instruirea practică 
și teoretică. Conducătorii de cluburi 
și antrenorii trebuie să fie convinși 
că echipa care pierde astăzi (și asta nu 
constituie nici o „catastrofă") 6e poa
te redresa mîine. dacă sînt pătrunși 
de necesitatea unei pregătiri serioase 
și metodice, pentru a ridica nivelul ca
litativ al jocului echipei. Iar echipa 
care cîștigă, nu trebuie nicidecum să 
se culce pe lauri, ci să-și continue 
pregătirea cu mai multă 
tocmai spre a-și menține 
necontenit nivelul de joc.

Fără această tendință de 
progres, nici o formație nu va putea 
viza rezultate bune, care se obțin nu
mai ca urmare a asigurării unui 
standard valoric cit mai ridicat și 
mai constant. In acest caz, nu vom 
mai înregistra fluctuațiile actuale de 
la meci la med, vădite în atîtea par
tide mediocre, cînd „codașele" clasa
mentului surclasează. în chip surpiin-

zător, pe cele „fruntașe", iar ca „ex
plicație" se oferă bine cunoscuta formu
lă „magică" : „balonul e rotund”...

Pentru a ieși din acest impas, mai 
este nevoie să nu neglijăm un princi
piu elementar din abecedarul fot
balului : necesitatea de a atinge un 
sumum de măiestrie individuală, atit 
pe plan tehnic, cit ,n pe cel tactic. 
Aceasta 
fruct al 
al unei 
cadrul 
baza fotbalului modern.

Rapid București
U.T.A. Arad
Steaua București 
Dinamo Bacău 
St. roșu Brașov 
Progresul 
Jiul Petrila
Știința Timișoara 
Minerul Lupeni 
Dinamo București
Știința Cluj 
Petrolul Ploiești 
Metalul Tirgoviște 
Dinamo Pitești

Clasamentul a lost 
jocurile din etapa disputată la 3 iunie.

„CUPA LOTO PRONOSPORT”

5.«.
7-8.

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

0 puncte
2 puncte
3 puncte
3 puncte
4
6
7
7
9

11
12
14
18
44

punete 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 

întocmit după

După etapa de duminică, iată cum se 
prezintă clasamentul acestui trofeu:
1. Dinamo București " ’ ‘
2. Petrolul Ploiești
3. Steagul roșu Brașov
4. Progresul București
5. Steaua București
6. Dinamo Bacău
7. Știința Cluj
8. Rapid București
9. U.T.A. Arad

10. Știința Timișoara
11. Dinamo Pitești
12. Jiul Petrila
13. Minerul Lupeni
14. Metalul Tirgoviște

goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
gol 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri

pregătiri 
sportive, 
care stă

ca 
?« 
in 
la

nu se poate realiza decit 
unei multilaterale 
exemplare vieți 

concepției de joc

ing. VIRGIL ECONOMU

1X2X1X21
Meciuri internaționale (amicale), de Cupă și de campionat 

in programul concursului de duminică
Pentru concursul nr. 24 din 17 iunie 

„Programul Loto-Pronosport” prezintă 
următoarele pronosticuri :
1. Sei. R.P.R. (tin.)—Sedan (Franța)
2. știința Tim.—Chemie Halle (R.D.G.>
3. Progresul—Petrolul (Cupă) 
‘ Dinamo Bacău—Steaua (Cupă)

Metalul—Rapid (Cupă) 
Jiul—Steagul roșu (Cupă) 
Vagonul Arad—C.S.O. Tim. (B) 
AS MD Satu Mare—Corvinul (B)

asiduitate, 
și depăși

permanent

1
1

4.
5.
6.
7.
8.

9. Foresta Făli.—Din. Suceava (B) 1, 7C
10. CFR Pașcani—Poiana Cimpina (B) 1, Z
11. Dinamo Galați—Rapid Focșani (B) 1
12. Chimia Govora—Dinamo Obor (B) 1, Z

Ia tragerea obișnuită Prono- 
au fost

PRONOEXPRES. 
expres nr. 24 din 
extrase din urnă

Pe baza acestor pronosticuri, triplîn- 
du-se meciurile III, VII, X și XII se poa
te participa la concursul respectiv pe 
următoarea schemă redusă de patru „tri
ple*, patru „duble* și patru „soliști* des
fășurată pe 9 buletine combinate în care 
„dublele* au fost ținute fixe :

Desfăsur a r ° a

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1x2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 1x2 1 X 2 X 2 1 2 1 3E
8 1 X 1 X 1 X 1 1 1 X 1 x 1 X 1 x 1 x 1 X
9 1 x 1 X 1 X 1 x 1 X 1 x 1 X 1 x 1 X 1 *

10 1x2 1 X 2 2 1 X X 2 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1x2 1 1 1 X X X 2 2 2

____D Loto Cen- 
miine, se acordă suplimentar in 

afara ciștigurilor obișnuite în bani, un 
AUTOTURISM „Moskvici” și alte premii 
suplimentare in bani printr-o extragere 
de, 4 numere din 90.

La tragerea obișnuită Loto Central din 
1 iunie a.c. participanta Florescu Con
stanța din București a obținut la extra
gerea sunliiuentară un AUTOTURISM 
„Moskvici”.

La tragerea
13 iunie 1962, 

___________ ______ următoarele numere: 
44 18 7 14 12 40. Numere de rezervă: 42 9. 
Fond de premii : 440.976.

Astăzi la ora 11, la agențiile din: str. 
Alexandriei nr. 6, Speranței 184 (Barie
ra Vergului.) și Calea Dudești 88 se vor 
atribui autoturismele cîștigătorilor de la 
Tragerea Primăverii la Loto-Central.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



G. MOICEANU Șl DINAMO CONDUC DUPĂ TREI ETAPE ÎN „CUPA UCECOM“
SIBIU 13 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Cu cîteva minute înainte 
de plecarea în cea de a doua etapă a 
„Cupei UCECOM", Pitești-Rm. Vîl- 
cea — Sibiu (159 km), a început 
să plouă. Plecarea a fost rapidă. 
Purtătorul tricoului galben N. Traikov, 
cotat printre cei mai buni cățărători 
din R. P. Bulgaria, atacă primul panta 
de la Zamfirești. Florian Cristescu 
urcă însă mai bine decît el și reușește 
să se desprindă de pluton. Ciclistul 
romin va fi ajuns doar spre culme de 
către Gh. Radulescu. G. Aloiceanu și 
I. Ardeieanu care-1 întrec. Se coboară 
apoi vertiginos. Drumul, în serpentine, 
este alunecos.

Plutonul se regrupează înaintea ur
cușului de la Dealul Negru. II aștep
tăm in vîrf. Primul apare Florian 
Cristescu care-și ia astfel revanșa ki- 
vingind detașat El este urmat de D. 
Munteanu și W. Z'egler. Aici se pro
duce cea mai importantă fază a cursei. 
Cei trei amintiți mai sus. cărora li se 
adaugă la coborire Ion Cosma. polo
nezul Kazimir Gazda și maghiarul 
Andraș Devai, forțează și scapă de 
pluton. La Rm. Vilcea, ei au un avans 
de 1:25 Sprintul cu premii este cîști
gat de Gazda, urmat de Munteanu și 

.Cristescu. Fugarii continuă să conlu
creze bine și la Călimănești îi înre
gistrăm cu două minute înaintea pto- 
Honului. Ciclistul maghiar nu mai poa- 
i*e rezista însă alurei. Grupul fugari
lor mai numără astfel doar 5 cicliști, 
începe o ploaie torențială care-i va 
însoți pe alergători cate de 20 km. Lu

crurile nu mai merg însă la fel de 
bine in grupul celor evadați. D. Mun
teanu și FI. Cristescu nu mai duc tre
nă și potențialul grupului scade deși 
Ion Cosma, W. Ziegler și K. Gazda 
fac vizibile eforturi. Din urmă se ,a- 
propie văzkid cu ochii plutonul masiv 
condus de alergătorii bulgari, de cei 
din formațiile Olimpiei București și 
clubului Steaua. Cu 35 km înainte de 
Sibiu se produce joncțiunea. In 
orașul Sibiu se dă o aprigă luptă 
pentru ciștigarea sprintului final. Po
lonezul Gazda și C. Dumitrescu sînt 
in luptă directă. După părerea noastră 
ciclistul polonez l-a jenat pe alergăto
rul clubului Olimpia — „voiajîndu-I" 
cum se spune în ciclism. Ordinea so
sirii a fost următoarea :

1. Kazimir Gazda (Start Varșovia) 
4 h.06:00; 2. C. Dumitrescu (Olimpia 
București); 3. 1. ArtteTeanu (Lot tin.); 
4. A. Șeiaru (Dinamo); 5. Gh. Rădu- 
lesc.: (Olimpia București) — în ace
lași timp. După etapa a doua in cla
samentul genera] individual continuă 
să conducă ciclistul bulgar Nikola 
Traikov cu 6 h.39:27.

CLUJ. A treia etapă a „Cupei 
UCECOM* (Sibiu — Cluj. 166 km) a 
fost cea mai spectaculoasă dintre cele 
desfășurate pînă acum. Ea s-a înche
iat cu o frumoasă victorie a alergă
torilor romîni, care preiau — după o 
așteptare de trei zile! — conducerea 
în clasamentul general individual. Lu
crurile s-au petrecut astfel. La km 
37 fug din pluton polonezul Choj- 
natzkay, maghiarul Ianoș Devai și Ion

„ȘCOALA LUI KUT“
7' d ,

Corespondență pentru „Sportul popular”
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Hora. Ciclistul romin nu rezistă însă 
ritmului impus de cei doi rutieri 
străini. Și astfel rămîn în față numai 
doi cicliști în luptă cu plutonul. La 
un moment dat se părea că vor în
vinge (aveau două minute avans)', dar 
alergătorii romîni își dau seama că 
nu mai este vorba de o glumă și se 
pun serios pe treabă. Ei reușesc să 
anihileze acțiunea abia la km 100 
(cînd caravana trece prin Aiud)'. 
După trecerea prin Turda (km 135), 
unde sprintul cu premii este cîștigat 
de G. Moiceanu, se inițiază acțiunea 
decisivă. Gabriel Moiceanu fuge din 
pluton ■ urmat de " ~
maghiarul Andraș 
resc distanța față 
un minut. Dealul 
ieste alergătorilor 
de a se detașa de ciclistul maghiar. 
Și astfel G. Moiceanu și C. Dumitres
cu își dispută la Cluj sprintul final. 
Ordinea sosirii: 1. G. Moiceanu (Di
namo) 4h 21:16; 2. Constantin Du
mitrescu (Olimpia București) — ace
lași timp; 3. A. Devai (Spartakus
PecsJ 4h 22:18; 4. Ion Stoica
(Steaua) 4h 23:30 ; 5. Ion Szekely 
(Voința II); 6. Gh. Calcișcă (Dina
mo) ; 7. W. Ziegler (Dinamo) ; 8. Gh. 
Radulescu (Olimpia Buc.|; 9. K.
Gazda (Start Varșovia) ; 10. C. Moi
ceanu (Olimpia ~ 
timp.

In clasamentele 
este următoarea :

Individual: 
(Dinamo) llh 00:45; 
trescu (Olimpia București) — același 
timp ; 3. N. Traikov (Septemvri Sofia)) 
la 2:12; 4. K. Gazda (Start Varșo
via) la 2:14. 5. Gh. Radulescu (O- 
limpia București) la 2:44 ; 6. Ion Stoi
ca (Steaua) la 3:14.

Echipe: 1 .Dinamo București 33h 
09:43 ; 2. Olimpia București — același 
timp; 3. Start Varșovia la 2:18.

Joi are loc etapa a IV-a pe ruta 
Cluj — Tg. Mureș (107 km}, iar vi
neri este zi de odihnă. >

Cl. Dumitrescu și 
Devai. Ei își ma
de pluton la pește 
Feleacului prileju- 
noștri posibilitatea

1X1) , LU. itiuw-

Buc.J — același

generale situația

1. Gabriel Moiceanu
2. C. Dumi-

Concursul international de iahîing „Cupa Victorii
Pe 
ca-

CONSTANȚA 13 (prin telefon). 
mare, au continuat întrecerile din 
drul concursului internațional de iah- 
ting „Cupa Victoriei". Regata a IlI-a, 
desfășurată pe un timp ploios, cu va
luri mari și vînt slab, s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : clasa star: 1. 
N. Calcan-N. Navasart (Marina Cons
tanța) ; 2. I. Naum-Gh. Petrescu (RPR); 
3. Gh. Lungu-I. Zamfir (RPR) ; snaip :
1. T. Millio - P. Romoșan (RPR) ; 2. 
L. Predescu - L. Predescu (Metalul 
Buc.) ; 3. E. Groza - M. Mihăiță (Știin
ța Buc.) ; finn : 1. H. Herman (RDG) ;
2. P. Purcea (RPR) ; 3. P. Svoboda 
(RPR) ; F.D. : 1. G. Pagel - D. Huss 
(RDG) ; 2. R. Wandel - P. Wittich

M. Car

fost între 
invingătoi 
linia de f

(RDG) ; 3. V. Costescu 
cea (RPR).

Foarte disputate au 
regatei a IV-a în care 
fost cunoscuți doar pe
Rezultate : star: 1. I. Naum - Gh| 
trescu ; 2. Gh. Lungu - I. Zamf] 
N. Calcan - N. Navasart ; snaip: 
Millio - P. Romoșan ; 2. B. Taz] 
A. Grysz (R.P. Polonă) ; 3. L. Pi] 
cu - L. Predescu ; finn: 1. H. l| 
(RDG) ; 2. H. Herman ; 3. N. I 
(Știința Buc.) ; F.D. : 1. E. Resch 
- G. Detmar (RDG) ; 2. V. Coste] 
M. Carapancea ; 3. G; Pagel - D. 1 
întrecerile continuă pînă sîmbăti 
clusiv.

Jucătorii noștri de popice învingători la Belgr;
ZRENJANIN 13 (prin telefon). — 

Popicarii romîni au susținut marți la 
Belgrad o nouă întrecere cu cei iu
goslavi. Ambele noastre reprezenta
tive au ieșit victorioase. La fete, Bucu
rești—Belgrad 2360 p.d.: 2198 p.d. 
iar la băieți. București—Belgrad 5164

A luat sfirșit concursul internațional 
de scrimă de la Krakovia

con- 
des- 
spa-

cadrul 
scrimă 
întîlnit 
dominat de

p.d.: 5116 p.d. Așa cum arai 
scorul, jucătoarele noastre au I 
o comportare frumoasă reușind 
întreacă adversarele cu 162 pl 
doborîte. Cele mai bune rezultata 
echipa romînă le-au obținut Mj 
reta Szemanyi (412 p.d.) și j 
Balaban (408 p.d.)'. In meciul 
culin, mai echilibrat, victoria sJ 
vilor noștri a fost hotărită de n 
talele superioare ale lui SzerJ 
(894 p.d,); și Ivanciu (876 |
Sportivii romîni își încheie tu] 
din R.P.F. Iugoslavia prin întii 
pe care o susțin miercuri și j< 
această localitate.

Intrînd pe stadion, am zărit mai 
întii un numeros grup de tineri îm- 
brăcați în treninguri albastre care a- 
lergau de zor pe pista de zgură. Rit
mul alergării varia mereu: cîand
sprinturi scurte, cînd mers lejer, de
gajat. Alături de acest grup vioi de 
tineri sportivi — antrenorul. Fără cro
nometru, ci doar cu caietul deschis, 
Pe ale cărui pagini puteai întilni 
nume de oameni, iar în dreptul fie
cărui nume — cifre, însemnări. Edu
catorul acestor elevi sîrguincioși, care 
n-au astimpăr o clipă ne amintește 
prin înfățișarea sa — scund, cu pă
rul blond — de un sportiv binecu
noscut.

Intr-adevăr, acesta este Vladimir 
Kuț ! Cele mai strălucite pagini ale 
istoriei atletismului sînt legate de nu
mele său. Erou al Olimpiadei de la 
Melbourne, învingător al multor în
treceri de anvergură internațională, 
Vladimir Kuț s-a despărțit destul de 
timpuriu de activitatea competițio- 
nală, dar nu și de pista de alergare. 
(Stadionul, pista de atletism pe care 
„blondul din Leningrad" a stabilit a- 
tîtea recorduri mondiale i-au devenit 
atît de dragi lui Kuț încît el nu le-a 
putut părăsi definitiv.

încă de cînd învăța la Institutul 
de Cultură Fizică din Moscova, Kuț 
năzuia să împărtășească iubitorilor de 
sport vasta sa experiență. Anul trecut 
ed s-a prezentat la clubul Ț.S.K.A., din 
capitala Uniunii Sovietice, ale cărui 
culori ie-a apărat timp de 8 ani. Acolo 
s-a intîlnit cu prietenii săi.

— Secțiile de atletism. — a spus el 
— -pregătesc sportivi de cel mai di
ferit profil. Ce-ar fi dacă noi ne-am 
-concentra eforturile pentru pregăti
rea alergătorilor de distanțe lungi ? 
Să deschidem „o școală a fomdiștilor“ 
ți atunci și tabelul recordurilor va 
fi „scuturat' serios !

Nikifor Popov și Feodosi Vanin — 
maeștri emeriți ai sportului, buni cu
noscători ai alergărilor de fond, au 
sprijinit cu căldură inițiativa record
manului mondial. De asemenea, Kuț 
a găsit ecou favorabil și la condu
cerea clubului. I s-a pus la dispoziție 
o clădire specială, iar la finele anu
lui 1961 în ziare au apărut primele 
știri despre .școala lui Kuț".

La început tinerii soseau cite unul 
Curînd fiecare dintre primii admiși 
în școală a adus cite încă un elev, 
iar mai tîrziu și 2—3 prieteni. Antre
norii se bucurau. Mai tirziu, însă, 
cînd elevii au început să vină cu 
noi prieteni, iar școala să cîștige me
reu popularitate, lucrurile au luat o 
întorsătură neașteptată.

— Ce să facem ? — se întreba des
cumpănit Vladimir Kuț. Noi ne-am 
propus să recrutăm 60-70 de tineri, 
ți cînd colo numărul lor a -trecut de 
300...

începătorii au fost puși să susțină 
probe de control. Ochiul pătrunzător 
al lui Kuț ii urmărea pe fiecare din
tre ei, apreciind stilul alergării, par
ticularitățile fizice, rezistența. Dina- 
mometrul măsura forța mușchilor, e-

rau completate fișe medicale. Unora 
le spunea:

— Din tine nu va ieși un fondist! 
Ar fi bine să-ți încerci forțele m să
rituri sau in alergările pe distanțe 
scurte.

Pe alții îi sfătuia să se dedice jocu
rilor sportive.

Dar, cu toată exigența probelor de 
control, în „școala lui Kuț" au fost 
admiși 180 de tineri, de trei ori. mai 
mulți decit se hotărise inițial.

Cum să înveți pe tineri să alerge ? 
Dar nu pur și simplu pentru a par
curge kilometri, ci in așa fel ca 
ei să poată lăsa in urmă adversarii, 
să se avinte mereu înainte ?

O rețetă universală nu există în 
acest domeniu. Fiecare urmărește ob
ținerea succesului mergînd pe dru
mul său. Arta unui adevărat pedagog 
constă în aceea ca el să recomande 
fiecărui elev al său unicul drum just 
spre afirmare. Și trebuie să spunem 
că Vladimir Kuț posedă această artă. 
Singura cerință pentru elevii lui Kuț 
este dragostea de muncă și realizarea 
integrală a planurilor de antrena
mente.

Dar cantitatea de efort și conținu
tul pregătirii nu aint aceleași pentru 
toți elevii. Unui are nevoie de mai 
multă forță, altul de viteză, un al 
treilea de rezistență. Alți sportivi pot 
alerga la nesfirșit dar nu știu tehnica 
schimbării ritmului. De toate acestea 
trebuie să țină seama antrenorul. Fo- 
losindu-se de vastul arsenal de cu
noștințe pe care le posedă, Vladimir 
Kuț nu numai că oferă elevilor săi 
cunoștințe, dar el reușește să facă 
pregătirea atractivă, variată. Rezulta
tele ?

— E timpuriu deocamdată să vor
bim despre aceasta — zîmbește Kuț. 
Căci acum se clădesc doar bazele vii
toarelor succese. Tineri talentați sînt 
mulți, Nikolai Jogov și Anatoli Si
monov, de pildă. Amindoi sînt lă
cătuși și învață la școală serală, in 
clasa a X-a. Au mult de lucru, dar 
cu toate acestea nu lipsesc de la 
nici un antrenament. Un alt exem
plu elocvent este Evgheni Kolo- 
menski. El este student geolog și 
iți pregătește in prezent lucrarea de 
diplomă. Vine la școala sportivă o 
dată pe săptămină, iar in celelalte 
zile se antrenează singur după planul 
individual pe care l-am elaborat spe
cial pentru el. Deși sportivii pe care 
ii pregătesc stnt de virste variind in-, 
tre 17—23 ani, trebuie să țin seama 
de faptul că pentru alergarea de fond 
organismul trebuie să se acomodeze 
treptat.

...O listă lungă de nume îri caietul 
pe care ii poartă în mîini Vladimir 
Kuț. In mîinile lui se află și soarta 
sportivă a acestor tineri. Avem certi
tudinea că aceste mîini puternice, de 
nădejde, vor oferi multora dintre a- 
cești tineri pașaportul de intrare în 
viața sportivă tumultuoasă, că aceste 
mîini le vor deschide acestor tineri 
drumul spre glorie.

VICTOR SINEAVSKI

TRAIAN 1OANIȚESCU

In ultima probă din 
cursului internațional de 
fășurat la Krakovia s-au 
dasinii. Concursul a fost 
trăgătorii polonezi care, de altfel, au
și „sosit" pe locurile fruntașe : Strza.1- 
ka — locul I, Skrudlik — locul II, Rydz 
— locul III. Reprezentantul țării noas
tre, Constantin Stelian, a tras mult 
mai aproape de valoarea sa, situîn- 
du-se pe locul VI (3 victorii : 5—3 la 
Skrudlik, 5—1 la Guittet - Franța și 
5—3 la Dotka). De remarcat faptul că 
toate asalturile pierdute de Stelian 
s-au încheiat la limită !

Celălalt reprezentant al țării noastre 
la acest concurs, Ștefan Haukler, a 
„rămas" încă din eliminatorii.

Echipa feminină de handbal în 7 a R. 0. Germane 
a învins selecționata R. F. Germane în primul joc de baraj

După cum se știe, meciurile de 
raj dintre selecționatele feminine 
handbal în 7 ale — — -
și R. F. Germane, pentru desem
narea echipei participante la cam
pionatul mondial care va avea loc în 
R. P. Romînă, se dispută pe teren neu
tru. Printr-o liotărîre a Comisiei Telini-

ba
de 

R. D. Germane 
pentru

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATUL U.R.S.S.

Meciurile desfășurate la 12 iunie în 
cadrul campionatului unional de fot
bal s-au soldat cu cîteva surprize. 
Echipa Aripile Sovietelor Kuibîșev a 
învins cu 3—1 pe Dinamo Moscova, 
Torpedo Kutaiși a cîștigat cu 4—1 la 
Avangard Harkov. Alte rezultate: 
Torpedo Moscova — Belarus Minsk 
4—0; Pahtakor Tașkent — Dinamo 
Leningrad 2—0, Moldova Chișinău — 
Spartak Erevan 2—0.

VORWĂRTS — CAMPIOANA
A R.D.G.

Și în acest an, titlul de campioană 
R .D. Germane la fotbal a revenita

echipei A.S.K. Vorwărts Berlin.
• Turneul internațional de fotbal 

rezervat echipelor de juniori a fost 
cîștigat de echipa Dinamo Zagreb.

ce a Federației Internaționale de Hand
bal cele două jocnri se desfășoară unul 
în Austria, iar celălalt în R. P. Polonă.

Prima întilnire a avut loc la Viena. 
In această partidă handbalistele din 
R. D. Germană au manifestat o netă 
superioritate și au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (3—-2). Demn de men
ționat este faptul că scorul cu care a 
cîștigat selecționata R. D. Germane 
putea fi mult mai mare. In acest sens 
vom preciza că sportivele din R. D. Ger
mană au tras de cinci ori în bară 1

Cel de al doilea meci se va disputa 
la sfîrșitul acestei săptâmini in R. P. 
Polonă, cînd se va cunoaște cea de a 
9-a echipă care va fi prezentă în țara 
noastră la startul celei de a Il-a ediții 
a campionatului mondial feminin de 
handbal în 7.

Turneul candidaților la titlul mon
dial de șah a continuat cu disputarea 
partidelor întrerupte din rundele 19 
și 20. Două victorii a obținut Korci- 
noi, care l-a învins pe Fischer în 72 
de mutări și a cîștigat la Filip fără 
ca acesta din urmă să mai reia jocul. 
Gheller a cîștigat partida întreruptă 
cu Tal, iar Benko a cedat la Petrosian.

• Federația intern a Ț'01ală J 
baschet a stabilit ca finala „d 
campionilor europeni" la baschet I 
culin, în care se vor întilni ectl 
Dinamo Tbilisi și Real Madrid, s 
dispute la 27 iunie la Geneva. Al 
tă hotărîre a fost luată deoarece] 
toritățile franchiste nu au permi 
chipei Real Madrid să joace la Tq

• Cu prilejul unui concurs de ] 
tism desfășurat la Budapesta,. M 
Antal a stabilit un nou record 
țării sale la aruncarea suliței, d 
performanță de 52,81 m.

• La Riga, în primul meci ai fi] 
„Cupei campionilor europeni" la 
chet feminin, echipa T.T.T. Riga a 
vins cu scorul de 55—38 (21 —1'1 
S.K.A. Leningrad. Returul se va I 
puia la 22 iunie la Leningrad, i

• Cu prilejul unui concurs de 
tism desfășurat la Erfurt atletul 
thar Milde a stabilit un nou recod 
R. D. Germane la aruncarea disl 
cu 56,07 m.

• Federația maghiară de iup] 
alcătuit lotul care va parijhid 
campionatele mondiale de la Td 
(S.U.A.)) ce vor avea loc între 2 
27 iunie. In competiția de lupte 
sice vor evolua : Janos Varga 
coș), Imre Polyak (pană)’, G] 
(mijlocie): și Kozma (grea)', ia 
lupte libere Varga (cocoș), Hq 
(mijlocie); și Reznak (grea);.

candidatilor: Keres și Ghel
Clasamentul după 20 de rus 

1-2. Keres. Gheller (U.R.S.S.) 
puncte ; 3. Petrosian (U.R.S.S.) 13 p 
te; 4. Korrinoi (U.R.S.S.) 10,5 p 
te ; 5. Fischer (S.U.A.) 10 puncte 
Benko (S.U.A.) 8,5 puncte; 7.
(U.R.S.S.) 6,5 puncte ; 8. Filip 
Cehoslovacă) 4,5 puncte. (Ageri

CALEIDOSCOP DIN CHILE
O FOTBALISTUL maghiar Monostori 

s-a dovedit și un bun cîntăreț. în cadrul 
unui concert organizat in cinstea parti- 
cipanților, fotbalistul maghiar s-a urcat 
pe scenă și a cîntat cîteva melodii popu
lare maghiare care s-au bucurat de un 
remarcabil succes.
• JUCĂTORII cu cele mai vechi „state 

de servicii în echipele reprezentative — 
care participă la campionatul mondial — 
sînt Grosics de 84 ori internațional, Nil- 
ton Santos (81) și Djalma Santos (78).
• NUMEROASE reprezentative au că

pătat cîteva porecle sugestive, Astfel, el
vețienii sînt intitulați „Los Relojeros” 
(ceasornicarii), brazilienii „Los Cariocas", 
spaniolii „Los Pepes" etc. etc. Iar cei 
care vor ciștiga campionatul mondial 
vor fi denumiți „Los Felicitos" (fericiții 
— în înțeles chilian însă „norocoșii").
• DELEGAȚIA cu cei mai mulți înso

țitori a fost cea mexicană. Cei 21 de ju
cători au avut... 32 de însoțitori.
• DIN lotul reprezentativei Braziliei 

nu lipsește nici psihiatrul echipei, dr. Hil
ton Lopez Gosling. — ^De fapt — a spus 
dr. Gosling — eu am menirea să mă ocup 
de starea sufletească a jucătorilor. Cu 
alte cuvinte, trebuie să-i conving că 
sînt... invincibili”.
• CEL MAI vîrstnic jucător al cam

pionatului este brazilianul Nilton Santos, 
care, la 16 mai a împlinit 37 de ani, iar 
cel mai tînăr este italianul Giani Rivera 
în vîrstă de 18 ani.

NUMĂRUL turiștilor de peste ho
tare care urmăresc jocurile campionatu
lui mondial este destul de redus. Pînă 
acum numărul lor s-a ridicat doar la 
6.000. Cei mai mulți sînt argentinieni 
(550), 404 brazilieni, 248 germani, 243 ame
ricani etc. Numărul mic al turiștilor se 
explică prin prețul ridicat al transpor
tului și al întreținerii.
• CALITATEA mingilor cu care s-a 

jucat în primele partide a lăsat mult de 
dorit. Mingile de fabricație chiliană au 
fost confecționate dintr-o piele de proas
tă calitate. ’ De pildă, înainte de începe
rea unei partide o minge cîntărea 420 
gr. iar după o partidă desfășurată pe 
un teren desfundat mingea cîntărea 640 
gr. ! Astfel, organizatorii au fost nevoiți 
să renunțe la mingile chiliene, punînd 
în joc mingi de fabricație suedeză.
• ÎNTREAGA presă chiliană a con

damnat atitudinile nesportive cu prilejul 
partidei dintre R.F.G. și Italia. Ziarul 
„Clarion” a denumit acest joc un ade
vărat „catch es catch can”. Antrenorul 
chilian Fernando Riera a spus: „Inter
vențiile prin alunecare ale lui Szymaniak 
și Schultz sînt de-a dreptul revoltătoare, 
e>le periclitînd integritatea corporală a 
adversarilor. Nu e de mirare că în me
ciul Elveția—R.F.G. elvețianul Norbert 
Eschman s-a ales cu o gravă fractură 
Ia picior.
• LAJOS BAROTI — selecționerul u- 

nic al echipei maghiare s-a declarat mul

țumit de evoluția echipei ungare. îrl 
ani, a spus Baroti, vom avea din I 
o echipă mare. Tinerii noștri jueJ 
mai au încă de învățat, dar pentru 
ceasta trebuie răbdare, mult calm și I 
severență. I
• PREȘEDINTELE F.I.F.A., Sir sl 

ley Rous (Anglia), s-a deplasat dumi 
de la Santiago la Arica (2.300 km) 1 
tru a asista la meciul dintre echil 
U.R.S.S. și Chile din cadrul sfertui 
de finală. Faptul acesta este semnii 
tiv ; Rous a preferat să vadă acest 
cu toate că în aceeași zi echipa An] 
întâlnea la Vina del Mar, reprezenta 
Braziliei.
• FOTBALIȘTII cehoslovaci și-au q 

gat simpatia publicului în meciurile 
Brazilia și Spania. în special în md 
cu spaniolii publicul i-a încurajat 4 
tinuu scandînd „Ole, ole“.
• ARBITRII sud-americani au prd 

tat că meciurile din actuala ediți 
campionatului mondial au fost înerd 
țațe în mare majoritate arbitrilor e 
peni (doar 4 meciuri au fost condusd 
arbitri din America de Sud). Prese 
tele F.I.F.A. Stanley Rous le-a răsd 
acestora într-o conferință de prd 
„Am delegat arbitri europeni pentni 
însăși dv. sînteți nemulțumiți de rar 
meritul arbitrilor sud-americani șij 
dovadă, la numeroase meciuri de c| 
pionat dv. invitați arbitri europeni"
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