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PRIETENIE DE NEZDRUNCINAT, PE VECI
Poporul romin se află in preajma uniri eveniment de mare însemnă

tate. In țara noastră va sos.i intr-o vizită de prietenie delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovietice, in frunte cu tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov.

împreună cu toți ceilalți oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul pa
triei, sportivii își exprimă o dată cu marea bucurie de a avea în mijlocul 
lor oaspeți atit de dragi, sentimentele de puternică prietenie și dragoste 
față de poporu] sovietic, de gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice 

pentru triumfulî și fată de tovarășul N. S. Hrușciov, eminent luptător 
y comunismului și păcii in lume.

Sportivii sovietici— 
parteneri ideali

De cîte ori ne întrecem cu taleri știi 
sovietici sintem emoționați. Pentru că 
ei dețin supremația și în tirul cu arma 
de vînătoare. Recent, da întâlnirea 

R.P.R. — U.R.S.S., la skeet și talere, noi 
trăgătorii romîni, am obținut rezultate 
tyne, dar am fost intrecuți de oaspeți. 
Componenții echipei campioane mon
diale, Turanov, Losev, Dumev, au 
fost din nou Ia înălțime.

Eu, personal, am o deosebită stimă 
pentru sportivii sovietici. Am concurat 
împreună la marile întreceri de tir,

la J.O. de la 
mondirfle. Pe 

.adversari"
Campionatele
de tragere eram 
afara lui eram cei mai buni

cum au fost cele de
»Homa, 
standul 
dar în 
prieteni.

Peste puțin timp vom avea oaspeți 
dragi, delegația Uniunii Sovietice în 
frunte cu tovarășul Hrușciov. Le urăm 
din toată inima: Bine ați venit in 
patria nostră !

ION DUMITRESCU 
campion olimpic la talere 

Neam ca acasă
Am avut prilejul să ne dăm încă o

dată seama de marea prietenie care leagă

poporul romîn de poporul sovietic, pe 
sportivii noștri de minunății reprezen
tanți ai sportului sovietic, cu prilejul 
recentei noastre deplasări la Moscova și 
laroslav. întâlnirile susținute de repre
zentativa R. P. Romîne cu echipele 
U.R.S.S. și R.S.F.S. Ruse au constituit 
un util prilej de verificare a stadiului 
de pregătire în vederea apropiatelor 
campionate mondiale. Dar lucrul cel 
mai prețios a fost acela că întilnindu-ne 
din nou am legat noi prietenii, care 
vor dăinui întotdeauna. Ne-am simțit în 
mijlocul harnicului popor sovietic, care-și 
pune întreaga sa țmtere de 
slujba nobilei cauze a păcii, 
acasă.

împreună cu colegele mele 
ne bucurăm nespus de mult 
de întregul nostru popor vom 
lejul să înlimpinăm pe solii 
sovietic, In frunte cn N. S.

pumintul patriei noastre.

muncă 
ca

in 
la noi

echipă 
alături 

avea pri- 
poporului 
Hrușciov,

de 
că

Pe

Ml DE FOTBAL Cil SEDAM —0 VERIFICARE

IOSEFINA ȘTEFĂNESCU 
maestră emerită a sportului 

eănitaua echipei de handbal în 
a R.P.B.

in așteptarea oaspeților dragi

Stoperul MARYAN 
(Sedan)

Mijlocașul
GHELI (Sel. div.

de tineret)

Două partide internaționale figurează 
Pe programul zilei de mîine: Selecție* 
nata divizionară de tineret — Sedan 
Ia Constanța și Știința Timișoara — CI>e- 
mie Halle la Timișoara.

Ambele întâlniri suscită interes în 
cercurile sportive din cele două orașe

mai cu seamă
Și pe bună dreptate. In primul 
-Sedan este una din echipele fruntașe ale 
fotbalului francez; în al doilea rînd, 
selecționata divizionară de tineret va da 
ma j ori t atea jucătorii or 
care, o săptamină mai 
l* Rzes zoto în R. P. Polonă, cu selec 
țiotiata corespunzătoare a țării prietene, 
lieci, pentru jucătorii care își vor mă 
sura forțele cu cei francezi, meciul cu 
Sedan înseamnă și o verificare și un 
examen. După cum ni se comunică de 
la Constanța, unde se află lotul nostru

meciul de la Constanta, 
tind

țara noastră a 
guvernamentale 
tovarășul N. S. 
bucurie inimile

Mîine pe „Republicii"
Ora 18.00: Farul—Minerul C. 

Lung Muscel (turneul final al cam
pionatului republican de juniori; 
in caz de egalitate după 90 de mi
nute, partida se prelungește, iar 
dacă egalitatea se menține, se ca
lifică echipa mai tinărăj.

Oria 20.30: Petrolul—Progresul 
(Cupa R.P.R.).

Duminică se reia campionatul !
iubitorii rugbiului vor porni din 

nou spre stadioane pentru a urmări 
jocurile spectaculoase ale echipelor 
primei noastre categorii.

reprezentativei
târziu, va juca

(Continuare în pag. a 8-a)

Apropiata vizită în 
delegației de partid și 
sovietice în frunte cu 
Hrușciov, umple de
muncitorilor de la uzinele Grivița Ro
șie. Marea noastră uzină îmbracă 
haine de sărbătoare în așteptarea 
oaspeților mult doriți.

Zilnic citesc în ziare amănunte cu 
privire Ia apropiata sosire a solilor 
poporului frate sovietic și 
împreună cu tovarășii mei 
sudorii de la Centrul de 
de marea cinste ce se face
tre, aceea de a primi pe înalții oaspeți.

AUREL MORĂRUȘ
sudor la uzinele Grivița Roșie — 
campion european feroviar la box

mă bucur, 
de muncă, 
construcții, 
țării noas-

Se reia campionatul 
categoriei A la rugbi

Pasionanta întrecere a echipelor 
noastre fruntașe de rugbi reîncepe mîi
ne cu etapa a IX-a a campionatului re
publican. Așadar, din nou vom urmă
ri spectaculoasa „cursă" a echipelor 
Grivtța Roșie, Dinamo, Știința Petro- 
șeni — cele mar îndreptățite la titlu, 
ca și lupta pentru evitarea retrogradă
rii, foarte greu de rezolvat pentru O- 
1 imp ia București.

Etapa de mîine programează un sin
gur joc în Capitală: Olimpia — Știința 
Buc., îrr care studenții au, desigur, cete 
mai mari șanse de victorie. Jocul seva 
desfășura pe stadionul Olimpia, la ora 
9. La Iași, CSMS întilnește formația 
Progresului îrrtr-o partidă care, ținind 
seama de valoarea reală a echipelor, 
se poate ridica la un nivel tehnic su
perior. Dinamoviștii se deplasează la 
Timișoara unde vor încerca să obțină 
cele 3 puncte și să rămînă astfel sin-

nelipsit din miezul oricărei probleme 
importante care frămîntă întreprinde
rea.

Trăsătura dominantă a secretarului 
nostru rămine insă legătura strînsă 
dintre vorbă și faptă, exemplul per
sonal insuflețitor pe care îl oferă în 
atitea împrejurări.

Cind s-a discutat despre ridicarea 
nivelului de cunoștințe, Vasile Grigo
rescu a fost printre primii înscriși la 

invățămîntul serai. 
In fiecare 
amiază, eu 
vietă neagră 

suoară, conversînd pe drum
sonet și madrigal cu alți colegi ce au 
reluat școala la vfrsta cărunteții, „ele
vul" Grigorescu se îndrepta punctual 
către liceul „Ion Duca Caragiale".

Cind s-a vorbit despre introducerea 
tehnicii noi în procesul de producție 
și extinderea mișcării de inovații, Va
sile Grigorescu a realizat „Dispoziti
vul pentru frezat dantura lamelor la 
cuțitele orientate prin prăjinile de 
foraj."

Cind 
s-a pus 
vități 
noastră
majoritatea timpului numeroase echi
pe operative sint în deplasare, la sche
lele petrolifere din țară — Vasile Gri
gorescu a susținut ferm punctul de 
vedere, izolat pe atunci, că și in con
dițiile acestea se poate face sport.

Jucător de bază in echipa de fotbal 
„Carotajul", care activează in campio
natul regional, secretarul nostru s-a 
străduit să atragă cit mai mulți tova-.

CARNET

„Vezi dumneata, omul e cel mai gin
gaș aluat din cite a plămădit natura. 
Și nu o dată, furați de vălmășagul tre
burilor, uităm asta. Pentru unul devii 
un dosar prăfuit, pentru altul o piesă 
intr-un angrenaj mecanic. Nu e bine 
să privești astfel omulI Am învățat 
la botanică despre o floare căreia i ~se 
spune „mimoza senzitiva". Dacă o 
atingi cu un deget își stringe imediat 
petalele, parcă cuprinsă de fiori. Toți 
se minunează ; ce 
sensibilă floare! 
Dar omul ? la-l
Pe fiecare in parte,
cunoaște-l îndeaproape și vei descoperi 
in el un cring de senzitive „mimoze"...

Așa mi-a vorbit intr-o împrejurare 
grea, secretarul nostru de partid, Va
sile Grigorescu. II ascultam, cucerit 
de adincimea adevărului, de frumu
sețea expresiei, de bunul lui simț.

Ce repede găsește secretarul nostru 
drumul către inima fiecărui tovarăș, 
cu cită iscusință știe el să deosebeas
că metehnele și virtuțile, „vechiturile" 
din concepții și „noul", pe care e 
tentat mereu să-l scrie cu literă mare !

Puțin timp după ce a fost ales se
cretar al organizației de partid la în
treprinderea de carotaj și perforare 
din Ploiești, mulți s-au întrebat cum 
de izbutește să se impună atit de au
toritar frezorul acesta mărunțel, de 
neobservat la prima vedere.

Veșnic zorit, dar niciodată tntorcin- 
du-ți spatele sau lăsindu-te in drum 
cină îl întrebi ceva, tăcut in felul lui 
— mai mult ascultă decit vorbește — 
și totuși din cinci cuvinte te-a lămurit 
mai bine decit altul ce ar consuma 
un car de vorbe pentru a-ți explica 
același lucru, aspru și blind, serios și 
șugubăț, calculat și visător, modest 
și îndrăzneț.

după- 
o ser
ia sub- 
despre

— cu multi ani in urmă — 
p.oblzma înjghebării unei actt- 
sportive și în întreprinderea 
cu un specific aparte — in

VICTOR BOTEZ

Vasile Grigorescu este (Continuare în pas. a 3-a)

— Im rever ține paleta puțin mai aplecată ! îi spune Olimpia Munolache, direc
toarea ciiminulm cultural din comuna Vicolae Hâieescu, unui nou jucător de tenis 

masă.

gura echipă neînvinsă pină acum în 
campionat. Un joc interesant se anunță 
și cel dintre Știiința Petroșeni și Me
talul, echipe care — indiferent de po
ziția ocupată în clasament la această 
oră — au mari posibilități de a oferi 
spectatorilor o partidă de calitate. Și, 
în sfirșit, la Cluj, studenții primesc re
plica echipei bucureștene Unirea, de la 
care așteptăm o revenire la forma din 
prima parte a campionatului.

Pină, acum, în campionat a rămas 
o singur» restanță: jocul Steaua — 
CSMS care se va desfășura probabil 
la sfîrșitul săptămînii viitoare. In ceea 
ce privește partida care urma să aibă 
loc între .Grivița Roșie și Steaua în 
etapa a IX-a (jocul se dispută amical, 
astăzi la ora 16,30 pe stadionul „23 
August"), ea a fost amînată ținîndu-se 
seama că duminica viitoare Grivița Ro-

(Contimunr^ in pag. a 6-a)

de

Directoarea
< 7 icoliță (așa îi zic cei ce-l alin- 
/ y tă) dădu cu regret paleta 

altuia. Uf, ce se mai încăl
zise I cloacă bine Dobrin ăsta I Nu-l 

ypoți prinde de fel pe picior greșit !** 
— își zise el și-și căută un loc 
banca plină de copii de vîrsta sa.

întoarse privirea și-n fereastra 
bliotecu, care dă în sala mare a
minului, întâlni privirea directoarei. 

f Aceasta îi zîmbi prietenos. „Ciudat 
cum s-a schimbat tovarășa directoare 
a căminului** gîndi 
atent la cei doi 
setul.

Chiar așa și era.
în urmă, cînd Olimpia Manolache 
preluase conducerea căminului cultu
ral din comuna Nrcolae Rălcescu, 
raionul Medgidia nici nu voise să 
au du de sport. Această rezervă se

pa

bi-
ca

Nicoliță și privi 
care-și începură

Cu vreo doi ani

căminului
datora de fapt necunoașterii frumu
seților sportului. Privind zi de zi pe 
cei ce jucau tenis de masă in sala 
căminului, noua directoare a prins 
gust de acest sport. Și-a încercat for
țele. Acum, pină-ntr-atît a îndrăgit 
sportul incit se ocupă de multe ari 
de tinerii ce rin seara pe la cămin,. 
Ii învață tenis de masă, organizează 
alte jocuri sportive și dacă cumva 
pe terenul de sport al comunei se 
desfășoară o întrecere, pe tovarășa 
directoare a căminului al s-o găsești 
neapărat acolo. Așa e sportul, cine-l 
cunoaște nu l mai poale părăsi !

Introducerea gimnasticii în producție 
la cooperativa ,,Muncitoarea” din Topoloveni

Traducînd în viață sarcinile trasate 
de Conferința pe țară a UCFS, con
siliul raional UCFS Găești a luat 
măsuri pentru introducerea gimnas
ticii în producție în majoritatea în
treprinderilor și instituțiilor.

Pentru realizarea acestei sarcini ac
tiviștii consiliului raional UCFS și-au 
îndreptat atenția și spre cooperativa 
„Muncitoarea" din ,fomur>a Topoloveni, 
unde lucrează peste 100 de tinere, 
marea majoritate in vîrstă de 18—23 
de ani.

asociației 
Dincă) și 

(secretar 
gimnasti-

Cu sprijinul consiliului 
sportive (președinte Anton 
al comitetului U.T.M. 
Arc adie MehecJeniuc), 
ca în producție a fost introdusă in
secția de țesut covoare manual. în 
această secție, începînd din luna mai, 
80 de muncitoare practică exercițiile 
de gimnastică sub conducerea instruc
toarei Maria Vișinescu, care a urmat 
un curs de pregătire organizat la Pi
tești.

ALEX. MOMETE - coresp. reg.

In curînd pe ecrane : Turneul
U.E.F.A.

Sportivele noastre, mîndria
noastră
_____________________________________ i

• O PAGINA DE FOTBAL !»

• Magazin sportiv ț
® Reprezentativa R.P. Romîne pe J

primul loc la armă liberă în cam-, 
pietistele de tir ale R.P. Ungarei

CORESPONDENȚA DIN MOS- | | 
COVA |||

* Vă prezentăm echipa de hand- * 
bal în 7 a Japoniei



drumurile" Deltei

r

Preferințele excursio- 
rușii! or diferă. In timp 
ce unii admiră peisa
jele Deltei, iubitoarele 
jocului de șah inaugu
rează prima competiție 
... locală.

1

ț

>1

dumirica cuitural-sportiva
cu diferite jocuri distrac-

inițiativa asociației sportive Bi- 
din comuna Virful Cîmpului

După un nou popas 
intr-unui din pitorești- 
le porturi dunărene, 
vasul Oltenița 
vlntă spre alte 
ale Deltei.

Jnttlnire pe canalul 
Salina ! Pe lingă vasul 
nostru trece un remor
cher cu alți turiști, 

altora, tși urea- 
drum bun !

ruința
(raionul Dorohoi) a fost organizată la 
începutul lunii iunie o frumoasă „du
minică cultural-sportivă".

Cu acest prilej peste 200 de sportivi, 
reprezentând asociațiile sportive din a- 
ceastă comună și din comunele înve
cinate (Zvoriștea și Hănțești) și-au 
disputat întâietatea în pasionante com
petiții 
lei și 
minici 
pletat

de atletism, ciclism, fotbal, vo- 
trîntă. Programul acestei „du- 
cultural-sportive" a fost com- 
cu un reușit festival artistic

I

E greu sg faci o treabă fără pa
siune. Aîi-am dat seama de aceasta 
cu cîteva zile în urmă, la ședința care 
a avut loc la C.S.O. Farul din Cons
tanța. O analiză care se impunea 
cam de mult.

Vasile Sîrbu a lucrat prin mai 
multe locuri. Uneori i-au fost în
credințate sarcini foarte importante. 
Și iată că în noiembrie anul trecut 
iubitorii sportului din orașul Cons
tanța l-au ales ca secretar al clu
bului sportiv orășenesc „Farul", C3 
să se ocupe de bunul mers al acti
vității sportive din orașul lor. Să 
facă împreună cu ei ca sportul de 
mase și de performanță din orașul 
de pe malul mării să înregistreze 
pașii pe care îi așteptăm. Am auzit 
că în tinerețe Vasile Sîrbu a făcut 
box. înseamnă că pasiunea pentru 
sport exista și alegerea se anunța 
cit se poate de bună. S-a presupus 
■■mii. Fiindcă în realitate n-a fost 
•M

°>rcă auzim și acum cuvîntul mem- 
brior biroului clubului, al. antreno- 

De pasiune n-a pomenit nimeni. 
B>» dimpotrivă.

•rice se preocupă tovarășul 
numai de sport nu — spunea

&L. ■’■UK. |
1

subliniată contribuția pe 
adus-o membrii asociației

dat de echipele artistice din comună 
precum și 
tive.

Trebuie
care au
sportive Tractorul Dorohoi in desfă
șurarea cu succes a acestei acțiuni. 
Un grup de cicliști din cadrul asocia
ției sportive Tractorul Dorohoi au 
participat la o cursă cîclistă pe distan
ța Dorohoi-Virful Cîmpului și retur, 
iar alți sportivi au luat parte la în
trecerile de fotbal Și volei.

M. CRIȘAN — coresp.

UNDE E PASIUNEA?...
— Muncește slab cu oamenii. Nu 

caută să și-i apropie.
— Munca pe teren, în asociații, a 

neglijat-o complet.
Nu știm dacă își mai amintește de 

toate cele ce au spus tovarășii în 
acea seară. Nu părea insă de loc miș
cat. A luat cuvîntul și pe scurt a 
lămurit totul (așa cel puțin a crezut). 
„Nu pot. Nu mă acomodez cu munca 
aceasta. La club sînt atîtea proble
me

In activitatea sportivă, ca de altfel 
în toate domeniile de activitate, sînt 
multe 
trebuie 
de la 
sportiv 
Și-a uitat chiar 
nul pe care trebuia să-l primească 
de la el sportivii, antrenorii, asocia
țiile, s-a lăsat așteptat. Mai cu seamă 
asociațiile sportive aveau nevoie de 
sprijin. Pentru aceasta era însă ne
voie de deplasări pe teren, de o le-

probleme. Pentru a fi rezolvate 
însă muncă. Nimic nu merge 
sine. Dar secretarul clubului 
„Farul" a uitat de aceasta, 

atribuțiile. Spriji-

Este greu de redat tn cuvinte frumu
sețea unei excursii tn Delta Dunării. Cei 
ce au vizitat Delta nu vor uita niciodată* 
locurile pitorești, de o deosebită atracție, 
coloritul și viața specifică a acestui mo
nument al naturii.

De minunatele priveliști ale Deltei 
s-au bucurat și cei aproape 80 de tineri 
muncitori și colectiviști din regiunea Ba
cău, 
trei zile, tăcutele drumuri de apă 
neasemuitei Delte. Pe bordul elegantu-1

după o minge”, noi
„Sportul în

Studioul rALEXANDRU SAHIA" a 
\ pre gătit pentru iubitorii sportului mai 
multe surprize plăcute. Peste cîteva zile 

care au parcurs într-o excursie de Jei vor retrăi pe ecrane pasionantele în- 
ale\treceri a^e Turneului U.E.F.A., vor pu

tea gusta din nou — prin intermediul 
peliculei de data aceasta — —...

lui vas „Oltenița**, fruntașii în produc- f victoriei obținută de tinerii noștri jucă- 
speranțelorție din regiunea Bacău, printre care mulțijtori în marea întrecere a 

iubitori ai sportului, au legat noi prie-' 
tenii, au participat la frumoase progra-ț 
me cultural-artistice, au cunoscut îndea
proape bogățiile naturale ale Deltei, care 
pînă nu de mult erau nevalorificate, s-au 
minunat în fața originalei faune și flore 
dintre gurile bătrînului fluviu.

In albumele cu imagini ale muncitori
lor Constantin Grădinaru din Bacău, 
Mihail Baltag din Piatra Neamț, Aurel ia‘'fundașuhd 'p^tin^rtida
Chelaru din Roman, inginerei Ținea Do-țRominia—R.F. Germană, cu care a în- 
musciu din Bacău, medicului Alex. Da \ceput seria golurilor victorioase ale 

mian din Adjud, țăranilor colectiviști 
Irimia Mihai și Ion Bălan din raionul 
Buhuși etc., vor figura la loc de cinsteJ asaltul 
fotografii din această plăcută excursie.

^ceput seria golurilor victorioase 
'formației noastre și a fost deschis dru- 
\mul spre semifinale. Apoi, jocul cu Tur
cia și — In sfîrșit — marea finală, 

irezistibil al porții juniorilor 
i iugoslavi și victoria, mult dorita și meri* 
\tata victorie, turul de onoare pe pista sta- 

idionului, la lumina torțelor ce se aprin- 
Fotoreportaj de T. RO1BU 1 deau pentru a cinsti pe învingători.

Toată lumea joacă fotbal...

mari

prin- 
peste 
două

o...

Uneori se pun pe seama fotbalului 
lipsurile din activitatea sportivă de 
mase. Să He totuși fotbalul de vină ? 
Greu de crezut. In fond, pasiunea pen
tru sportul cu balonul rotund nu poate 
împiedica cu nimic organizarea unei 
rodnice activități sportive de mase. 
Dimpotrivă. Poate fi chiar de un pre
țios ajutor. Că lucrurile stau așa ne-o 
dovedesc membrii asociației sportive 
a fabricii Ciment-București, și ei 
amatori de fotbal.

Asociația lor sportivă nu este 
tre cele mai mari. Numără puțin 
300 de membri și nu are decît
secții afiliate: popice și, bineînțeles, 
fotbal. Ultima dintre ele se compune 
din 20 de sportivi legitimați și parti
cipă cu succes la un campionat raio
nal. Dar activitatea fotbalistică nu se 
rezumă numai la jocurile și antrena
mentele acestei echipe. Aproape o 
treime din membrii asociației joacă fot
bal, fără ca pentru aceasta să fie ne
voie de baze sportive speciale sau de 
o cantitate mare de echipament spor
tiv. In dragostea lor pentru fotbal și 
în dorința de a face sport, membrii a- 
sociației sportive Ciment-București au 
descoperit... fotbalul în 7, o... rudă
bună a handbalului redus.

Dar pentru 
mai clare să 
bucată de 
ne imaginăm 
după-amiază 
nici muncitori, 
marginea unui teren de sgură, un... 
rezumat al celui de fotbal, cu careul 
de 16 m trasat la 8 m, cu penaltiul 
marcat la 7 m, cu porți reduse ca di
mensiuni, asemănătoare acelora de la 
handbal în 7. Pe teren intră echipele

ea lucrurile să fie cit 
ne întoarcem o bună 

timp in urmă și să 
că sîntem într-o 

oaspeții acestor har- 
lată-ne deci pe

Note critice

s-a 
ore 
mi

cinci luni de zile Vasile Sîrbu 
deplasat in asociații doar... 12 
și jumătate. Adică 2 ore și 24 
nute pe lună muncă de „îndrumare" 
și „control" efectuată în 10 asociații. 
O oră la „Știința", una la „Sănă
tatea". O oră la „Voința", alta la 
„Calatis" Mangalia.

Și restul timpului ? Nimeni nu știe 
nimic. Secretarul clubului nici în a- 
sociații nu mergea, nici la pregătirea 
sportivilor de performanță ai clubului 
nu prea a fost văzut.

„Exemplul" activității „pe teren" 
a secretarului a fost urmat cu „prom
ptitudine" de majoritatea celor 13 
activiști salariați ai clubului. Fie
care pleacă... cînd vrea și unde vrea 
(pentru următoarele trei luni de pre
ferință la asociațiile sportive de pe 
litoral). Secretarul cu problemele or
ganizatorice, Ion Dinescu, a fost în 
aceeași perioadă numai 24 de ore în 
asociații. Și remarcați, se ocupă de 
probleme organizatorice. Tehnicianul 
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ÎN URÎ ND, PE ECRANE

Turneul U.E.F.A., „I80.000 de spectatori în goană 
jurnale de actualități,

xt
• ••

au 
mii de metri de film, au fost 

orașele care au găzduit 
Turneului, au urmărit minut de 
palpitantele semifinale, și după 
neuitata finală, au știut să por-

fotbalului.
) Harnicii operatori ai studioului 
„tras*

I prezenți in 
seriile 
\minut
.aceea,
'neașcă aparatul In momentele cele mai 
'semnificative ale partidelor.
I De remarcat că tn toate meciurile, 
iniei unul din golurile marcate n-a scă- 
'pat din obiectiv. Am revăzut, șutul ful-

,cuptoare-mori făină" și 
Este derbiul carn

Ciment-

sau „23 August" și Ște- 
(19 ani) un tînăr ta- 

fost imediat promovat 
de fotbal.
acesta a stîrnit un in- 
El a constituit și un

secțiilor
„atelierul mecanic".
pionatului de fotbal în 7 organizat de 
consiliul asociației sportive
București, competiție la care participă 
6 formații ale diferitelor secții de pro
ducție din întreprindere. Pe margine, 
cîfeva sute de salăriați, organizați și 
ei în două „galerii" foarte active. Cele 
două echipe au fiecare cite un lot de 
12 jucători. Schimbările — cu excepția 
fotbaliștilor legitimați care au și ei 
drept de joc — se pot face în tot tim
pul meciului. Partida este pasionantă 
și victoria revine la limită (1-0) echi
pei „atelierului mecanic", din rînduri- 
le căreia s-au remarcat Gh. Veșteman 
(40 de ani), spectator nelipsit de pe 
„Republicii" 
fan Răchițeanu 
lentat, care a 
în lotul secției

Campionatul 
teres deosebit, 
punct de plecare în desfășurarea unei 
rodnice activități sportive de mase. 
Anul trecut s-au organizat campionate 
pe asociație numai la fotbal în 7 și la 
popice, iar anul acesta se vor disputa 
în plus și întreceri, tot intersecții, la 
volei.

Iată deci că și fotbalul poate pune... 
umărul la dezvoltarea activității spor
tive de mase. Așa cum ați văzut la a- 
sociația sportivă Ciment-București, iu
bitorii de fotbal au renunțat la rolul 
de... „comentatori" și au ieșit pe te
ren în echipament (tricou, chiloți și 
pantofi de tenis) petrecînd săptămînal 
cîteva ore în aer liber.

CALIN ANTONESCU

în mijlocul lor. 
era și firesc ca 
scoată la iveală 
clubul „Farul", 
sportive de sub 
„Farul" aștep-

mult pe teren. Dar nu în asociații, ci 
cu fotbaliștii de la „Farul". Dar... cu 
fotbaliștii, fiindcă rugbiștii, voleiba
liștii nu prea îl văd

Așa stînd lucrurile 
ședința de analiză să 
lipsurile serioase la 
Cele 83 de asociații 
îndrumarea clubului 
tau sprijinul tehnicienilor de la club, 
în organizarea Spartachiadei tinere
tului, a campionatelor pe asociație, a 
numeroaselor competiții care să atra
gă tineretul în practicarea sportului. 
Dar, s-au ales cu... așteptatul. Cu 12 
ore și jumătate sau cu 25 de ore de 
deplasare pe teren acesta nici nu 
putea veni.

E f ’ "■ ' ------- -
UCFS 
făcut-o 
tuația) 
tănțean 
treaptă 
țiilor de care dispune. Există 
roase talente care vor trebui 
tate și pregătite. Pentru aceasta e ne
voie de muncă, de entuziasm, de în
drumare concretă pe teren. Dar nu 
în 12 ore, așa cum a făcut pînă acum 
secretarul clubului Farul..

timpul ca consiliul regional 
Dobrogea (chiar dacă n-a 
pînă acum deși cunoștea si- 
să ia măsuri. Sportul 
trebuie să se ridice 

superioară, la nivelul

cons- 
pe o 
condi- 
nume- 
recru-

imagini
Regizorul ERVIN SEKLER a rezolvat 

cu succes multiplele probleme pe care 
le ridică filmul. El a reușit ca pe dis
tanța a numai 20 de minute să sinte
tizeze tot ce s-a Intimplat mai important 
în atîtea zile de întrecere. Operatorii 

bucuria t-au pus la dispoziție un material vast 
și complet, iar decupajul a fost aproape 
mereu ireproșabil.

Filmul părăsește tn mai multe rîn- 
duri stadioanele pentru a arăta frumu
sețile orașelor care au găzduit Turneul. 
Panorama litoralului, a noului cartier 
central din Ploiești, pitorescul Clujului 
și al Brașovului capătă și mai multă 
strălucire prin coloritul minunat al ima
ginii. Secvențele bucureștene luate din 
înălțimi sînt de-a dreptul impresionan
te, ca și covoarele de flori ce apar 
uneori în prim plan, pe întreg ecranul. 
N-a scăpat aparatului de filmat unul 
din cele mai semnificative aspecte ale 
Turneului: prietenia care s-a legat în
tre tinerii fotbaliști din 19 țări. Aceasta 
a fost una dintre cele mai frumoase 
flori care și-a deschis larg petalele.

Filmul Turneului U.E.F.A. este o iz
bi ndă a studioului „Alexandru Sahia*, 
iar aprecierea publicului — nu ne în
doim pozitivă — va constitui o bine
meritată recompensă pentru munca plină 
de sîrguință și simț de răspundere a 
colectivului de realizatori.

★
SPECTATORI IN GOA- 
MINGE* este o „micro- 

cinematografic,

„80.(100 DE 
NA DUPĂ O 
comedie*, un „foileton* cinematografic., 
o... lovitură de pedeapsă dictată împo
triva unor mentalități și aspecte negative 
din activitatea fotbalului nostru.

Totul începe cu o minge care nime
rește... exact în televizorul lui Popescu, 
„singurul om din țară pe care nu-l inte
resează fotbalul*. Căutind pe vinovat, 
„păgubașul* face cunoștință cu fotba
lul și cu fotbaliștii. Filmul ironizează 
cu mult umor „teama* care se mai ma
nifestă la unii antrenori in promovarea 
elementelor tinere, ploconirea față de 
așa-zișii „senatori de drept* ai echipe
lor. jocul dur etc.

Finalul plin de optimism al peliculei 
ne prezintă aspecte sugestive de la an
trenamentele unor formații de copii și 
culminează cu secvențele victoriei obți
nute tn Turneul U .E.F.A., ca și cum 
ar arăta antrenorilor ce au de făcut 
pentru a ridica fotbalul nostru la ni
velul disciplinelor sportive fruntașe. Un 
scurt metraj plin de vervă, care prile
juiește „scrimerului* Ștefan Tapalagă 
să-și arate încă o dată calitățile de co
mic și actor de film.

★ V
Jurnalele tradiționale ale studiou^jl 

„SPORTUL IN IMAGINI*, devin și 
ele, de la număr la număr, mai inte
resante, mai legate de realitățile spor
tului nostru, de sarcinile sale actuale. 
Pe lingă obișnuitele aspecte de la ma
rile competiții, aparatul de filmat cu
lege imagini din activitatea de mase, 
care pulsează pe întreg cuprinsul pa
triei. întrecerile Spartachiadei, gimnas
tica în producție, prezentări ale sporti
vilor fruntași în muncă, duminici cul
tural-sportive la sate, reportaje variate, 
completează conținutul bogat al acestor 
realizări cinematografice. Sugerăm sta 
dioului să încerce și abordarea 
tematici metodice, pentru inițierea 
selor de tineri și tinere in tehnica unoi 
discipline sportive, să prezinte trase: 
turistice pe care să pornească iubitori 
drumeției, să dezvăluie „secrete* dit 
„laboratoarele* de pregătire ale frunta 
șilor sportului. Teme de acest gen sin 
nenumărate. Colectivul studioului „Ale 
xandru Sahia*, care demonstrează ni 
numai preocupare, dar și pasiune pen 
tru problemele sportului, ea ști — deșt 
gur — să le rezolve.

VALER1U CHIOSE

line
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Hiinc, In parcul sportiv Dinamo

Ziua competițiilor 
sportive iestive

8 și 14, parcul 
găzdui o in

8

Mi ine, intre orele 
sportiv Dinamo va 
teresantă zi, a competițiilor spor
tive festive, organizată de clubul 
Dinamo. Din program desprindem 
meciurile de fotbal Dinamo Bucu
rești — Dinamo tineret (ora 10) și 
Dinamo Băneasa — C.P.B. (ora 
12), cursele de ciclism pe pistă 
cu participarea celor mai valoroși 
pistarzi (ora 9—13), demonstrația 
de călărie ce se va desfășura pe 
terenul de fotbal (dresaj și șta
fetă), demonstrațiile de gimnastică, 
box, lupte, haltere, volei, tenis și 
handbal, care vor angrena o serie 
de sportivi de valoare, juniori și 
seniori.

Accesul pe stadion este gratuit.



«EROMOOELISM

Finala „Cupei
«limini'ața, pe

V. T.

sportului nostru. Pnwtica-

pe

brațelor 
întinse 

îndoirea
(2). Se

pe tabloul centra- 
urinărim puncta- 

eonduce Emeric

Aurel Vlaicu“„BRAVO FETELOR De 
ori n-am auzit rostită această excla
mație, in semn de bucurie și satis
facție pentru victoriile obținute de 
sportivele

„Bravo 
atletelor, 
cordmană 
învingătoare in întrecerile balcanice, 
handbalistelor — deținătoare ale „Gu
liei Campionilor Europeni", jucătoare
lor de șah, care au cucerit consa
crare definitivă in arena mondială 
a sportului minții, parașutisielor și 
gimnastelor — prezente in rindurile 
din față ale celor care se întrec 
pentru intîieta*te in lume, canotoare
lor— neobosite pe pistele de apă ale 
Europei — și multor altora care au 
dovedit, in nenumărate rînduri, că 

liui-și precupețesc eforturile pentru a 
adtsce mereu noi succese patriei iu
bite.

In marea familie a tovarășelor 
noastre de muncă sportivele sint pre
țuite. Ele dau un exemplu insufle- 
țitor la locurile de muncă, in băn
cile claselor, in amfiteatrele și labo
ratoarele 
superior, 
zimbesc 
tinerelor 
vrednice ... _______ ___ .____ ,
a planșetei de proiectare ori la ca
tedră ca și pe terenurile de handbal 
[sau de baschet, pe pista de alergări, 
la aparatele de gimnastică. Exemple 
[suit nenumărate...
I Larga 
activitatea 
ki sport reprezintă o realitate pu
ternică a 
rea exercițiilor fizice, a gimnasticii, a 
turismului, a diferitelor jocuri sportive 
contribuie la întărirea sănătății fe- 
rneii, ,0 ajută să-și mențină tinerețea 
ki_frumusețea. Iar largul ecou pe care 
[-* avut introducerea gimnasticii in 
producție intr-o serie de întreprinderi 
ru specific feminin dovedește dorința 
harnicelor noastre muncitoare de a 
practica această formă utilă a educa
ției fizice, acest mijloc însemnat de 
jntarire a sănătății.
I Sint in pilnă desfășurare întrece
rile Spartachiadei de vară a tinere
lului. La concursurile organizate in 
asociațiile sportive de pe întreg cu
prinsul patriei au luat startul zeci și 
reci de mii de concurente. Prilej de 
Irumoasă luptă sportivă, de entuziasm, 
Be ginduri cutezătoare spre noi vic
torii, spre cucerirea măiestriei. De- 
tigur că marile performanțe nu vin 
|iintr-o dată. La început, cronome- 
i'ele merg mai mult, iar ruleta se în
tinde mai puțin, în măsurarea rezul
tatelor. Mingea de volei este trecută 
Iu stingăcie peste plasă, iar cea de 
laschet nimerește mai rar in coșul 
tialt. Dar, important este că startul 
I fost luat, că s-a făcut începutul, 
fără îndoială că din rindurile sutelor 
lev mii de concurente la competițiile 
If^'iase se vor alege viitoare virfuri 
pe mișcării sportive, campioanele.

noastre.
fetelor!“

in frunte
lolanda Balaș, ani in șir

a fost adresat 
cu marea lor re-

institutelor de învățămint 
De pe panourile fruntașelor 
tot mai des fotografii ale 
noastre sportive, la fel de 
in fața războiului de țesut,

participare a femeilor la 
mișcării de cultură fizică

Gimnastica artistică este din ce tn ce mai îndrăgită de tinerele din patria 
noastră. Sint multe ansamblurile care astăzi incintă privirile spectatorilor prin 
frutnusețeu. prin armonia evoluțiilor. Exercițiile de gimnastică artistică sint 
nelipsite din programele marilor competiții, ale festivalurilor și serbărilor spor
tive. Cum să nu răsplătești cu aplauze o săritură atit de grațioasă, ca aceea 

a tinerei sportive cu eșarfe din imaginea noastră ?
Foto': I. Mihăică

recordmanele, învingătoarele marilor 
concursuri.

Scriind aceste rinduri gindurile 
noastre se îndreaptă spre Conferința 
națională a femeilor, la lucrările că
reia iau parte peste 3.000 de delegate 
și invitate din toate regiunile țării. 
In rindurile lor se află nenumărate 
femei care au îndrăgit exercițiile fi
zice și sportul, care sprijină dez
voltarea mișcării noastre sportive. 
Un sincer salut și o caldă urare fe
meilor muncitoare din țara noastră, 
participante acttve la opera de de- 
săvirșire a construcției socialiste, la 
lupta pentru pace și prietenie intre 
popoare!

Secretarul nostru
(ll'iua-e din pag 1)

Eși tn activitatea sportivă. Secții de 
Ir, alpinism, șah, turism, tenis, au 
lat ființă rind pe rind in intreprin- 
ere. Gimnastica in producție li s-a 
lăturat
Toate 

niform, 
r. Nu 
pipa de fotbal, răsfățata suporterilor 
k la Carotaj, clasată pe locul II în 
Impionatuț regional ediția 1960—1961, 
I „capotat" intrind 
țrii.
I Printre factorii ce 
ptipei se înscria și 
fmponenți ai ei.
umifru Călinoiu care vădeau atitu- 
Ine de vedetism, lipseau nemotivat 
tn producție, duceau o viață persa
nă dezordonată, pierzind nopți, fă- 
țul abuz de alcool.
IBiroul organizației de bază P.M.R. 

consiliul asociației sportive au dus 
[intensă muncă educativă cu acești 
barași.
Acum, atit Călinoiu cit și Mihai 
bl fruntași in producție, iar pe tere- 
[l de fotbal se încadrează in jocul 
pipei, luptind cu ardoare pentru 
llorile ei.
IPoate că este tirziu ca să se refacă 
Indicapul de puncte in clasament, 
[portant este insă că băieții noștri 
rmează o echipă în adevăratul în
țes al cuvintului și acesta este deo- 
triuă meritul noului antrenor, Mir- 
a Haită, al consiliului asociației 
briive și bineînțeles al suporterului 
| inflăcăratul Vasile Grigorescu. 
Previn cititorii că voi avea de... fur- 
I cu eroul rindurilor de față. Și cum 
| intimplă in majoritatea cazurilor, 
tretarul nostru o să aibă dreptate, 
fi meritele activității sportive din

de curind.
acestea nu s-au realizat lin, 
ca ascensiunea unui funicu- 
mai departe de anul trecut

în zona retrogra-

au dus la declinul 
înfumurarea unor 
Mihai Nicolae ți

unui 
mult 
mase
Mir-

întreprindere nu aparțin mimai 
singur om. La noi au muncit 
pentru propagarea sportului de 
muncitorul Ion Cirstea, maistrul 
cea Gheorghiu, inginerii Vasilescu
Gheorghe și Pavel Traian, funcționa
rul Chiriță.

Dar, la urma urmei, scriu despre 
cine-mi place ! Și mi-a plăcut mult 
secretarul nostru, pentru că in per
sonalitatea lui complexă deslușesc 
conturul omului nou, al vieții noastre 
noi.

iiitilniri

aeroportul interna- 
(ional Băneasa, a avut loe deschiderea 
festivă a finalei „Cupa Aurel Vlaicu" 
la aeromodele, organizată de U.T.M. in 
colaborare cu 1 Cl'S. Cu acest prilej, 
Lucian Purcăreuuu, vicepreședinte al Fe
derației sportului aviatic și radioamatori, 
a vorbit tinerilor constructori aeromode- 
Ji-ti despre tradiția acestui concurs în
chinat memoriei marelui pionier al avia
tici roniînești, Aurel Vlaicu, și le-a urat 
succes in întrecerile actualei ediții.

...Un pocnet de pistol și constructorii 
de aeromodele au luat startul în prima 
lansare din cadrul claselor : planoare 
A 1 și A 2. Spre albastrul cerului se 
ridică zeci de aeromodele. Construite 
din baghete de molift și hîrtie, lilipu
tanele aparate de zbor planează lin, în 
cercuri largi, urmărite cu emoție de 
constructori și arbitri.

După două lansări, 
lizator al rezultatelor 
jul : la planoare Al

Halogh (rcg. Crișana) cu 308 p. El 
este urmat de Ioan Szocs (Mureș-Auto
nom# Maghiară) 216 p., Simion Rotam 
(Brașov) și Iraian lornescu (or. Bucti- 
reș*>) cu 236 p., Ion Ni soi (Suceava) 
188 p. ș.a.

O întreeere viu disputată sc dă și 
între constructorii de planoare A2. Tî- 
nărul Nicolae Mrsztiros (Crișana) a ob
ținut în cele două lansări efectuate maxi
mum de puncte : 360. Urmează. în or
dine, Ștefan Filimon (Mureș-Autonomă 
Maghiară) 316 p., Buta Bucure (Bra
șov) 304 p„ Popa Crîngu (Argeș) 
240 p., Florin Grosu (Banat) 222 p., 
Ștefan Ionescu (reg. Buc.) 219 p. etc.

întrecerile vor continua azi și mîine, 
după următorul program : sîmbăîă. —■ 
între orele 9—13 și 16—19,30 — lan
sări de propulsoare și aeromodele ca 
motoraș mecanic (mol om odele). Dumi
nică — între orele 9—12 — demonstra
ție de aeromodele și tentative de record.

Gimnastica de înviorare
Program nr. 12

Ex. 1. — Mers pe loc sau în ju
rul camerei, cu pas energic, ținuta 
dreaptă.

Ex. 2. — Stind depărtat cu trun
chiul aplecat la orizontală, mîinile la 
piept : imitarea 
tinderea 
brațelor 
corp și 
la piept

Ex. 3.
(genunchi, capul aplecat, spatele ro
tund : increp tarea corpului cu du
cerea brațelor lateral (1—2). Revenire 
.în ghemuit (3—4). Se execută
ori.

) Ex. 4. — Stind depărtat cu 
pe șold : aplecarea trunchiului

înotului „bras". In- 
inainte (1), ducerea 
prin lateral lingă 
brațelor cu mîinile 

repetă de 8—10 ori. 
Ghemuit cu mîinile

de 6-8

mîinile 
la ori-

Actualități in prag de finale...
• Primele trei reuniuni din cadrul 

turneului final al campionatelor repu
blicane individuale se vor disputa pe 
ringul instalat in incinta patinoarului 
artificial din parcul 23 August, iar 
cele două semifinale (27 și 28 iunie) 
și finalele vor avea loc pe stadionul 
Republicii.

• Mircea Dobrescu. nelipsit ani de-a 
rindul de la finalele campionatelor, nu 
va mai concura în acest an la cuceri
rea tricoului de campion. Recent, in, 
cursul unui antrenament, el s-a acci
dentat la cot, motiv pentru care nu a 
mai putut participa nici la etapa de 
zone.

• Campionii ediției 1961 sint, in or
dinea categoriilor, următorii : Dobres
cu, Olteanu, Gheorghiu, Dinu, Miha- 
lic, Stoian, Badea, Monea, Negrea și 
Mariuțan.

Azi și iiHntc

interesante în campionatul
celor mai bune echipe hucureștciie

/
După o luptă deosebit de dîrză, ieri 
luat sfîrșit întilnirea de tenis dintrea

echipele mixte Steaua și Știința, con- 
tînd pentru campionatul Capitalei. în
trecerea s-a încheiat cu victoria for
mației militare, la limită, cu scorul 
de 8—7. Iată rezultatele mai impor
tante : C. Năstase - Bardan 6—0, 
6—3 ; Mărmureanu - Basarab 
6—3, 6—2 ; Ș. Verone - Dimache 
8—10, 6—8; Eleonora Roșianu —
riana Ciogolea 6-3, 1—6, 6—2 ; Mărmu
reanu - Bardan 4-6, 4-6, 6—0, 6-2, 
3—6; Ș. Verone — Burciu 2—6, 1—6, 
2—6; C. Năstase — Basarab 6—2, 6—1, 
6-4; Popovjci - Dimache 7—5, 6—3,

6-4,
6-4,
3-6,
Ma-

6—1 ; Popovici - Burciu 6—1, 6—2,
4—6, 6—3. In special, ultima partidă, 
Popovici - Burciu, desfășurată cînd 
rezultatul general era de 7—7 în intîl- 
nirea interechipe, a dat loc la o în
trecere foarte disputată, cu evoluții 
pasionante de scor. A învins Popovici, 
mai calm în momentele decisive, însă 
după un joc necorespunzător în ceea 
ce privește nivelul tehnic.

Astăzi și mîine va avea loc o nouă 
etapă : Progresul 
Progresul, azi de 
de la ora 8.30 și 
namo (terenurile 
15.30 și miine de

5-7,

Steaua (terenurile 
la ora 15.30 și miine 
15.30) și Știința - Di- 
Știința, azi de la ora 
lai ora 8.30 și 15.30).

zontală în față, apoi rotarea lui lentă 
spre stingă, inapoi pe spate, spre 
dreapta și din nou înainte. Se exe
cută 2—3 rotari ample de la stingă 
spre dreapta și tot atitea de la 
dreapta spre stingă.

Ex. 5. — Șezind pe marginea scau
nului cu picioarele întinse sprijinite 
în față, spatele se reazemă de spe
tează, mîinile apucă de marginea 
scaunului : ridicarea lentă a picioare
lor în sus, menținere și revenire în 
poziția inițială. Se execută de 4—8 
ori.

Ex. 6. — Pe genunchi : ridicarea 
brațelor lateral, aplecarea lentă a 
trunchiului înainte, o dată cu cobo
ri rea in poziție pe călcîie șezind. Piep
tul se apropie de coapse, spatele 
drept. Se repetă de 4—6 ori.

Ex. 7. — Sărituri ca mingea pe loc 
cu «Jepărtarea și apropierea picioare
lor și cu bătaia alternativă a palme
lor în Țâță" și în spatele corpului. 
Se execută de 3 ori cite 8 sărituri ca 
mingea.

rlnnc, pe stadionul Unirea

de dirt-track

„Capul de afiș" al concursului

• Pe 
stirnește 
care se vor intilni Gheorghe Negrea și 
Vasile Mariuțan. Bineînțeles, dacă cei 
doi valoroși boxeri nu vor avea surpri
za de a fi... eliminați de alți preten- 
denți la titlu. Negrea atacă anul acesta 
pentru prima oară titlul de categoria 
grea. In legătură cu aceasta el ne a 
făcut recent, la Brăila (unde a fost 
prezent la etapa de zonă), următoarea 
declarație: „Mă pregătesc cu deosebi
tă atenție pentru meciul în care sper 
să-l intîlnesc pe Mariuțan. Mă simt 
intr-o bună dispoziție și, fără să exa
gerez, nu am emoții".

bună dreptate, meciul care 
un mare interes este acela in

Mîine, începînd de la ora 
dionui Unirea din Capitală 
loc o nouă reuniune de

10, pe sta- 
va avea 
dirt-track. 

„Capul de afiș" al concursului îl con
stituie întilnirea dintre echipele 
Steaua și Metalul. Aceste formații cu
prind pe cei mai buni specialiști 
dirt-track-ului din țara 
Radovici, I. Cucu,

noastră;
M. Alexandrescu, 

Al. Pop (Metalul), Gh. Voicplescu, FI. 
Costache, R. Jurcă, Al. Șinca (Steaua). 
Vor avea loc 8 manșe, fiecare dintre 
ele programînd cite 4 alergători pe 
pistă. Meciul constituie o revanșă a 
întîînirii de duminica trecută cînd vic
toria a revenit formației Metalul.

Tot duminică se va desfășura 
concursul individual la care și-au a- 
nunțat participarea alergătorii 1. Ster- 
ba (Unirea), Gh. Canache (Steaua), 
Petre Sică (Unirea), V. Gheorghe (U- 
nirea), P. Dragomir (Unirea), FI. lo- 
nescu (Metalul), ș. a.
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C. Dumitrescu (Olimpia București) 

a preluat tricoul galben în „Cupa UCtCOM"
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Astăzi și mîine în Capitală

Finalele campionatelor republicane școlare

TG. MUREȘ 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Etapa a patra, 
desfășurată joi pe ruta Cluj—Tg. Mu
reș (110 km), a fost dominată cate
goric de alergătorii noștri, care și-au 
consolidat pozițiile fruntașe în cele 
două clasamente generale. In cel in
dividual primele 12 locuri sînt ocupate 
de animatorii etapei Cluj—Tg. Mureș, 
etapă care ne-a adus satisfacția de 
a-i vedea pe rutierii din echipele ro 
mînești hotăriți să tranșeze în favoa
rea lor rivalitatea cu sportivii da peste 
hotare.

Joi s-a schimbat și posesorul tricou
lui galben. Semnul distinctiv al lide
rului a fost preluat de alergătorul 
Constantin Durrrttrescu — clasat mai 
bine decit adversarul său direct ia 
sprintul final din Tg. Mtsreș — dar e- 
ga ii ta tea de timp se menține intre cei

Sosirea cicliștilor participanți la ( 
„Cupa L'CECOM" va avea loc du-| 
minică pe stadionul Republicii in ! 
jurul orei 18. In Capitală cicliștii | 
vec parcurge următorul traseu: { 

- Casa Scinteii, Arcul de Triumf, I 
Piața Victoriei, Calea Victoriei, j 
bul. 6 Martie, bed. Hajdeu, str. 1 
Izvor.

doi fruntași ai ciclismului rominesc: 
C. Dumitrescu șj G. Moiceanu. 
„Duelul" va continua deci, la fel de 
pasionant, în următoarele două etape 
ale „Cupei UCECOM".

In clasamentul pe echipe lucrurile 
s-au clarificat oarecum. Dinamoviștii. 
care au avut patru oameni in evada
rea de joi (față de doi ai Olimpiei 
București), au luat un avans de a- 
proape 5 minute față de adversara lor 
directă. Olimpia București.

O scurtă relatare a etapei a IV-a. 
Imediat după ieșirea din Cluj se pro
duce evadarea decisivă. Cicliștii oas
peți sînt surprinși de vigoarea cu care 
atacă alergătorii romîni și pierd mo
mentul prielnic al detașării de pluton. 
Urcușul Feleacului evidențiază forma 
bună a lui Constantin Dumitrescu,

— KW>:VI.1:1:111 . . . . . .

Un important eveniment handbalistic: meciurile R. P. Romină-Danemarca
In citrînd, handbaliștii noștri frun

tași vor fi din nou chemați să ne re
prezinte țara într-o serie de importan
te confruntări internaționale.

Primul eveniment este fără îndoială 
dubla întîlnire pe care reprezentativa 
masculină a țării o va susține în com
pania valoroasei echipe de handbal în 
7 a Danemarcei. Sînt primele jocuri 
internaționale pe care formația R. P. 
Romine le susține în acest an. Cît pri
vește echipa oaspe, aceasta este una 
din cele mai puternice reprezentative

După turneul din U.R.S. S.

Lotul nostru feminin mai are mult de lucrat...
Handbalistele noastre s-au întors de 

la Moscova cu un bagaj plin de... în
vățăminte. Puțin cam tardive, dar to
tuși binevenite au fost și observațiile 
făcute de cei doi antrenori ai lotului, 
Constantin Popescu și Nicolae Nedef. 
Desigur, dacă aceste meciuri (cele din 
U.R.S.S.) s-ar fi desfășurat ceva mai 
devreme, tehnicienii noștri ar fi puiuț 
trage mai din timp 6 serie de impor
tante concluzii ajutătoare aducerii echi
pei noastre într-o formă maximă la 
campionatul mondial. Credem, totuși, 
că folosind cu judiciozitate cele trei 
săptăinîni rămase pînă la începutul im
portantei competiții, se va putea ajunge 
la atingerea țelului propus.

Rezultatele turneului din Uniunea So
vietică se cunosc: din 5 partide sus
ținute în 9 zile, handbalistele romîne au 
cîștigat 4 (ultima cu scorul de 9—8 
In fața campioanei U.R.S.S., Trud Mos
cova) și au pierdut una singură. Meri
tele jucătoarelor noastre interesează mai 
puțin în acest moment. Mai important 
este ceea ce le rămîne de făcut și în 
acest sens a decurs și discuția noastră 
cu cei doi antrenori ai lotului.

pregătirea fizică a jucătoarelor 
am pus o bază deosebită pe factorul 
„rezistență**, scăpînd însă puțin din ve
dere un alt element important : viteza, 
a declarat antrenorul C. Popescu. Asu
pra acestuia va trebui să ne îndreptăm 
acum toată atenția. De asemeni, nici 
contraatacul nu a funcționat așa cum 
așteptam ; portarii an dat uneori, pase 
greșite, iar jucătoarele nu pornesc încă 
Suficient de decise în asemenea acțiuni.

Florian Cristescu, Gabriel Moiceanu și 
Petre Ghiță, care, fugiți din pluton, 
trec in această ordine prin vîrful Fe
leacului. Celor patru li se alătură 
Walter Ziegler, Gheorghe Radulescu, 
Ludovic Zanoni, I. Ardeleanu, Ion Cos- 
ma, Ion Stoica, Constantin Baciu ți 
Ion Ciobanu (revelația etapei). Acest 
grup de 12 alergători are la Tureni 
(km. 18) un minut avans. Dinamo
viștii și cicliștii clubului Steaua duc 
trenă rapidă și la Luduș distanța fu
garilor este de 3:20. In continuare, 
grupul fugarilor îșî mărește avansul 
ajungind la Tg. .Mureș cu o diferență 
de aproape 5 minute față de pluton. 
Ordinea sosirii este următoarea: 1.
Gh. Rădulescu 2 h. 42:00: 2. Ion
Stoica, 3. Constantin Dumitrescu, 4. 
I Ardeleanu. 5. Ion Cosma. 6. Ion 
Ciobanu, 7. Gabriel Moiceanu, 8. Con
stantin Baciu, 9. Ludovic Zanoni, 10. 
Walter Ziegler, 11. Petre Ghiță. 12. 
Florian Cristescu — ’ toți în același 
timp cu învingătorul. Plutonul, con
dus de ciclistul polonez Kazimir 
Gazda, a fost cronometrat cu tinsul 
de 2 h. 46:59.

Clasamentele generale după patru 
etape:

Individual: 1. CONSTANTIN DU
MITRESCU (OLIMIX BUCUREȘTI) 
13 li 42:45, 2. Gabriel Moiceanu (Di
namo) — același timp; 3. Gh. Radu
lescu (Olimpia București) 13 h. 44:29;
4. Ion Stoica (Steaua) 13 h. 45:29;
5. Ion Ardeleanu (lot tineret) 13 h. 
45:59; 6. Ion Cosma (Dinamo), 7. 
Walter Ziegler (Dinamo) 8. Petre 
Ghiță (Dinamo), 9. Ludovic Zanoni 
(Dinamo), 10. Florian Cristescu (Di
namo) — același timp.

Echipe: 1. DINAMO BUCUREȘTI 
41 h. 15:43; 2. Olimpia București
41 h. 20:42 ; 3. Steaua 41 h. 23:09 ; 4. 
Lotul de tineret 41 h. 24:02 ; 5. Start 
Varșovia 41 h. 32:58 ; 6. Voința 1 41 
h. 34:00;... 8. Septemvri Solia 41 h. 
39:55; 9. Spartakus Pecs 41 h. 42:57. 
Sîmbătă se desfășoară etapa Miercurea 
Cine—Brașov iar dummică ultima e- 
tapă Brașov—București.

TRAIAN IOANIȚESCU

din lume. Handbaliștii danezi practi
că un joc spectaculos, plin de artificii 
care (să ne amintim evoluțiile echipei 
H. G. Copenhaga 1) a plăcut mult iu
bitorilor acestui sport. Iată de ce me
ciurile cu echipa Danemarcei, primul 
la București în 26 iunie și al doilea la 
Ploiești în 28 iunie, se anunță ca unul 
din cele mai interesante evenimente 
sportive de la sfîrșitul acestei luni.

Pentru aceste partide, antrenorii 
Ioan Kunst și Eugen Trofin au for
mat următorul lot de jucători: Redî,

Și în ceea ce privește pregătirea teh
nică mai este de lucrat suficient. Hand
balul modern impune desfășurarea ac
țiunilor într-un ritm din ce în ce mai 
susținut. Or, multe din componentele 
lotului, chiar și dintre cele mai bune, 
vădesc deficiente în mînuirea mingii, 
darea paselor într-un regim de viteză 
sporit. Cit privește capitolul" aruncărilor 
la poartă s-a ridicat o problemă nouă 
— a continuat antrenorul C. Popescu. 
Piuă nu de mult am crezut că ne pu
tem baza pe o forță de șut superioară. 
Am observat insă in ultimul timp că 
alte echipe posedă jucătoare care trag 
și mai puternic la poartă. De aceea, 
va trebui să exersăm mai mult în pe
rioada care ne-a rămas, in special, a- 
runcarea din săritură, care de multe ori 
poate surprinde la fel de eficace*.

La toate acestea antrenorul federal 
N. Nedef a adăugat • „Mai sînt pro
bleme pe. care le ridică și apărarea. 
Jucătoarele nu se concentrează prea mult 
și nu atacă suficient de dirz și con
tinuu** „omul cu mingea**. Cit privește 
atacul — problema pivoților rămîne încă 
deschisă. De asemenea, nu știm încă 
să atacăm relaxat o apărare de

Iată deci o serie întreagă de elemente 
asupra cărora componentele lotului vor 
trebui să reflecteze în mod serios. Pen
tru că, cu posibilitățile existente, du- 
blîndu-și eforturile, handbalistele noa
stre pot aduce țării un loc fruntaș la 
campionatul mondial, rezultat așteptat 
de toți iubitorii sportului din țara 
noastră.

CONCURSURI... REZULTATE...
• TG. MUREȘ. Faza orășenească a 

campionatului de juniori. Citeva rezul
tate: BĂIEȚI: HO mg: L. Dobay 16,1; 
80 m: El. Kineses 9,2; disc (1 kg): L Nagy 
48,28 ; 500 m: Ad. Szasz 1:11.6 — nou re
cord republican de juniori cat. a Il-a; 
FETE: 60 m: M. Tooc 8,0; 100 m: E. Soos 
13,0; 300 m: G. Moldovan 47,6. (I. PAUȘ 
— coresp. regional).
• MED LAȘ. Concurs local: BĂIEȚI : 

100 m: M. Mureșan 11,0; 200 m: M. Mu- 
resan 22,7; înălțime: W. Alezi 1,75; cio
can: F. Amels 53,17; FETE: lungime: U. 
Popescu 5,42; greutate: U. Popescu 10,30.
• timișoara. Etapa regională a cam

pionatelor de juniori. Cele mai bune re
zultate: JUNIORI I: 400 m: I. Diaconu 
(Reșița) 53,7; 800 m: M. Bota (Tim.)
2:01,1; 1.500 m: M. Bou 4:08,3; 110 mg: 
E. Jerger (T) 16,1; 200 mg: E. Jerger 
26,3; Ad. Schneider (T) 26,5; 400 mg: Ad. 
Schneider 58,4; prăjină: I. Varga (T) 3,40; 
lungime: D. Bădini (T) 6,70; triplu: F. 
Bauer (T) 13,71; suliță : St. Sverceac
(Arad) 47,52; JUNIORI II: 500 m: D. Să-

Bogolea, Telman, Ivănescu, Covaci, 
Hnat, Mozer, Nodea, Oțetea, Costache 
II, Samungi, Costache I, Bădulescu, 
Paraschiv, I. Popescu, Schmidt, lakob, 
Eftimie, Gruia și Rotaru. Selecționa- 
bilii vor susține în această perioadă o 
serie de meciuri de verificare, după 
care va fi stabilită echipa pe care o 
vom alinia în meciurile cu Danemarca.

Din Copenhaga ni se anunță că an
trenorul Leif Poul Erik Nielsen va a- 
duce la București o echipă foarte pu
ternică în frunte cu vestitul portar 
Bent Mortensen, Peter Jorgen Hansen 
de 60 ori internațional și Mogens Cra
mer de 45 ori internațional.

• Două zile mai tîrziu, echipa mas
culină a țării noastre va lua parte, a- 
lături de reprezentativele Danemarcei, 
R.P. Ungare și cea a țării gazdă, 
R.P.F. Iugoslavia, la tradiționalul tur
neu de la Tasmajdan, aflat anul acesta 
la cea de a treia ediție. Organizatorii 
ne-au anuntat si programul turneului:
30 iunie: R.P. ROMINĂ — DANE

MARCA și R.P.F. Iugoslavia — R.P. 
Ungară ; 1 iulie : R.P. UNGARA—R. 
P. ROMINĂ și R.P.F. Iugoslavia—Da
nemarca; 2 iulie: R.P. Ungară—Da
nemarca si R.P. ROMINĂ—R.P.F. IU
GOSLAVIA.

MÎINE VOM CUNOAȘTE 
Șl A DOUA FINALISTĂ 

ÎN CAMPIONATUL DE PRIMĂVARĂ
Duminică se dispută jocurile ultimei 

etape din campionatul de primăvară la 
handbal în 7 feminin. In seria a 11-a, 
cîștigătoarea este cunoscută : C.S.M. 
Sibiu. In schimb, în prima serie, me
ciurile de duminică sînt hotărîtoare. 
în momentul de față, atît Tractorul 
Brașov cît și Știința București se află 
la egalitate de puncte, prima avînd însă 
un golaveraj superior (66—49 față de 
49—46 al Științei). Și cum ambele for
mații evoluează în Capitală, de la ora 
10 pe terenul Progresul (Tractorul joacă 
cu Unirea și Știința cu Rapid), mîine la 
ora prînzului va fi cunoscută și cea de 
a doua finalistă. în seria a Il-a, se 
dispută partidele : S.S.E. Petroșeni — 
C.S.M Sibiu și C.Ș.S. Banatul Timiș. 
— Mureșul Tg. niîureș 

vescu (T) 1:12,6; 90 mg: C. Anton (R) 
13,4; lungime: M. Horaș (T) 6,17; greu
tate: Gh. Schubert (T) 12,89; JUNIOA
RE I: 200 m: L. Veselinovici (T) 26,6; V. 
Szekeres (T) 26,7; 800 m: A. Cimponeriu 
(T) 2:27,4; 80 mg: F. Grama (R) si E. 
Vasi (T) 12,1; 4x100 m: CSS Banatul 51,2; 
lungime: F. Grama 5,24; suliță: R. Bucea 
(T) 33,68; pentatlon: N. Haș (T) 3.001 p; 
JUNIOARE II: 60 m: El. Lazăr (T) 8,2; 
300 m: F. Negru (T) 44,3; G. Vatau (T) 
45,5; 60 mg: El. Vasi (T) 9,4; înălțime: 
E. Vasi 1,45; lungime: El. Lazăr (T) 5,08; 
disc: R. Moțiu (T) 36,25; triatlon: A. Pas- 
cu (T) 1.859 p. (L. MICȘAN — coresp.).
• ORADEA. Etapa regională a campio

natelor de juniori. Cele mai bune rezul
tate: JUNIORI I: 100 m: I. Vasca 1’3; 
110 mg: F. Riczman 16,7; 400 mg: F. Ricz- 
man 59,4; înălțime C. Szasz 1,80; lungi
me: E. Gollner 6,54; ciocan: R. Popovici 
39,73; 4x100 m: CSO 45,0; JUNIORI II: 
80 m: A. Deac 9,6; 500 m: I. Gonczi 
1:16,5; greutate: A. Nagy 12,70; disc: A. 
Nagy 45,39; JUNIOARE I: 400 m: S. Bor 
63,6; 80 mg: M. Costin 12,2; înălțime: I. 
Tomcsik 1,45; suliță: M. Clonda 34,52; 
JUNIOARE II: 300 m: M. Bacsi 47,3; 60 
mg: E. Somogyi 10,0; înălțime: C. Toma 
(1946) 1,52; greutate: I. Nagy 12,10; disc: 
I. Nagy 32,87.
• MEDGIDIA. în localitate au avut loc 

întrecerile de juniori și școlare ale re
giunii Dobrogea. O mențiune pentru 
sprijinul acordat organizatorilor de aso
ciația Cimentul. JUNIORI I: 100 m: T. 
Meiroșu 11,4; 110 mg (91,4): C. Mihail

Cicloturiștii merg în excursie 
la Afumați

Asociația sportivă Recolta Afumați, in 
colaborare cu clubul Gloria (raionul 1 
Mai) organizează duminică 17 iunie 1962 
o excursie pentru cicloturiștii bucureș- 
teni. în programul excursiei sînt pre
văzute: vizitarea G.A.S. Afumați și G.A.C. 
Congresul 11 și III Afumați, o întrecere 
pe biciclete de 5 km, un concurs de înot 
în balta Afumați și jocuri cu mingea.

Adunarea ciclotu’riștilor la stadionul 
Dinamo ora 7,30, plecarea la ora 8 fix.

„ÎNVĂȚAȚI ÎNOTUL”
Editura cultură fizică și sport a pus 

recent la dispoziția iubitorilor sportului 
manualul „ÎNVAȚAȚI ÎNOTUL**, lu
crarea doctorului I. Dragau și a profe
sorului O. Mladin.

Editarea unei asemenea lucrări o con
siderăm oportună. Conținutul ei prezintă 
noutăți și sesizări importante față de 
alte lucrări anterioare. Ea a fost ela
borată în lumina- ultimelor noutăți ale 
teoriei și practicii acestei ramuri spor
tive.

Astfel, în capitolul 1 autorii scot în 
evidență prin date concrete importanța 
înotului în sistemul nostru de educație 
fizică și în special perspectivele dezvol
tării notației în țara noastră. Tot aici 
autorii fixează limitele obiectului nota
ției în sfera educației fizice, lămurind 
conținutul unor noțiuni fundamental^ 
care n-au cunoscut încă o rezolvare de
finitivă. Nu înt-împlător este expusă in
fluența practicării înotului asupra orga
nismului (capitolul II). Prin datele pe 
care le prezintă, rod al unei munci de 
cercetare de cîțiva. ani, această parte a 
lucrării reuștește să argumenteze știin
țific influența pozitivă a practicării îno
tului asupra organismului și să combată 
o serie de concepții empirice privind un 
efect pasămite nociv al practicării îno
tului. De reținut că în acest capitol se 
dau indicații referitoare la folosirea îno
tului și ca mijloc de tratament curativ 
în diverse afecțiuni (paralizii, atrofii

Peste 700 de elevi și eleve din toartă 
țara participă, astăzi și mîine, la în
trecerile finale afe campionatelor re
publicane școlare de atletism pe anul 
1962. Țiinind seamă de participarea 
atil de masivă ca și de faptul că prin
tre cei care vor evolua se află sume
denie de atleți valoroși, membri ai lo
turilor republicane de juniori, sintem 
convinși că in cele două zile de con
curs vom putea asista la Întreceri 
foarte spectaculoase, la capătul cărora 
vor fi înregistrate rezultate de valoa
re și noi recorduri școlare.

Concursul începe astăzi de ia ora 
8,30 și de la 16,30 și continuă miine 
de la ora 8,30 și ora 16,00. întrecerile 
se desfășoară pe stadionul Tineretului 
din Capitală.

• Din motive de ordin tehnic între
cerile etapei pe Capitală a campionatu
lui republican de seniori se amină 
pentru zilele de 19 și 20 iunie. Com
petiția va avea loc pe stadionul Ti
neretului.

Eugen Simionescu a obținut suptămtna 
trecută un nou record republican școlar 

cu 4,02 m.
Foto : T. Cliioreanu

16,1; disc: (1,5): Gh. David 46,09; JUNIORI 
II: 80 m: N. Humis 9,6; suliță: Gh. Lu- 
chian 47,40; JUNIOARE I: 100 m: L. Du
mitru 13,2; 80 m: V. Oprea, P. Mărgări- 
tescu 12,5; E. Manda 12,6; disc: L. Dumi
tru 37,01; suliță: R. Ștefănescu 31,42; JU
NIOARE II: 300 m: V. Nopcea 47,8; 60 
mg: I. Novac 10,4. *
• CÎMPULUNG MUSCEL. Etapa oră

șenească a campionatelor de seniori. BĂ
IEȚI: 100 m: C. Amzică 11,3; 200 mg: I. 
Dumitrașcu 25,0; ciocan: V. Tibulski 
45,08; FETE: 100 m: G. Moga 12,8; înăl
țime: O. Pașec 1,47; disc: El. NOacșu 
37,18; suliță: EI. Neacșu 35.00.

0 frumoasă competiție rezervată 
trăgătorilor bucureșteni: 

„Cupa de vară”
Clubul sportiv Steaua organizează 

o interesantă competiție de scrimă do
tată cu „Cupa de vară".

Regulamentul precizează că pot par
ticipa la întreceri scrimeri de catego
ria a Il-a, 1 și maeștri.

Competiția va avea loc la doua pro
be (sabie și floretă fete) și se va des
fășura sistem turneu cu serii elimin^ 
tor îi. J

Programul a fost stabilit astfel:
• astăzi, de la ora 17 : sabia.
• mîine, de la ora 9: floreta fete.
întrecerile vor fi găzduite de sala de 

scrimă de sub tribunele stadionului Re
publicii (intrarea prin curtea Institu
tului de Cultură Fizică, str. Maior 
Ene).

Recenzie

musculare, defecte fizice, insuficiență 
cardiacă și respiratorie etc.). Capitolele 
III și IV sînt rezervate descrierii telo 
nicii celor patru procedee clasice df 
înot (craul, bras, spate și delfin) ca 51 
metodicii învățării și perfecționării pro* 
cedeelor mai sus amintite. Ilustrarea teh
nică a fazelor componente ale mișcării 
(executate de lectorul universitar Zenc 
Dragomir) contribuie la înțelegerea și 
reținerea intuitivă a procedeelor.

înotul, încadrîndu-se și în afara exer* 
cițiilor fizice care au ca scop pregătirea 
multilaterală, influențează pozitiv orga*, 
nismul datorită mediului înconjurători 
contribuie la călirea organismului și la 
întărirea sănătății. In același timp eJ 
poate fi considerat ca un eficient mijloc 
recreativ. Acest aspect este bine redai 
în capitolul V, ea și indicațiile date «J 
celora care se văd în fața salvării 
ții unui om aflat în pericol de a se l»6C<| 
(capitelul VI).

Manualul este util atît copiilor dd 
i’îrstă școlară, adolescenților, rlrsfnîcîl 
lor, dar — mai ales — profesorilor] 
antrenorilor și sportivilor, 
găsi în această lucrare un 
plex, menit să ajute în 
progresul notației noastre 
buie la lărgirea fondului documentar 
literaturii sportive originale.

Cu toții voii 
material corn 
bună mâd/frd 
și să confrZ

prof. CORNEL RĂDUT



Colțul statistic
Tur de orizont în categoriile A și B

[Deși mîine nu sînt programate jocuri
■ categoria A — pentru a se face loc 
lei noi etape a Cupei R.P.R., — ci se 
«că numai in categoria B (penulti- 
■i etapă, a XXV-a), totuși campiona-
■ este urmărit cu același viu interes 
I și pină acum, pentru că atît la A, 
I și la B au mai rămas de rezolvat 
leva probleme, fie în prima parte, fie I a doua parte a clasamentelor.
■Care este, la ora actuală, situația I cele două competiții ?
lin categoria A, problema primului 
4 este virtual rezolvată. Dinamo 
licărești nu mai poate pierde titlul
■ campioană republicană decît în ipo- 
Iza că ar fi învinsă în ultimele două 
lape (cu Minerul la București și cu 
■iința Timișoara în deplasare). Dacă 
I partida de la Timișoara nu-i exclus 
li eșec al dinamoviștilor, în schimb 
I greu de presupus că — comportîn- 
li-se pe linia ultimelor partide — a- 
Iștia ar putea pierde în fața Mineru- 
|i la București. La aceasta trebuie a- 
■iigat că și „urmăritorii" dinamoviș- 
lor—Petrolul și St. Roșu — au fiecare 
Ite un meci în deplasare (cu Rapid și 
Ispectiv Metalul). Așa stînd lucrurile 
I lesne de înțeles de ce echipa Dinamo 
lucurești este virtuală campioană.
|De asemenea. Metalul Tirgoviște și 
linamo Pitești au o situație cît se 
Lite de clară și-și pot încheia soco- 
llile; cu 21 de puncte — cite pot tota- 
La ele maximum — nu se poate evita 
Itrogradarea.
lin schimb, rămîne deschisă lupta pen- 
lu evitarea locului 12, care este ocu
lt în prezent de Jiul cu 18 puncte. 
Ir care poate... atrage și alte trei 
Ihipe; Minerul (23 puncte), Steaua 
r2 puncte) și U.T.A. (20 puncte). 
Li cine mai au de jucat aceste for- 
lații ? lată :
I MINERUL cu : Dinamo la București 

U.T.A. la Arad.
STEAUA cu : U.T.A. la Arad și Di- 

Luno Bacău la București
I U.T.A. cu: Steaua la Arad și Mi-
trul la Arad
I JIUL cu : Dinamo Bacău la Bacău, 
linamo Pitești la Petroșeni și Metalul 
L Petroșeni.

Analizînd acest program se poate 
junge și la concluzia — oarecum cu- 
[oasă — că echipa Minerul, deși are 
B de puncte (cele mai multe dintre 
ele patru echipe) totuși nu-i scutită 
le loc de emoții, pentru că — cel puțin 
toretic — 23 de puncte pot face toate 
plelalte echipe. Or, în asemenea si-

tuațje (egalitate de puncte) ar decide 
golaverajul. Și Minerul are cel mai 
slab golaveraj... După cum se prezintă 
însă, lucrurile în prezent, Jiul este e- 
chipa mai dezavantajată.

★
In categoria B, dintre <cei trei lxleri, 

doi — Farul Constanța și Crișana O- 
radea — au nevoie doar de cite două 
puncte pentru a fi definitiv cîștigători 
ai seriilor respective (in prezent, fie
care are trei puncte avans). Dintre a- 
ceste echipe, Crișana este mai favori
zată deoarece susține un meci acasă, 
deci are prima șansă la victorie, pe 
cită vreme Farul joacă în deplasare în 
ultimele două etape:

FARUL cu: Metalul București 
și CSO Craiova (d).

CRIȘANA cu: CSO Baia Mare 
și Corvinul Hunedoara (d).

Candidații la primul loc 
mătorul program :

SERIA a Il-a
Dinamo Obor cu: Chimia 

(d) și CSM Mediaș (a).

(d) 
Arieșul
(d). 
situația

Arad (a) și

Turda (a) și

se prezintă

au

(d)

(a)
ur

Govora

CSM Reșița cu: Știința București 
(a) și Portul Constanța (d).

SERIA a IlI-a
Ind. Sîrmei cu: CFR

Crișul Oradea
Mureșul cu: 

CSO Timișoara
In seria I 

astfel:
CSMS Iași (36 puncte) cu: St roșie 

Bacău (a) șj Foresta Fălticeni (d).
POIANA Cîmpina (34 puncte) cu: 

CFR Pașcani (d) și Flacăra Moreni 
(a).

Deci, CSMS Iași are nevoie de 3 
puncte pentru a-și asigura primul loc 
și promovarea in A pe cită vreme pe 
Poiana Cîmpina o pot ajuta patru 
puncte și, neapărat insuccesul echipei 
ieșene în ultimele etape, Pină la urmă, 
vor decide meciurile in deplasare ale 
celor două protagoniste.

In sectorul ultimelor două locuri si
tuația este destui de complicată. O 
vor lămuri etapele XXV și XXVI, 
poate chiar aceea de mi ine.

Un frumos succes al fotbalului craiovcan

Germană), 
aceasta îl 
C.S.O. a 
cu scorul 
unui meci

CRAIOVA 14 (prin telefon). 
a avut loc intilnirea dintre C.S.O. Cra
iova și Chemie Halle (R.D. 
în cadrul turneului pe care 
efectuează în tara noastră, 
repurtat o frumoasă victorie 
de 1—0 (1—0), la capătul
desfășurat în prezenta a peste 12.000 
de spectatori. Unicul gol al partidei a 
fost înscris Ia începutul meciului, în 
minutnl 10, de către Popa, printr-un 
șut puternic de la 25 m. In continuare, 
oaspefii reușesc să construiască cîteva 
faze periculoase Ia poarta gazdelor, dar 
întîlnesc o apărare de netrecut. C.S.O. 
are. de asemenea, perioade de dominare

însă în min. 34 (Bîtlan) și în min. 45 
(Anton) ratează ocazii clare de a majora 
scorul. In cea de a doua parte a me
ciului inițiativa aparține mai mult oas
peților, care forțează egalarea. Ei se 
remarcă prin pase precise, joc bărbă
tesc și plin de voință. Localnicii răspund 
cu un joc sigur în apărare și apoi prin 
contraatacuri rapide, directe pe poarta 
adversă, cu care echilibrează jocul. S-au 
remarcat : Gcleriu, Ilîrșova și Anton 
(C.S.O.), Urbanozyv, Ileye, K. Hoffman 
(Chemie). A arbitrat bine Stelian Ma- 
taizer.

R. SCHUL8Z și V. CHIETRARU |
corespondenți

ABECEDARUL FOTBALULUI

CINE VOR FI SEMI FINALIȘTII CUPEI?...
PATRU MECIURI INTERESANTE MÎINE LA BUCUREȘTI, GALATI, 

BRAȘOV Șl CLUJ

Cupa R.P.R. ediția 1961—62 a a- 
juns la anteprnultitna sa etapa. Mîine 
se vor disputa .sferturile de finali’ 
care programează întîlniri deosebit de 
interesante și — fapt demn de reținut 
— pentru prima dată, după multi ani, 
numai între echipe de categoria A.

Programul «sferturilor de finală* 
cunoaște. 11 reamintim, insotindu-1
cu rezultatele echipelor calificate, obți
nute din momentul în care au intrat 
în competiție :

LA GALAȚI: DINAMO BACĂU — 
STEAUA BUCUREȘTI

Dinamo Bacău: 2—1 ca CSMS Iași. 
4—1 cu U.T.A.

Steaua : 2—0 cu
cu Chimia Govora.

Arieșul Turda, 3—1

se
LA BRAȘOV: 

VIȘTE — RAPID
METALUL TÎRGO- 
BUCUREȘTI

. »
LA BUCUREȘTI (stadionul Republicii, 

ora 20,30): PETROLUL PLOIEȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI

Petrolul : 3—1 cu C.F.R. Roșiori, 
2—1 cu Dinamo București.

Progresul: 4—1 cu Dinamo Galați, 
1—0 cu Știința Timișoara.

TIRI... REZULTATE... ȘTIRI...
SELECȚIONATA INDONEZIEI 

IN R. P. ROMINA

Selecționata de fotbal a Indone
ziei va întreprinde luna aceasta un 
turneu în Europa. In cadrul aces
tui turneu, între 26 și 30 iunie ea 
va susține două partide în țara 
noastră. In primul meci, selecțio
nata Indoneziei va întilni echipa 
Petrolul Ploiești (ca revanșă a in- 
tîlnirii susținute în iarnă de Petro
lul la Djakarta și cîștigate de fot
baliștii noștri cu 4-3), iar în al doi
lea pe Progresul București.

Cele patru partide se vor disputa, ca 
și cele precedente, pe terenuri neutre, 
după cum urmează:

ZONA I - La Birlad: C.S.M.S. 
Iași—Dinamo Bacău. Inițial, meciul 
fusese stabilit la Pașcani; ulterior a 
fost mutat la Birlad.

ZONA II-La Arad: C.SM-Cluj— 
Crișana Oradea.

ZONA III — La Sf. Gheorghe: Mu
reșul Tg. Mureș — Petrolul Ploiești.

ZONA IV — La București: Farul 
Constanța — /Minerul C. Lung Mus
cel (se dispută în deschidere la parti
da de Cupă Petrolul—Progresul).

ASTAZ1 IN CATEGORIA B
Două jocuri importante, în categoria 

B, se dispută astăzi în Capitală:
Teren Gloria, ora 17.30: Metalul— 

Farul Constanța.

cu Olimpia Bueu-
4—3 cu Farul Constanta.

C.S.M. Mediaș, 
Roman.

Metalul: 2—1 
re ști.

Rapid : 3—0 cu 
10—0 cu Laminorul

LA CLUJ: JIUL
ROȘU BRAȘOV

PETRILA ST.

Jiul: 2—0 cu Vagonul Arad, 3—1 
cu C.S.O. Baia Mare.

St. roșu : 2—1 cu Crișul Oradea, 
2—0 cu Prahova Ploiești.

în mod special atrag atenția partida 
de la București (care are loc în noctur
nă) și aceea de la Galați.

REZULTATE..
Teren Olimpia (CAM), ora 17,30: 

Olimpia—C.F.R. Roșiori.
Primul meci este important pentru 

Farul, care.— pentru a-și păstra șan
sele Ia primul loc — are nevoie de cel 
puțin un meci nul. Al doilea interesea
ză în. primul rînd pe Olimpia, care 
luptă să evite retrogradarea.

PE SCURT

amicale, joi la
Flacăra

(4-1) și Dinamo tineret 
Pitești 
coresp.

• Jocuri 
Dinamo Pitești 
5-3 
talul 
mete,

7-1 
reg-1-

Pitești:
Moreni
— Me-

(5—1). (Al. Mo-

• Luni la
Progresul va
a antrenorilor bucureșteni de fotbal, 
organizată de colegiul orășenesc.

ora 
avea

18, pe stadionul 
loc lecția practică

Din meciul C.S.M.S. Iași — Dinamo 
iuceava 1—0. Portarul echipei oaspe, 
iidac, a ieșit la timp și a prins mingea, 
lupă care 
treapta.

sărise și Foica (CSMS)

Foto: I. Ghcțiu-Iași

UNIORII LA A DOUA ETAPA...

T urneul
dicain de
:ea de a doua etapă; finalele pe zone.

final al
juniori

campionatului repu- 
programează mîine

Una din axiomele de totdeauna ale 
fotbalului ne spune că acela care nu 
posedă o desăvirșită tehnică individuală 
nu se poate considera un jucător de fot
bal. însușirea unei perfecte tehnici con
stituie primul act al pregătirii adevăra- 
ților fotbaliști, operă care niciodată 
nu poate ti considerată sflrșită, ea re- 
clamind permanente exerciții de perfec
ționare.

Tehnica individuală trebuie să urmă
rească, In primul rind, ca jucătorul să 
atingă un mare grad de abilitate in a 
lovi și opri mingea. De aici derivă În
treaga măiestrie, exprimată in arta cu 
care un echipier execută: 1) șutul de pe 
ioc și din mișcare; 2) .topul din orice 
poziție; 3) pasa; 4) driblingul; 5) fenta; 
« deposedarea de minge a adversaru
lui.

1) Șutul va fi bine executat numai 
dacă jucătorul nu se lasă preocupat de 
piciorul cu care lovește mingea, ci de 
poziția piciorului pe care el se spri
jină.

O îndrumare practică esențială este de 
a așeza picronU de sprijin in dreptul 
mingii, după care, aploclndu-se puțin 
înainte, s-o loveaaeă cu celălalt picior, 
■Imeetad ta direcția șutului cu tot cor
pul, pentru a na rămlne agățat- de pâ- 
mint (fig. 1».

Vedem pe unii jucători chiar din ca
tegoria A că șutează defectuos de pe 
loc, deși se află ia poziții dintre cele 
mai favorabile. De asemenea, șuturile 
din alergare ajung a fi adevărate Jumi- 
nări", care na aduc nici un folos echi
pei, mingea puțind fi ușor prinsă de 
portar sau trednd la o mare Înălțime 
deasupra porții, și aceasta deoarece, tn 
mod obișnuit, jucătorii noștri pun picio
rul de sprijin ori Înaintea, ori in urma 
mingii. Mal există o tendință greșită — 
aceea de a șuta In altă direcție decît 
aceea pe care se aleargă spre poartă. 
Justificarea ar fi că prin schimbarea di
recției se obține derularea adversarului 
și deci .surpriza’. Or, trebuie să se știe 
că un șut șuiei uW nu se poate realiza 
deeit atunci riad traiectoria lui se află in 
pretungire* irvunlm de alergare, adăugin- 
du-i-se in acest eax etanul ți forța im
primate atrt de viteza de deplasare, cit 
și de greutatea corporală a jucătorului.

Schimbarea direcției șutului este reco
mandată numai in cazul cind jucătorul 
se află In apropierea imediată a porții 
0 trebuie să șuiere plasat, căutind col
tul opus celui ta care se află apărăto
rul. in acest caz neffind nevoie de forță 
prea mare.

1) Stopul sau aprirea mingii este un 
procedeu pe <-am puțini jucători £1 rea
lizează în condiții optime. Cel care nu 
știe să oprească sau oprește defectuos o 
minge, nu poate fi numit fotbalist. Ju
cătorul trebuie *d oprească mingea, in
stantaneu, tn așa fel incit ea să rămină 
.lipită’ de picior. Această execuție se 
cere efectuată din orice poziție s-ar afla 
jucătorul și de oriunde ți oricum (pe 
sus sau pe jos) ar veni mingea.

Dar, in fotbalul modern s-a ivit nece
sitatea ea mingea să na mai fie stopată, 
ei să i se imprime direcția dorită " 
plin zbor (voie). Sau, in cel mai rău 
stopul sec și scurt să fie urmat, 
nici o întîrziere, de o pasă cit mal 
cisă (preluare-pas sau stop-pas). ,

3) Pasa sau trecerea mingii. Cea 
bună carte de vizită a unul jucător de 
clasă este insă pasa. Ea leagă un jucă
tor de altul, eonstitoind prima și cea mai 
importantă verigă a jocului colectiv. Prin 
felul In care este executată, prin viteza 
cu care este expediată, dar mai ales prin 
precizia cu care este servită, pasa re
prezintă unitatea de măsură a adevăratei 
măiestrii fotbalistice. Jucătorul de clasă

va calcula atît direcția, cit șl forța unei 
pase. Trebuie să se știe că pasa nu poate 
fi nici șut, nici „minge moartă”. în pri- 
mul caz, ea nu va fi reținută de coechi
pier. în al doilea, nu ajunge pină la a- 
cesta, puțind fi interceptată cu ușurință 
de un adversar. Pasa cea mai eficientă 
este aceea care ajunge la un coechipier 
demarcat și cit mai bine plasat.

Prin efectuarea unei pase corecte, cel 
puțin doi adversari urmează să fie scoși 
din luptă: cel care atacă pe jucătorul

ȘUTUL. Jucătorul nu va fi preocupat ' 
de piciorul cu care lovește mingea, ci 
de cel pe care se sprijină. El va pune 
intii piciorul de sprijin tn dreptul min
gii, după care, aplecindu-se pufin tn 
față va lovi cu celălalt picior, alunectnd 
înainte. Astfel, mingea nu se ridică peste 
înălțimea porții. i

din 
caz, 
fără 
pre-

mai

5 autoturisme „Moskvici” la concursul special Pronoexpres din 20 iunie 1962
• La acest concurs special, în afara 

cîștigurilor obișnuite în bani pentru cele 
6 categorii, se atribuie pentru prima 
dată, GRATUIT, din fond special: 5 AU
TOTURISME „Moskvici-, motociclete 
„Jawa” și „M.Z.*, pianine, televizoare, 
frigidere, aragazuri cu butelie, aparate 
de radio, mașini de cusut, ceasornice de 
aur și nichel, mașini de spălat rufe, ma
șini „Electrogospodina” și alte obiecte de 
valoare.

Se extrag din urnă 16 numere: 8 nu
mere pentru atribuirea cîștigurilor obiș
nuite în bani pe 6 categorii și 8 numere 
pentru atribuirea premiilor suplimentare 
în obiecte și bani pe 5 categorii.

Cu aceleași buletine se participă GRA
TUIT la extragerea suplimentară de 8 
numere pentru atribuirea cîștigurilor în 
obiecte.

Și dv. puteți fi unul din cîștigătorii 
celor 5 AUTOTURISME „Moskvici* și al 
altor obiecte de valoare oferite gratuit la 
concursul special Pronoexpres din 20 iu
nie a.c. participînd cu cît mai multe 
variante.

Rețineți ! buletinele combinate (colec
tive) și 
nr. 2, 5, 
cîștig.

MARȚI 
pentru depunerea buletinelor.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr, 24 de mîine și pronosticu
rile date la meciurile respective de tov. 
Toader Constantin, de la clubul sportiv 
„Voința” i

schemele reduse Pronoexpres
7, vă oferă șanse sporite de

19 Iunie 1962 este ultima zi

1.

2.

3.

4.

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

Ștlinta Timișoara — Chemie Halle 
(R.E.G.) 1

Progresul — Petrolul (Cupa R.P.R.)
1, »

Dinamo Bacău — Steaua (Cupa
R.P.R.)

Metalul Tirgoviște — Rapid (Cupa 
R.P.R.)

6. Jiul — Steagul roșu (Cupa 
R-P.RJ

7. Vagonul Arad — C.S.O. Timi
șoara (B)

A.S.M.D Satu Mare — Corvinul 
Hunedoara (B)

Foresta Fălticeni — Dinamo Su
ceava (B)

10. CFR Pașcani — Poiana Clmpi- 
na (B)

11. Dinamo Galați — Rapid Focsani
(B)

12. Chimia Govora — Dinamo Obor
(B)

• Programul concursului următor 
prinde un meci internațional și meciuri 
din campionatele categoriilor A și B de 
fotbal:

R.P. Polonă (tineret) — R.P. Romînă 
(tineret)
știința Cluj — Rapid (A) 
U.T.A. — Steaua (A) 
Progresul — Știința Timișoara (A) 
Metalul Tirgoviște — Steagul roșu (A) 
Petrolul — Dinamo Bacău (A)

7. Dinamo București —, Minerul (A)
8. Jiul — Dinamo Pitești (A)
9. Foresta Fălticeni — C.S.M.S. Iași (B)

5.

8.

9.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1» î

1, 1

1,

I.

2

2

1

X

X

1

x
cu-

L

14. C.S.O. Craiova — Farul Constanța (B)
11. C.S.O. Timișoara — Mureșul Tg. Mu

reș (B)
12. Corvinul Hunedoara — Crișana Ora

dea (B)
LOTO—CENTRAL

La tragerea Lot o-Cen trai 
1962 au fost extrase din
toarele numere :

56 64 25 7 85 19 >1 94 53 87 
Premiul special A : 67 54 
Premiul special B : 25 84 45 
Premiul special C: 7 19 90 

Extragere suplimentară
13 C 51 24
Fond de premii : 744.342 
Tragerea următoare va avea loc vineri 

22 iunie 1462. la Orâștie.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 23 
(etapa din 14 iunie 1482) 

Categoria 1:5 variante cu 12 rezultate 
a 4.173 lei; Categoria a n-a : 95,40 va
riante cu 11 rezultate a 437 lei; Categoria 
a m-a: 993,84 variante cu 10 rezultate 
a 62 lei; Categoria a IV-a : 4605,40 va
riante cu 9 rezultate a 18 lei.

Fond de premii : 208.684 lei.
Premiile concursului suplimentar Prono

sport Campionatul Mondial
Categoria 1:1 variantă cu 12 rezulta

te "* ' “
riante cu 11 rezultate = 1.852 
goria a IlI-a: 496,60 variante 
zultate »= 145 lei; Categoria 
5082,40 variante cu 9 rezultate

Fond de premii : 240.873 lei.
Rubrică redactată de Loto-Fronosport.

din 15 iunie
urnă urmă-

Si

24.087 lei; Categoria a n-a : 26 va- 
‘ ~ lei; Cate-

cu
a

10 re- 
IV -a : 

18 lei.

cu mingea și cel care marchează pe ju
cătorul care primește mingea. Dată pe 
jos (la «firul ierbii “) și cu partea exte
rioară a bocancului (cum se recomandă 
în fotbalul modem), pasei trebuie să i se 
imprime o anumită intensitate, pentru a 
ajunge In minimum de timp la un co
echipier.

La noi se observă, în general, pase 
date cu boltă, chiar de la 3 metri dis
tanță, fără să se afle un adversar la 
mijloc. Prin aceasta nu se poate crea 
surpriza, adversarul fiind pus in situația 
de a anticipa direcția imprimată mingii.

Jocul modern se bazează pe pase scurte 
și redublate (un-doi) în care mingea nu 
mai este stopată și nici preluată, ci nu- : 
mai deviată (i se imprimă direcția do
rită nu numai de pe loc, dar și din pli
nă viteză).

O altă condiție care trebuie îndepli
nită : îndată ce a făcut o pasă, echipie
rul să fugă pentru a ocupa un spațiu 
liber, care să-1 pună în situația de a re
primi, oricind, mingea.

Numai prin acest procedeu se reali
zează jocul în permanentă mișcare sau 
cu altă formulă : .a juca fotbal, aler- 
gind".

4) Driblingul (sau conducerea mingii), 
«inventat- pentru a ne debarasa. în anu
mite momente, de un adversar incomod, 
constituie una din armele cele mai in
dicate pentru evitarea sau depășirea lui. 
Multi jucători fac, însă, greșeala de a 
socoti că vor căpăta un certificat de - 
măiestrie, dacă încearcă să țină mingea 
cit mai mult și să dribleze cit mai nu- - 
meroși adversari. Driblingul exagerat 
duce, dimpotrivă, la rezultate dintre cele . 
mai nedorite: la enervarea coechipieri
lor, care așteaptă inutil mingea, la frî-' 
narea jocului și la pierderea mingii.

Abecedarul fotbalului modern pretinde 
ca mingea să circule mai mult decît 
jucătorii și pentru aceasta fiecare din ei 
s-o țină cit mai puțin. Prin aplicarea a- 
cestui principiu, jucătorii vor reuși să 
obțină cit mal des mingea și, astfel, e- 
echipa o va avea în posesie cît mai 
mult timp.

5) Fenta sau mișcările înșelătoare. Un 
mijloc eficace de a scăpa de un adversar 
este și fenta, adică mișcările prin care 
el poate fi derutat. în fotbalul sovietic, 
se recomandă (I. M. Talanov „Tehnica 
și tactica jocului”) : jucătorul trebuie „să 
înceapă cu o mișcare, cu scopul de a 
abate atenția adversarului, și, fără a o 
termina, trece la altă mișcare*.

Fenta se execută cu diferite părți ale 
corpului, precum și prin modificarea vi-- 
tezei de deplasare, prin opriri, țîșniri;.-.- 
legate de executarea unui procedeu tac
tic.

Dar, una dintre cele mai importante 
execuții rămîne, fără îndoială, deposeda
rea de minge sau „atacul la om“, apli
cată la noi de un număr redus de ju
cători și care socotim că necesită o exa
minare mai amănunțită.

Ing. VIRGIL ECONOMU '

r

i
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CONCURSUL INTERNATIONAL DE IM1TING

O frumoasă competiție de mase UNDE MERGEM?
SIMBATA

„tUPA VICTORII!" IA SfiP$H ASTĂZI

CONSTANTA 15 (prin telefon). Joi 
și vineri dimineață au continuat pe 
mare întrecerile concursului interna
țional de iahting „Cupa Victoriei". 
Iată care sînt rezultatele celor două 
regate desfășurate în aceste zile : Re
gata a V-a, finn : 1. H. Herman (RDG); 
2. H. i * “ " • j-
(RPR). F.D. : 1. R. Wandel - P. Wit
tich (RDG) ; 2. E. Reschwan - G. Ditt- 
mar (RDG) ; 3. G. Pagei - D. Huss 
XRDG) Star; 1. I. Naum - Gh. Cons
tantin (RPR) ; 2. N. Calcan - N. Na- 
vasart (Marina Constanța). Snaip: 1. 
T. Millio - P. Romoșan (RPR) ; 2. M. 
Slojewski - M. Slojewska (RPP) ; 3. 
B. Tazbir - A. Grysz (RPP). Regata 
a VI-a, finn : 1. C. Ivanovici (Metalul

Raben (RDG) ; 3. P. Svoboda

Buc.) ; 2. H. Herman ; 3. H. Raben. 
F.D,: 1. E. Reschwan - G. Dittmar ; 
2. G. Pagei - D. Huss ; 3. R. Wandel - 
P. Wittich. Star: 1. L Naum - Gh. 
Constantin ; 2. Gh. Lungu - I. Zamfir 
(RPR) ; 3. I. Georgescu - V. Rarinca 
(Știința Buc.). Snaip; 1. T. Millio - 
P. Romoșan ; 2. M. Slojewski - M. Slo
jewska ; 3. E. Grozea - M. Mihăițâ 
(Știința Buc.). înaintea ultimelor în
treceri, care se vor desfășura sîmbătă 
dimineață, în clasamentele generale 
conduc următorii veliști: finn; H. 
Herman ; F.D. : R. Wandel - P. Witt- 

■ tich; star: I. Naum - Gh. Constantin;
snaip: T. Millio - P. Romoșan (sin
gurul echipaj care a ciștigat pină a- 
cum toate regatele la clasa respectivă).

I

Irf zilele de 23 și 24 iunie se 
va desfășura — în 
comisiei raionale de ciclism și a 
gospodăriilor agricole colective din 
raion — circuitul ciclist ai raio
nului Slobozia. La întrecere, care 
se va desfășura de-a lungul a 
122 km (in două etape), vor lua 
parte numeroase echipe ale aso
ciațiilor sportive din raionul Slo
bozia. înaintea acestei competiții 
au loc numeroase concursuri de 
selecție, ta care participă citeva 
sute de tineri.

organizarea

Atletism: stadionul Tineretului, de 
la ora 8,30 și de la ora 16^30;-fina
lele campionatelor republicane școlare.

Tenis: campionatul Capitalei la e- 
chipe mixte, de la or a 15,30: terenu
rile Progresul (str. dr. Ștaicovici 42— 
44) : Progresul—Steaua, terenurile Ști
ința (ștrandul isvor) : Știința—Di
namo.

Sp. nautice: de la ora 17: concurs 
de caiac-canoe organizat de clubul 
Progresul pe lacul Herăstrău.

Polo: Ștrandul Tineretului, ora 
20,15: R.P. Romină—R.P. Ungară.

Fotbal: teren Gloria, ora 17,30: 
Metalul—Farul Constanța (cat. B) ; 
teren Olimpia (CAM), ora 17,30: O-

PETROSENI. — Timp de patru 
s-a desfășurat pe arena Stăruința

întrecerile fazei regionale
Campionatul republican pe echipe

TG. MUREȘ. — Titlul de campioană 
a regiunii Mureș-Autonomă Maghiară 
a revenit formației Voința Tg. Mureș. 
Jucătoarele acestei echipe au realizat 
scorul cu 2.170 p.d. Pe locul 2 s-a 
clasat Voința Odorhei. (I. Piuș, coresp, 
regional).

BALA MARE. — Arena Chimistul 
din localitate a găzduit întrecerile 
feminine ale etapei regionale. Dove- 
clnd o bună precizie in lansarea bilei, 
jucătoarele echipei Chimistul au obți
nut eu 1.859 p.d. dreptul de a juca în 
etapa următoare a campionatului 
publican. (V. Barbu, coresp.).

întrecerile de iahting oferă 
numai dispute pasionante ci și ima
gini de o rară spectaculozitate, după 
cum se vede și in această fotografie.

TT;
Campionatul de calificare

Concurs de înot si meciuri
de polo la ștrandul

Tineretului
din cadrul campiona- 

de juniori (faza a 
săriturj, vor continua 
Iată programul con- 
ora 17.30 : sărituri de 
ora 18 : probele de

Faxa roteirrgioaalâ a campionatului 
dr calificare continuă duminică cu trei 
jocuri di* cadrul grupei a patra. Astfel, 
in Capitală, inrrpmd de la ora 9.30, 
pe tcrrntrf Șfiiața (str. Vwîle Pîrvan) 
«e »oc îdLîÎiu ecbîpeU feminine 
Ilucure^ti și A oia/n Celelalte
•lotiă jocuri «mt masculine: Metalul 
Pitești — Stuful Tulcea (partida are 
loe Ia Pitești) și Cetatea Giur^ia — 

Raenrcști (meernl se dispută la 
Giurgiu).

• Duminica trecută, la Tuleea. »-a 
disputat partida Stuful — Cetatea Giur
giu din caJruI fazei mXerregiooale. Stu
ful a învins cu 3—1 (16—14, 15—3 
10—15, 15—11).

I

I

localitate etapa regională a campiona
tului republican de popice pe echipe. 
Primele locuri în cele două clasamente 
au fo6t ocupate de Viscoza Lupeni— 
feminin și Stăruința Petroșeni — mas
culin. (S. Bălai, coresp.).

GIURGIU. — In etapa regională des
fășurată in localitate s-au întrecu! 
șase echipe masculine și două femi
nine din regiunea București. La capă
tul unor partide viu disputate s-au 
calificat pentru faza superioară a cam
pionatului echipele Cetatea Giurgiu 
(2.106 p.d.) Ia feminin și Victoria Giur
giu (4812 p.d.) Ia masculin, (Stan Cris- 
tea, coresp.).

ACTIVITATEA ÎN TARĂ
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI

• GALAȚI. Timp de doui iile, 
terenul Știința x-a disputat etapa 
regine a campionatului republican 
volei juniori și junioare. Au luat parte 
echipele campioane ale orașelor Galați, 
Brăila, Focșani și Tecuci. La junioare, 
titlul a revenit echipei Flacăra Ga
lați. iar la juniori formației școlii 
medii „Nicolae Bălcesco" din Brăila. 
Nivelul tehnic al competiției — mai ties 
în întrecerea echipelor 
destul de scăzut

pe 
de 
de

feminine — a fost

A. Schenkman 
corespondent

• TULCEA. Este regretabil faptul 
la faza regională a campionatului 
juniori au fost prezente echipe din nu
mai trei raioane (Tulcea, Htrșova, istria) 
precum fi campioanele orașului Con
stanta. Au lipsit campioanele raioanelor 
Macin, Medgidia și Adamclisi. După în
treceri interesante, la rolei feminin a 
ieșit campioană regională echipa Știinfa 
(școala medie nr. 1) 
băieți Ș.S.E. Constanța.

• începute ieri la ștrandul Tinere
tului, întrecerile 
tului republican 
doua), la înot și 
astăzi și mîine. 
cursului : astăzi, 
pe trambulină,
înot: 100 m liber (m), 400 m liber (D, 
200 m bras (m), 100 m fluture (m>, - 
200 m bras (f), 400 m mixt individual 
(f). 50 m liber (f), 50 m liber (m). I 
4x100 m liber (f), 4x200 m liber (m). 
Miine, ora 10 : sărituri de la platformă; 
tot de la ora 10: probele de înot : i 
400 m liber (m), 100 m fluture (f), 1 
200 m fluture (m), 100 m spate (O. 100 , 
nr spate (m), 100 m bras (m), 50 m spa- - 
te (f), 50 m spate (m), 200 m mixt 
individual (f), 4x100 m liber (m).

• Miine după-amiază, cu începere i 
de la ora 16, se desfășoară patru me
ciuri de polo în cadrul campionatului . 
republican de juniori (zona de ta 
București). Iată programul: ora 16: 
Dinamo - Clubul sportiv școlar; ora 
10.45 : Rapid - Știința ; ora 17.30 : Pro- i 
greșul - Steaua ; ora 18.15 : S.S.E. II - ! 
S.S.E, I.

La o ședinjă de referate...
antrenorilor care se respectă 
să-și aducă o contribuție 
creșterea valorică a sporti- 
ech prior de care se ocupă.

Datoria 
și doresc 
activă la 
vifor sau , 
este de a-și ridica necontenit califica
rea. Una din formele prin care ei ișî 
pot ridica această calificare este par
ticiparea la ședințele de referate pe 
care le organizează colegiile respective 
de antrenori.

De aceea, a surprins neplăcut lipsa 
antrenorilor de volei din Capita a 
care. în urmă cu citeva ziie. au fost 
chemați de colegiul de antrenori să 
audieze două referate despre ioiosirea

Mîine se reia campionatul
(Urmare din pag. 1)

șie urmează să susțină finala „Cupei 
campionilor europeni" în compania 
formației campioane a Franței.

CLASAMENTUL
AETAPEI

ÎNAINTEA
IX-A

• Clubul sportiv .Metalul organizea
ză o interesantă competiție rezervată 
ecli ipelor de juniori din București. Par
tidele încep ia 18 iunie și vor lua sfîrșit 
la 22 iunie (sistem eliminatoriu). Com
petiția este dotată cu „Cupa Păcii*. 
Aîeciurile vor avea ioc pe stadionul 
Unirea.

1. Gri vi ța Roșie
2. Dinam»
3. Știința Petr.
4. Știinta Cluj
5. Steaua
6. Știința Buc.
7. Unirea
8. Progresul
9. Metalul

10. Știința Tim.
11. CSMS Iași
12. Olimpia

8 8
8 5
8 t
8 3
7 4
8 2
8 3
8 3
8 2
8 2
7 1
8 0 0

1
3
3
3
1
3
1
1
2
2
4

94:18 21 
63: 6 
46:17 
49:38 
29:12 
18:23 
32:28 
25:30 
38:46 
24:56 
18:30
12:162 8

21 
19
17
16
15
15
15
14
14
13

reprezentative, va 
referatul „Despre jocul R.P. 
— Italia*, iar D. Manoileanu 
o expunere în legătură cu arbi- 

Durand, care a condus 
rugbiștii noștri

aparatelor ajutătoare în antrenamentul 
voleibaliștilor. Tn seara prezentării 
celor două referate în sala de jocuri 
de la I.C.F. am numărat numai opt 
antrenori bucureșteni I Dintre aceștia, 
numai unul singur (Dinii Nicolau de 
la .Metalul) antrena o echipă de ca
tegoria A. Fără îndoială, raportată la 
cei peste 150 de antrenori de volei 
din Capitală, cifra celor prezenți este 
nsignifiantâ. Ea dovedește că multi 

antrenori de volei din București nu 
sînt preocupați de ridicarea calificării 
lor profesionale. De aceea nicr nu este 
de mirare că multe dintre meciurile 
care au avut loc nu numai în diferi
tele faze ale campionatului Capitalei, 
ci chiar și în categoria A (în ultimul 
campionat al țării au activat cinci e- 
clrpe masculine și șapte feminine din 
București) au fost de o slabă valoare 
tehnică, neinteresante, puțin spectacu
loase.

Că cele două referate susținute în 
ordine de prof. Șt. Stroe și de antreno
rul Gh. Constantinescu și exemplificate 
de studenți de la l.C,F. au fost inte
resante, au dovedit-o discuțiile care au 
avut loc la sfîrșitul lor, ca și propu
nerea celor prezenți ca ședințe de lu
cru de acest gen să fie organizate și 
in viitor. Țirund seama de dorința 
acestora, colegiul de-antrenori al ora
șului București va 
alte referate: la 20 
voftarea calităților 
cătorilor de voiei“,
despre „Corelația dintre antrenor — 
jucător — arbitru privind îmbunătă
țirea procesului instructiv-educativ".

mai organiza și 
iunie despre „Dez- 
fizice specifice ju- 
iar la o altă dată
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• Marți, la ora 19,30. în sala clu
bului sportiv Unirea, prof. N. Pădureanu, 
antrenorul echipei 
expune 
Romină 
va face
trajul lui C.
partida dintre rugbiștii noștri și 
italieni. Sînt invitați să participe 
trenorii și arbitrii bucureșteni.

cei
an-

— ni. t.

limpia—CER Roșiori (cat. B)' ; Sts 
dioiiul Ciulești, ora 17.30: Tehnomet 
— Filaret (prima finală a campion: 
tului "orașului București).

DUMINICA
Atletism : stadionul Tineretului, , 

la ora 8,30 și de la ora 16,30-: fin 
Jele campionatelor republicane școlar

Tenis: campionatul Capitalei la 
chipe mixte, de la ora 8,30 și ora 15,i 
pe aceleași terenuri, continuarea înt 
nirilor de simbătă.

Handbal in 7: teren Progresul, oi 
10: Unirea—Tractorul Brașov, ora 1 
Știința—Rapid — meciuri in cadr 
campionatului feminin de primăvar

Sp. nautice: de la ora 8,30: coi 
curs de caiac-canoe organizat de eh 
bid Progresul pe lae-ul Herăstrăi

Polo: Ștrandul Tineretului, or 
20,30: R.P. Romină—-R.P. Ungari

Rugbi : stadionul Olimpia, ora Q 
Olimpia—Știința București.

Moto: stadionul Unirea (șos. Olti 
niței), de la ora 10: 
track.

Ciclism: stadionul 
18: sosirea în ultima 
UCECOM".

Fotbal: stadionul
18: E'arul Constanța—Minerul C.- Lun 
Muscel (campionatul republican de ji 
niori) ; ora 20,30: Petrolul—Progrt 
siri (Cupa R.P.R.).

concurs de dir

Republicii, ot 
etapă a „Cup<

Republicii, oi

De la I. E. B. S.
BILETELE PENTRU COMPETIȚIILE 

SPORTIVE :

— Finala Campionatului republican d 
box care va avea loc în zilele de 23, 2 
și 25 iunie pe patinoarul artificial dii 
parcul „23 August4* și în zilele de 27, 2 
și 30 iunie pe stadionul Republicii;

— Jocurile internaționale de' poj 
R.P.R. — R.P.U. care vor avea l<je- J 
ștrandul Tineretului în zilele de 16 și 1 
iunie;

se pun în vînzare începînd de azi sîm 
bâtă lî iunie la casele de bilete din str 
Ion Vidu și Agenția Centrală Pronospor 
din Calea Victoriei 1.

Biletele pentru meciul de fotbal Progre 
sul București — Petrolul PIoești ce s 
va disputa în ziua de 17 iunîe 1<M»2 îi 
nocturnă pe stadionul Republicii se gă 
sesc de vînzare la casele obișnuite.

CALIFICARE

EMUL

că 
de

Eugen Ursu 
corespondent

Stan Păun 
coresp.

echipelor
de voter
universitar
Universității 
orașului Iași (care, deci, nu

T ulcea, iar la

CAMPIONATUL DE

r
Lapte

SI

• IAȘI. Formațiile masculine C.S.M.5. 
(tineret) și Școala tehnică sanitară II 
s-au întîlnit în meci de baraj pentru 
desemnarea echipei campioane a orașu
lui. Deși a cîștigat ambele. meciuri 
cu 3—1, formația de tineret a C S.M.S, 
s-a comportat slab, 
damnabiiă lipsă de 
tivitatea 
regională 
centrului 
formația 
cu faza 
a mai avut loc) din cadrul campionatu
lui dc calificare !

Manifestând o con- 
alenție față de ne
feminine, comisia 
a... echivalat faza 
Iași (cîștigată de 

,A1. I. Cuza“)

11lN*> alimentar
u'1-* al fiecărui sportiv 

nu trebuie să lipsească 

ifi

auSfoaSe Si lirăxilcrare,

k

PRODUSE
LACTATE



AMINTIRE DIN CUBA

Automobilul—pitic!
Sportul cu „automobilul- 

pitic** — kartingul — se 
bucură de tot mai multă 
popularitate. In multe țări 
ale Europei — printre care 
Uniunea Sovietică, R. P. 
Polonă și R.D. Germană 
— cursele cu automobile- 
pitice (kart-uri) adună la 
start numeroși .'.vncurenți, 
iar pe trasee sumedenie de 
spectatori. Kart-urile sînt 
mici automobile (așa cum 
se vede în fotografia noas- 

\ tră care reprezintă un mo
ment dinaintea startului

Intr-o cursă de kart-uri 
desfășurată la Berlin, pe 
stadionul „Walter Ul- 
bricht**), la care au fost 
adaptate motoare cu capa
citate de: 48 cmc, 98 cmc, 
125 cmc, etc. Cursele se 
desfășoară pe pistele sta
dioanelor sau pe trasee 
special amenajate în piețe 
asfaltate, marcate cu cau
ciucuri, mici baloturi de 
paie, saltele etc.

Acest frumos și specta
culos sport pătrunde și în

țara ivoaslră. Cu cîtva timp 
în urmă au fost contrai te 
la noi și încercate pe sta
dionul Unirea primele hurt- 
uri cu un motor CZ 125 
cmc. Deci în curînd iubi
torii sportului cu motor 
vor putea asista la curse 
cu automobile-jjitice !

POSTA MAGAZIN
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PATRAȘCU,

De la „mondialele" de fotbal

sovieticii 
Ivanov, 

Alta fini, 
Tra pattoni, 

Scherer, No- 
spaniolii 

Santamaria,

• ZIARUL chilian „Es- 
tadio* a publicat o listă 
cuprinzînd numele a 23 dc 
jucători care, după păre
rea ziarului, formează gru
pa fotbaliștilor de clasă 
mondială absolută. Printre 
aceștia se află 
Meshi, Gusarov,

I Netto, italienii 
Sivori. David, 
cehoslovacii
vak, Masopust. 
Suarez, Garay, 
Gento, Di Stefano, brazilie
nii Pele și Garrincha. bul- 
gaul Kolev, argentinianul 
Sanfilippo și alții.

• IN LEGĂTURĂ cu 
jocul brutal la care s-au 
dedat, în special, în cursul 
meciurilor din serii, unii 
din fotbaliștii echipelor 
Italiei, Chile, R. F. Ger
mane, Spaniei, ziarul „Ul
timas Noticias** din San
tiago a publicat o carica-

condus 
amintire

meciul 
pentru 
Wem- 

P. Un-

tură înfățișînd doi arbitri, 
fiecare cu cite un revolver 
în mină. Explicația carica
turii: „In loc de numere de 
ordine jucătorii ar trebui 
să poarte pe spate ținte 
de tir*.

• ARBITRUL olandez 
Horn nu este prea agreat 
de fotbaliștii englezi. De ce? 
Acesta a 
de tristă
ei de pe stadionul 
bley, cînd echipa R. 
gare a învins An 
6—3. Este lesne dc 
de ce britanicii s-; 
tristat cînd au af 
Horn a fost desemnat să 
conducă meciul de la Ran
cagua dintre cele două e- 
chipe. După joc (cîștigat 
de unguri cu 2—1) Jolmy 
Haynes a declarat cu a- 
mărăciune :
cut pe la Capul...

„Iar am tre- 
Hom“.

MIHAI
BUCUREȘTI. — 1) Dv. spu
neți că la 
mondial de fotbal din 1958, 
în meciul dintre reprezen
tativele Franței și R. F. 
Germane pentru locurile 
3—4, rezultatul a fost de 
7—3, in timp ce prietenii 
dv. susțin că scorul a fost
5— 2. Pot participa și eu 
la acest rămășag? Eu zic...
6— 3 ! — 2) în campiona
tul republican de fotbal 
din 1954, Rapid a ciștigat 
în fața Petrolului atit me
ciul din tur cit și cel din 
retur: 2—0 și 3—0.

LUCIAN CREANGA, 
BRAILA. — Primul cam
pionat mondial de acroba
ție aviatică a avut loc în 
anul 1900 Ia Bratislava, și 
s-a încheiat cu victoria pi
lotului cehoslovac Ladislau 
Bezak, care a pilotat un 
avion Zlin 226. Cea de a 
doua ediție se va disputa 
peste citeva săptămini, la 
Budapesta. Nu avem insă 
date definitive cu privire 
la țările participante.

PETRU VERNICHESCU, 
SIMERIA si CONSTANTIN 
VESA, GURAHONT. — 
U.T.A. a ciștigat de 4 ori 
campionatul țării la fot
bal: 1946—1947, 1947—1948,
1949—1950 și 1954. Nu avem 
o evidență a jucătorilor 
de la U.T.A. care au fost 
selecționați, de-a lungul 
anilor, in echipa națională. 
Vă putem spune insă că, 
în 1948, intr-un meci pe 
care l-am susținut cu re
prezentativa Ungariei, 8 din 
cei 11 jucători ai echipei 
noastre erau de la U.T.A. 
Acest „record" n-a fost de
pășit decit de Chinezu (10 
din 11 jucători, in 1927, 
intr-un meci cu Turcia) și 
de Steaua care în partida 
victorioasă de la Belgrad 
cu Iugoslavia, din 1956, a 
avut în echipa națională 
11 din cei 13 jucători care 
au evoluat pe teren.

PETRICA CORDOJ, CO
MUNA DÎRJA. — 1) Citeva 
date despre luptătorul de 
„libere" Carol Hathazi ? În 
primul rînd vă voi spune 
că este maestru al spor
tului. El este de profesie 
lăcătuș, are 26 de ani și 
activează la Tg. Mureș. Cea

campionatul

mai bună performanță a 
sa : în 1958, la București, 
a cucerit titlul de campion 
balcanic. — 2) Emil Avasi- 
lichioaie nu mai joacă fot
bal. A jucat destul și la 
destule echipe : Acum an
trenează echipa Unirea 
Iași, fruntașă in campio
natul regional.

VICTOR VOINEA, BRA
ȘOV. — 1) „Un turn al
meu a fost amenințat de 
un pion advers. La rîndul 
meu am atacat dama ad
versarului cu un turn, atac 
pe care prietenul cu care 
jucam nu l-a sesizat. El a 
pus mina pe turnul meu 
și l-a ridicat de pe tabla 
de joc. în aceeași clipă 
observind insă atacul lan
sat de mine asupra damei 
lui. a reașezat pe tablă 
tumul pe care îl ridicase 
și a făcut altă mutare, cu 
altă piesă, pentru a-și sal
va dama. Este regulamen
tar sau nu Bineînțeles 
că nu : jucătorul este obli
gat să mute piesa pe care 
a atins-o. Dar în 99 la sută 
din partidele amicale de 
șah care se joacă de la un 
capăt la celălalt al pămîn- 
tului, se produc astfel de 
„conflicte", terminate cu 
supărări și împăcări ime
diate. V-o spun din expe
riență !. — 2) Cehoslovacul 
Jaromir Cizek a 
pion european 
eros in 1958. EI 
acest titlu cu o 
tă Jawa de 250

SPIREA 
BRAILA. 
fotbal cu Grecia, 
in 1957 la Atena (scor 2—1 
pentru noi), reprezentativa 
noastră a avut următoarea 
linie de atac. : Anghel Va- 
sile, Constantin, Ene I, O- 
zon și Tătaru.

LAZAR MUNTEANU, SI
GHIȘOARA. — „Semnal

mentele” se potrivesc : 46 
de ani, a început să joace 
fotbal la Sibiu, a trecut a- 
poi la Juventus Bucureș
ti... Ilie Oană, antrenorul 
Petrolului, este, după toate 
probabilitățile, colegul dv. 
de școală și club de acum 
30 de ani !

ION POSTAȘU

fost ca în
de moto- 
a ciștigat 
motocicle- 
cmc.

MOCANU, — 
în meciul de 

disputat

„Che sera, sera...“
O fotografie care va rămîne în istoria fotbalu

lui : pe stadionul „Rasunda** din Stockholm, e- 
chipa Braziliei face victoriosul său tur de pistă 
după finala campionatului mondial din 1958, 
ciștigată cu brio — 5:21 — in fața Suediei. In 
prim plan (de la stingă la dreapta) Gilmar, Za- 
galo, Garrincha și Santos își exprimă bucuria de 
a fi putut cuceri suprema glorie fotbalistică...

Ce va fi mi ine pe stadionul ^Naciomal* din 
Santiago ? Din nou vor face virtuoșii fotbaliști 
brazilieni turul de onoare, in aclamațiile zecilor

de mii de spectatori, sau această mare satisfacție 
va 
slovace, pentru care însăși prezența in finala 
competiții reprezintă un strălucit succes.

Fără îndoială că favoriți sînt deținătorii 
lui mondial, jucătorii brazilieni. Dar fotbalul, cu 
balonul lui „veșnic rotund**, a arătat în atitea 
rinduri că n-are pic de... respect față de favoriți.

Cel mai înțelept lucru este deci să nu dăm nici 
tfn pronostic și ...să așteptăm rezultatul. Am aștep
tat 4 aiai, ce mai contează 24 de ore 1

reveni puternicei reprezentative a R. S. Ce ho
marii

titlu-

Victor Ciociltea s-a întors de la 
Havana, puțin obosit, bine bronzat, 
toarte fericit Stringent puternic mina 
campionului nostru și-l felicităm din 
toată inima. Nu-i lucru puțin să te 
numeri printre premiați intr-un tur
neu atît de puternic cum a fost acela 
organizat în memoria lui Capablanca, 
să-l închei cu un procentaj de 60 la 
sută și un bilanț de 8 victorii, 9 re
mize și doar 4 înfringeri, să lași în 
urmă trei mari maeștri internațio
nali de talia k>i Pachman, Matano- 
vici și Guimard !

Ciociltea s-a întors de la Havana 
și cu un sac de impresii șt amintiri. 
Deocamdată n-a avut timp să-l de
șerte. Ne-a oferit această imagine 
luată cu prilejul vizitării unei mari 
fabrici de zahăr din capitala Cubei, 
înainte, aici realizau fabuloase be
neficii, pe seama exploatării celor ce 
muncesc, capitaliștii. Astăzi, fabrica 
este a poporului, a eroicului popor 
cuban.

Campionul nostru, încadrat de 
maestrul internațional Wolfgang 
Pietzsch (stingă) și marele maestru Lev 
Polugaevski fac cunoștință cu mo
dernele agregate ale fabricii.

AUTOBIOGRAFIE...
Subsemnatul m-am năs

cut cu două decenii și ceva 
în urmă într-un oraș de pe 
malul Mureșului, care avea 
pe vremea aceea 13.127 de 
locuitori și un tîmplar, ta
tăl meu. După diferite stu
dii, mai aprofundate, mai 
superficiale, am intrat în- 
tr-o uzină. Aci, cei 2.125 
de muncitori își vedeau de 
treabă, iar unul nu. Acela 
eram eu. Se practicau 15 
sporturi dar eu l-ani ales 
pe cel mai spectaculos, 
dică fotbalul. Au trecut 
de zile ca antrenorul 
descopere în mine un 
lent. Peste 129 de zile 
aplaudau cei 9.836 de spec
tatori. Peste 173 de zile 
am devenit favoritul celor 
511 admiratori înfocați, al 
celor 5 șefi de secție și al 
unui director care... închi 
dea ochii dacă lipseam de 
la lucru. Eram doar „omul 
nr. 1“ al echipei.

Țara noastră avea pe 
vremea aceea 17.489.450 
de locuitori dintre care 
1.325.093 spectatori de fot
bal, 55.998 rămași fără 
bilete și 2.811 de antre
nori de fotbal. Dintre ul
timii, 16 inși mi-au făcut 
„oferte* de a-mi schimba 
locul de muncă. Aer, soare, 
condiții optime... Mi-am 
făcut bagajele. Am ajuns 
în „B“. In timpul celor 180 
de zile am tras dc 725 de 
ori la poartă, am marcat 
18 goluri, am înjurat de 
83 de ori mai grav și de 
7 ori mai puțin grav, m au 
aplaudat 156 de spectatori 
și 63.725 nu, și am lovit 
3 adversari. Pentru una 
din ultimele isprăvi am fost 
suspendat pe două etape. 
Cînd eram... 90 Ia sută a- 
mărît, unul din admiratorii 
mei mi-a oferft 12 sticle 
de bere, 3 kg de vin, 2 
fripturi și 1 (una) țuică 
„mare*. N-am făcut față 
singur și a trebuit să con
sum cu el — juma-juma. 
Pe drum, spre casă, mi-a

spus : „Ixis* că trece /“ și 
„Au nevoie de tine I*.

în primăvara viitoare 
mi-am luat cele 3 geaman
tane și am plecat la altă 
echipă. Aci am „jucat* de 
aceeași manieră. Am tras 
la poartă de 125 ori, am 
marcat de 11 ori. am lovit 
7 adversari și am jucat 
o dată nițelus „făcut*! A- 
tunci am văzut pe teren 
42 de jucători, 6 arbitri,

A- 
33 
să 
tâ
rnă

UMOR
4 porți și 2 mingi dintre 
care nu reușeam să nime
resc nici una. Spectatori nu 
mai știu precis cîți erau, 
că n-am reușit să termin 
numărătoarea. Nemarcînd 
nici un gol și fiind 98 la 
sută trist din această cau
ză, antrenorul meu. Nea 
Bințu, m-a luat și m-a dus 
la un restaurant 
consumat... De 
pierdut socoteala 
te în seara aceea 
să vă spun că

unde am 
fapt am 
celor bău- 
! Dar pot 
în decurs

de 7 zile eu și antrenorul 
meu, care zicea despre mi
ne că sînt „salvarea echi
pei*, am consumat 47 de 
țuici, 25 kg de vin, 21 de 
fripturi și 3 romuri mari.

Peste 125 de zile, 17 ore 
și 8 minute de la venirea 
mea în noua echipă a tre
buit să-mi fac bagajul. In 
prezent stăm pe geamanta
ne (și ale mele și ale lui 
Nea Bințu) și nu știm In 
ce direcție să pornim.

Dacă în viața mea 
fost de 2 ori fericit și 
24 de 
fundul 
aceasta 
umplut 
tristeții. încotro ?

Nu înțeleg de 8.713 ori 
cu ce am greșit ? Totuși 
mai sper de 251 de ori 
că mi se va ridica 
pendarea și mie și 
Nae Bințu, antrenorul

Drept pentru care 
nez numai o singură

am 
de 
înori amărît pînă 

sufletului, de data 
simt că mi s-a 

paharul cu veninul

sus- 
lui 

meu. 
sem- 
dată.

ION PLIMBAREȚU
(pentru conformitate

Otto Benko)

In patru rinduri
Inexplicabil, Penciu* 

a ratat numeroase lovi
turi <le pedeapsă m 
meciul de rugbi cu Ita
lia.

fi fost cu mult mai 
mare 

După cît se pare, scorul .. 
Dar la cinci ocazii clare 
Penciu... le-a dat cu 

piciorul !

Ar

Canotorii Pompilîu 
Chiroian și II. Fărcuțiu 
din Timișoara sînt stu- 
denți codași la învăță
tură.

Pentru dînșii o povață: 
De continuă și nu-nvață 
Canotajul nu îi scapă;
Vor intra sigur... la apă !

I. CHIVU

Cicliștii
Trec și pe-aici... Tinere femei 
îi întîmpină cu găleți de apă 
ca să le răcorească 
bucățile de soare de pe umeri.
Trec și pe-aici... Bătrînul colectivist 
dă din cap: „Ehei, ehei** — 
și parcă s-ar duce 
și el după ei.
Trec și pe-aici... Acarul 
ridică repede bariera vărgată

Medicina sportivă in
terzice total fumatul 
sportivilor.

Asta, di scutind pe șleau, 
E un lucru foarte hun 
Intrucît așa ei n-au 
Fumuri... nici de la tutun.

Proba de aruncarea 
ciocanului este mutată 
de pe un stadion pe 
altul sub motiv că se 
deteriorează

Biefii atleți In

Și se-ncordează

Că

Se

terenurile.

van își iau 
elanul 

tare-n omo- 
plafi

pînă să arunce cu cio
canul, 

văd din loc în loc ei... 
aruncați.

V. D. POPA

să fie și mai agili decît trenul.
Trec și pe-aici... Și parcă
duzii și indicatoarele și pietrele 

kilometrice 
s-ar smulge să le spună, 
numai atît să le spună 
că nu le pot ajunge 
tinerețea din urmă...

PETRE STOICA



Astăzi (ora 20,15) și miinc (ora 20,50) Ia ștrandul Tineretului Campionatele internaționale de tir ale R. P. Ungare

P. Ungară, la polo
Dc joi scara, jucătorii de polo ma

ghiari sînt oaspeții Capitalei noastre. 
Din lot nu lipsește nici unul dintre 
multele nume celebre în polo ni mondial. 
Au făcut deplasarea — pentru dubla în- 
tîlnirc cu echipa țării noastre — și 
Markovits, Karpati, Boroș, Kanizsa și 
Domotor. Gyarmati, component al națio
nalei maghiare la ultimele trei olimpiade, 
singurul pe care-1 credeam joi „marele 
absent", a sosit ieri. „Am adus la Bucu
rești, ne spuneau conducătorii lotului, 
tot ce avem mai valoros. Nu putem uita

trecut prin multe emoții 
vedem victoria conturată. 

jucătorii, treziți 
rece de la turneul din

Reprezentativa R. P. Remine pe primul loc 
la armă liberă 3x40 focuri

(AXfOaOCXXXXJOUCXXXXXXMJUUUUUUUtJUUUUOUUCKAAAJUUUV

Patru atteti romîni 
participă Ia „Memorialul 

Kusocinski"
s

Ștafănescu (R.P.R.)șiDomotdr (R.P.U.) 
văTuiți de Neagu Radulescu

L S. M. S. lași—
f. S. G.T. Franța 3-1 la volei
IAȘI (prin telefon). Peste 2.000 de 

spectatori au urmărit aseară o inte
resantă și disputată întâlnire de vo
lei. Mai hotărîți în. atac și cu o pre
gătire fizică superioară voleibaliștii 
ieșeni au obținut o meritată victorie. 
Scor 3-1 
A condus 
(k$i).

faptul că în 1960, prima vizită a repre
zentativei noastre la București s-a sol
dat cu două înfrîngeri. Și apoi, chiar 
la ultima noastră confruntare, la Mag
deburg, am 
pînă să ne

în tabăra noastră, 
după dușul
R.P.F. Iugoslavia, doresc o reabilitare. 
Recunoscîndu-și lipsurile cu prilejul 
unei ședințe de analiză, marea majoritate 
a selccționabililor și-au exprimat con
vingerea că echipa poate fi pusă pe linia 
de plutire. 0 comportare frumoasă, a- 
cum, în fața poloiștilor maghiari ar 
crea, după părerea noastră, un climat 
și mai prielnic continuării în mai bune 
condițiuni a pregătirilor pentru „euro
pene/*. De altfel, Aurel Zahan, unul din 
jucătorii noștri de bază, ne spunea ieri, 
Ia antrenament, că toți băieții sînt ho- 
tărîți să joace de asemenea manieră, 
îneît să șteargă impresia lăsată la Bel
grad. Un „atu*4 important în obținerea 
unor rezultate favorabile, astăzi și mîi
ne, îl constituie și tinerețea echipei 
noastre. într-adevăr, după cum se va 
vedea din tabelul de mai jos, media de 
vîrstă a reprezentativei noastre este mnlt 
mai mică decît cea a adversarilor. Dar 
iată cele două loturi, care vor sta față 
în față astăzi și mîine: R.P. ROMÎNĂ: 
Ștefan excit (26 tini). Chețan (22). Za- 
han (24)._ Firoiu (23), Culineac (21). 
Szabo (25), Grin ț eseu (23), Kroner 
(23), C. Marinescu (22), Cir văsuț a
(23) , Mărcufescu (22). R.P. UNGARA: 
Boroș (33), Gyarmati (34), Mayer (29), 
Markovits (31), Kanizsa (29), Karpati 
(27), Domător (27), Felkai (21), I. 
Konrad (21), S. Konrad (22), Kalona
(24) .

Ambele meciuri vor fi arbitrate de dr. 
Vladimir Polic (R.P.F.I.).

Programul: astăzi: R.P. Romînă — 
R.P. Ungară (ora 20,15); mîine: R.P. 
Romînă — R.P. Ungară (ora 20,30).

BUDAPESTA, 15 (prin telefon). — 
Trăgătorii romîni au avut vineri o 
comportare frumoasă, cucerind pri
mul loc în clasamentul pe echipe al 
probei de armă liberă 3 x 40 focuri 
calibru redus, desfășurată în cadrul 
Campionatelor internaționale ale R. P. 
Ungare. Trăgătorii romîni au totali
zat 4.515 p, fiind urmați de reprezen
tanții R. P. Ungare cu 4.504 p și de 
cei ai R. P. Polone cu 4.500 p. Iată 
și clasamentul individual: 1. Ham- 
merl (R .P. U.) 1.141 p; 2. Kalmos 
(R. P. P.) 1.139 p; 3. Krebs (R.P.U.) 
1.135 p; 4. Sirbu 1.134 p; 6. Ferecatu 
1.134 p; 7. Rotaru 1.129 p. Ciulu a 
realizat 1.118 p.

Tot la armă liberă. 40 focuri ge-

înregistrat următoarele
Krebs (R.P.U.) 386 p;...

12.

nunehi, s-au 
rezultate: 1.
6. Sirbu 382 p; 10. Rotaru 380 p

pistol precizie a revenit 
Kurzawski cu 544 p, ur-

Ciulu 379 p; 19. Ferecatu 377 p. La
40 focuri poziția picioare: 1. Krebs
371 p;... 7. Sirbu 358 p; 14. Ferecatu
354 p; 15. Rotaru 354 p; 37. Ciulu
347 p-

Proba de 
polonezului 
mat de maghiarii Balogh cu 541 p și 
Kelemen cu 540 p. Pe locul 4 s-a cla
sat reprezentantul țării noastre, N. 
Bratu, care a realizat 
schi, Ene Drăgan și 
înregistrați cu 534, 526 
locurile în clasament 
încă definitivate.

8 Astăzi și mîine se vor desfășura 
8 la Varșovia întrecerile marelui con-l 
scurs internațional de atletism dir] 
8 cadrul „Memorialului Kusocinski"
8 La această tradițională competiția 
§ participă numeroși atleți fruntaș] 
a din întreaga Europă. Țara noastră 
8 va fi reprezentată de un lot formal 
§ din: lolanda Balaș, Lia Manoliti. 
§ Sorin loan și Zoltan Vanroș.
CjGOCK>XXXX)OCXXXJOOOOOOC)OOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXX

(15-11, 15-6, 9-15. 15-5). 
corect G-rigore Popovici

GH. VASILIU, coresp. (Urmare din pag. I)

Vizite
La invitația Comitetului Olimpic Ro- 

mîn ne vizitează în prezent țara profe
sorul universitar G. D. Sondhi (India), 
membru al Comisiei Executive a C.1.0. 
Oaspetele indian va face cunoștință cu 
citeva dintre realizările pe tărina sportiv 
din țara noastră, vizitînd baze sportive 
din Capitală și din alte orașe din țară.

vade jucători, selecționata de tineret 
intra mîine pe teren în următoarea for
mație: GUIȚĂ (Dinamo Bacău)—JE
NEI (Știința Tim.), COE DAN ( Ra 
pid), NEDELCU (Progresul) — GHER- 
GTÎELI HI (CSO B. Mare), PAȘCANU 
(Progresul) — IVANSUC (Știința Cluj)t 
NĂFTĂNĂILĂ (St. roșu), MARCU (Ști
ința Cluj), TOMEȘ, CREINICEANU 
(Steaua ).

Echipa Sedan a sosit aseară în Ca-

539 p. Jeglin- 
Nițu au fost 
și 516 p, Car 
nu ’ au fost

Miinc, Ia Moscova,

Rapid se întîlnește din nou cu J. S. K. A 
în finala „Cupei campionilor europeni”

DeMOSCOVA 15 (prin telefon). — 
miercuri, echipa de volei Rapid Bucu
rești se află in capitala Uniunii Sovie
tice, unite va întîlni duminică în meci 
retur, eontînd pentru finala C.C.E., cam
pioana sovietică Ț.S.K.A. De eînd se 
află la Moscova, voleibaliștii feroviari 
s-au antrenat asiduu, de multe ori îm
preună cu viitorii lor parteneri, pregătin- 
du-se serios pentru meciul de duminică. 
Echipa sovietică dispune de toți jucătorii 
care au evolnat la București și, proba
bil, va utiliza același lot. Voleibaliștii 
noștri se află în bună dispoziție de joc

și sînt liotă rîți 
doare a, să aibă 
bună. Este problematică utilizarea 
Corbeanu (entorsă la piciorul' drept).

Partida care
Ț.S.K.A și Rapid
— ora Moscovei
sala Ț.S.K.A.

să lupte cu toată 
o comportare cît

ar
mai
lui

va opune echipele 
va începe la ora 18,30 
— și va avea loc în

pitală, iar astăzi își continuă drumul 
spre Constanța. Oaspeții au deplasat 
următorul lot de jucători : Varini—
(Ins pari ni, Maryan, Jakob—ft ou baud, 
Michellin—Breny, Stamm, Fulgenzy, 
Chiarelli, I.eberg, Rezerve: Mouchel,
Salaber și Perrin.

După terminarea campionatului fran
cez, Sedan a susținut cîteva partide a- 
mieale internaționale, printre care cu 
Atletico Bilbao (2—2) și Servette Ge
neva, de care a dispus cu 6—0.

Institutele de învățămînt superior sovietice 
școală a măiestriei sportive

în cartea oaspeților de onoare a U- 
ș niversității de stat din Moscova mi-a 
reținut atenția o scurtă însemnare: 
~A<u convingerea că nicăieri pe pă- 
nziilri nostru studenții nu dispun de 
aii tea condiții ideale pentru practicarea 
sportului, ca studenții din acest minu
nat institut de invățămint superior". 
S«b aceste cuvinte se afla semnătura 
lui Jerry Lucas component al repre- 

: tentativei de baschet a Statelor Unite
Și, intr-adevăr. Universitatea dispu- 

i ne de o excelentă bază sportivă. La 
dispoziția studenților se află un sta
dion de fotbal, piste de atletism, 25 
de terenuri de baschet și volei, un 
bazin de înot, unul din cele mai bune 
complexe dc atletism din Uniunea So
vietică, o sală a sporturilor, încăperi 
speciale pentru întreceri de lupte, box, 
haltere, precum și un orășel a) teni
sului...

Am început relatarea noastră, cu U- 
niversitatea de stat din Moscova, dar 
marea majoritate a institutelor de în
vățămînt superior sovietice au stadioa
nele lor, săli de sport și bazine de 
foot proprii. Excelenta bază materială 
— iată una din condițiile care asigură 
avidul impetuos al mișcării sportive 
studențești în Uniunea Sovietică. Un 
mare rol în pregătirea de mase ă spor
tivilor cu grad de clasificare superioa
ră a jucat așa-numitul sistem al spe
cializării introdus în universitățile și 
institutele sovietice începînd din anul 
1951. începînd de atunci fiecare tînăr 
care pășește pragul, universității își a- 
țege disciplina sportivă preferată și, 
în decurs de 4—5 ani, își desăvîrșește 
măiestria în sportul ales. Acest pro
cedeu a făcut să crească interesul 
studenților pentru practicarea sportu
lui și a contribuit la continua desă- 
vîrșire a măiestriei.

Pentru a ne convinge de acest lu
cru, să facem o vizită la unul din in-

de învățămînt superior. De 
școala superioară tehnică 

„Bauman" din Moscova. In 1956, aici 
s-a înscis ca studentă Valea Pozneak, 
in vîrstă de 18 ani. Ea ți-a ales ca 
specializare sportivă natația. Cind s-a 
înscris la școală. Valea avea deja ca
tegoria a il-a de clasificare. In insti
tut ea s-a bucurat de toată atenția ca
drelor sportive, a avut la îndemină 
condiții bune de pregătire, și. numai 
după un an, Valea Pozneak a devenit 
campioană a Uniunii Sovietice Ia 100 
m fluture. Și in prezent ea păstrează 
acest titlu de cinste. Titlul de cam
pioni ai Uniuni; Sovietice îl dețin de

stitutele 
pildă. Ia

Corespondentă 
din Moscova

asemenea, înotătorii Grigori Kiselev. 
Valentin Kuzmin. Vsevolod Efremov, 
Vsevolod Tarasov, aspirantul Arkadi 
Goloveenko, atletul Valentin Karaulov 
și alții. Echipa de liandbal in 7 a 
institutului a evoluat cu mult succes 
in cadrul campionatelor unionale, iar 
studentul Iuri Kudreașov a devenit 
campion mondial, european și unional 
la tir. Echipa masculină de volei a 
institutului a cucerit dreptul ca în ur
mătoarea ediție a campionatului 
U.R.S.S. să evolueze în prima catego
rie. In cadrul institutului există 69 de 
maeștri ai sportului, deși normele pen
tru cucerirea acestui titlu sînt foarte 
exigente.

In Uniunea Sovietică în toate insti
tutele de învățămînt superior se află 
sportivi bine pregătiți. Iată, de pildă. 
Institutul politehnic din Ural. Echipa 
feminină de handbal a institutului a 
cucerit anul acesta, titlul de campioa
nă a R.S.F.S.R., iar în campionatul 
U.R.S.S. această formație s-a compor-

tat foarte bine. In ultimi doi ani 
acest instituit au fost pregătiți 
maeștri ai sportului, dintre care 10 
devenit campioni ai R.S.F.S.R. Ia atle
tism.

Remarcabilele gimnaste Tamara Liu- 
hina și Irfoa Pervușina au crescut și | 
și-au desăvîrșit măiestria la Institutul i 
pedagr^jic din Voronej. Și asemenea I 
exemple pot fi găsite la Leningrad și I 
Odesa, la Vladivostok și Lvov, pre- [ 
cum și în multe alte orașe ale patriei I 
noastre.

Cei mai buni studenți sportivi sînt | 
cuprinși in asociația sportivă Bure- ; 
vestnik. Și nici un fel de întrecere — I 
orășenească, republicană sau unională 
— nu are loc fără reprezentanții aso
ciației Burevestnik. Numai anul trecut 
17 sportivi ai acestei asociații au de
venit campioni ai Uniunii Sovietice 
ia atletism, 16 la gimnastică și acro- 
hatică, 16 la caiac, 6 la lupte. In 
1961, echipa Burevestnik din Odesa 
a reușit să învingă echipele din 
Moscova, Leningrad și Riga, devenind 
campioană a U.R.S.S. la volei feminin. 
Opt reprezentanți ai asociației Bure- 
vestoik au cucerit titlurile de campioni 
ai lumii. In însorita Romă studenții 
sovietici Boris Șahlin, Larisa Latînina, 
Tamara Liuhina, Lidia Ivanova, A- 
lexandr Kurinov, Viktor Jda.novici, El
vira Ozolina, Iuri Sisikin, Valentina 
Prudskova, Avtandil Koridze și 
Karavaev au devenit campioni 
pici.

Pe stadioanele din întreaga 
precum și pe cele din U.R.S.S. 
țzrogramate pentru acest an numeroase 
întreceri de anvergură mondială. Și

stu-

Turneul candidațilo
In runda a 21-a a turneului ca 

didaților la titlul mondial de șJ 
Benko a remizat cu Gheller în J 
de mutări. Același rezultat a fo] 
consemnat și in partida dintre Tal 
Korcinoi. Intr-o poziție complicat] 

s-a 
A fost amînată partida 
cher, din cauza îmbolnăvirii t 
maestru sovietic. In runda t 
partidele GheHer-Korcinot și 
Keres s-au terminat remiză, r 
ce Fischer a cîștigat la Bcnko. 
fost amînată partida Tal-Petrosia 
Fostul campion al lumii Mihail Ta 
care a avut o criză de rinichi, 
fost internat la spital. Medicii spd 
totuși că el va putea să termine t-i] 
fieul.

Liderul clasamentului este GhelN 
(U.R.S.S.), eu I4‘/2 puncte urmat J 
Keres (U.R.S.S.) 14 puncte și
partidă amînată.

poziție complicai 
întrerupt partida Petrosian-Fili 

Keres-Fi 
marell 
a 22 

Fiii 
în tin

Campionatul mondial leminin de handfral in

Japonia prezintă 
o echipă tînără și omogenă

După cum se știe, țara noastră va găzdui' intre 7 și 15 iulie cea de a 
Il-a ediție a campionatului mondial feminin de handbal tn 7, la care și-au 
anunțat participarea selecționatele a 9 țări din Europa și Asia.

In numărul de azi amatorii de handbal vor... face cunoștință cu selec
ționata Japoniei.

Dar înainte de a vorbi mai pe larg 
despre componența echipei japoneze, 
considerăm tatii să vă informăm, pe 
scurt, despre handbalul japonez. Acest 
sport a fost practicat pentru prima oară 
în „Țara soarelui răsare" în anul 1922,

zenta Japonia la această ediție a caa 
pionatului mondial a fost pregătit! 1 
antrenorii Hiroshi Kitagawa și Toshitab 
Miyahara, care după selecționarea cclfl 
15 jucătoare s au ocupat mai mult o

foto: Keiko Yanutzaki (9), Yoneko Isukahara (10), precum și antrenorii 
Vo&hitoka Niyohara.

însă
abia iee xmmic vorua, uincmjcic»,
de handbalul în 11. CTt privește hand
balul în 7, primul joc de acest gen s-a 
desfășurat în anul 1954 în orașul Osaka, 
după care „fratele mai mic“ al hand
balului în 11 s-a răspmdit foarte repede 
în rîndurilc amatorilor de sport și, în 
mod deosebit, printre școlari și studenți. 
Așa se și explică faptul că. cele mai 
puternice formații feminine și masculine 
de handbal din Japonia sînt cele ale 
unor universități sau școli superioare, 
cum este cazul echipei 
care a cîștigat ani la 
campioană a țării.

Selecționata feminină

primul campionat a fost organizat 
in 1937. Este vorba, bineînțeles,

AII Schibawura,, 
rînd titlul de

care va re pre-

îmbunitățirea pregătirii fizice general 
și a dezvoltării tehnicii individuale 
componentelor lotului. In general, eehip 
japoneză este foarte tînără, media c 
vîrstă fiind în jurul a 21 de ani. Ce 
mai bună jucătoare a echipei este Ka 
snko Sawada, care îndeplinește și fun, 
ția de căpitan pentru că este și cea m; 
în... vîrstă : are 22 de ani !

Dorind să asigure echipei o mai mat 
omogenitate, cei doi antrenori au selc 
ționat jucătoarele doar din trei eehip 
care de altfel sînt și "cele mai puternit 
la ora actuală în handbalul feminin j; 
ponez: Aichibo. Osaka și Renown.

Echipa Japoniei evoluează la Brașo 
în cadrul seriei B alături de selccțit 
natele R.P. Ungare și Danemarcei.

Azi și miinc, la Santiagt

Ultimele meciuri din cadrul campionatului mondial

Oleg 
ofrm-

nu o dată pe lista învingătorilor 
vom găsi cu siguranță nume ale 
denților sovietici.

L. GOREANOV 
comentator sportiv A.P.N.

SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager- 
pres). — Astăzi se dispută la San
tiago penultimul meci . al celui de-al 
7-lea campionat mondial de fotbal: 
întîlnirea dintre echipele R.P.F. Iu
goslavia și Chile, care va desemna 
formația clasată pe locul 3. Este pen
tru prima oară cînd selecționatele ce
lor două țări își dispută intîietatea tn- 
tr-un meci internațional. Echipa Chile 
va fi aceeași ca în meciul cu Brazilia, 
minus centrul atacant Landa, suspen
dat de comisia F.I.F.A. pentru jocul 
dur practicat în meciul cu Brazilia. 
In echipa iugoslavă, antrenorul Lo
vric a făcut citeva modificări. în 
poartă va juca probabil Krivokuca,

fundașul stingă Jusufi, accidentat, v. 
fi înlocuit cu Svinarevik, iar Melici v 
reintra pe postul de aripă dreaptă.

Finala, după cum se știe, va avei 
loc duminică, tot la Santiago, într 
echipele Braziliei și R. S. Cehoslovace 
La brazilieni va juca și aripa dreapt 
Garrincha, căruia comisia F.I.F.A. i-< 
dat avertisment, dar nu l-a suspendai 
în urma eliminării sate în meciul ci 
Chile. Este însă incertă participare 
lui Pele, care s-a antrenat în ultimei) 
zile. Medicul lotului brazilian ezit; 
să recomande folosirea lui în finală 
Fotbaliștii cehoslovaci vor prezeit; 
același „11“ victorios în partida ci 
Iugoslavia.
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