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Peste 300.000 de oameni ai muncii 
din Capitală au întîmpinat ieri, cu un 
nestăvilit entuziasm, cu toată dragostea, 
delegația de partid și guvernamentală 

a Uniunii Sovietice în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov

Solii gloriosului popor sovietic in frunte cu N. S. Hrușciov in patria noastră

Pe străzile Capitalei
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Crește numărul participanților 
la competițiile de muse

Din viafa 
organizației noastre

Activitatea grupelor din cadrul aso
ciațiilor sportive constituie chezășia 
desfășurării unei munci rodnice. Pen
tru a constata felul in care se prea- 
rupă consiliile asociațiilor sportive 
F. C. O. și Voința 
Oradea de această 
Importantă proble
mă, am urmărit... 
ta fața locului mo- 
BuJ r» care se des-
ăjxxiră instruirea ji activizarea gru
pelor sportive.

La F.C.O. — unde iși desfășoară 
activitatea 1.389 de membri UCFS 
U consiliul asociației a organizat 28 
je grupe sportive. Datorită muncii 
kisfjnute depusă de organizatorii de 
[rupe, dintre care se evidențiază An- 
rei Pop de la secția nr. 16, Ana Ko- 

ecs de la secția nr. 2, Andrei Fin- 
Isaki de la seeția nr. 4 și Ecaterina 
iuhert de la secția nr. 26, toate com
petițiile de mase sint organizate cu 
ucces in cadrul acestor grupe. Orga-

nizatorii grupelor amintite sint îndru
mați de către consiliul asociației, prin 
ședințe lunare in care se prelucrează 
sarcinile ce le revin din planul de 
muncă al asociației. Și primele rezulta

te nu s-au lăsat aș
teptate. Pină in 
prezent, la intre- 
eerile Spartachiadei 
de vară a tinere
tului, oa urmare 
de către organiza-a muncii depuse

lorii de grupe, au luat parte, la vo
lei, ciclism și fotbal, cite 200 de ti
neri, număr care, 
viitor va crește.
de asemenea, că 
grupe primesc din 
asociației sprijin

fără îndoială, in 
Trebuie subliniat, 

organizatorii de 
partea consiliului 
eficient și

ILIE GHISA 
corespondent regional 

(Continuare tn pag. a 2-a)
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„Cupa Păcii"
In cadrul marilor manifestații spor

tive organizate în cinstea Congresului 
mondial pentru dezarmare și pace de 
la Moscova, Federația noastră de at

la atletism

Rodnică activitate 
in comuna Deleni

Consiliul asociației sportive dinConsiliul asociației sportive din co
muna Deleni (raionul Vaslui) desfă
șoară o rodnică activitate in vederea 
unei eit mai bune organizări a între
cerilor din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului. Așa se explică 
faptul că cei 100 de membri UCFS 
din această asociație participă cu en
tuziasm la concursuri de atletism, 
trîntă, volei și fotbal. Pentru o cît 
mai bună desfășurare a competițiilor 
membrii UCFS din comuna Deleni au 
amenajat prin muncă patriotică un 
teren de fotbal, unul de handbal in 7 
și o pistă de atletism.

VICTOR VASILIU-coresp.

Steagul roșu a învins ieri pe Jiu! cu 4-1 (2-0)

letism organizează la sfîrșitul aces
tei săptămini o importantă competiție 
prin corespondență dotată cu „Cupa 
Păcii".

întrecerile se vor desfășura în 53 
de orașe din țară și vor angrena ci- 
teva mii de atleți și atlete din toate 
categoriile. Concursurile pentru „Cupa 
Păcii" vor avea Ioc în cadrul a trei 
grupe, în funcție de nivelul atins de 
sportul atletic în localitățile respecti
ve: GRUPA A.: Brașov. București. 
Cluj. Constanța, Oradea, Tg. Mureș 
și Timișoara ; GRUPA B : Arad, Ba
cău, Baia Mare, Cimpia Turzii, Cîm- 
pulung Muscel, Craiova, Galați, Hune
doara, Iași, Mediaș, Ploiești, Reșița, Ro
man, Sibiu, Turda; GRUPA C: Alba 
lulia. Alexandria, Beiuș. Blaj, Brăila, 
Buzău, Caransebeș, Cimpina, Cîmpu- 
Iwtg Moldovenesc, Cugir, Deva, Făgă
raș, Focșani, Giurgiu, Huși, Lugoj, 
Moinești, Petroșeni, Piatra Neamț, Pi
tești, Rădăuți, Rm. Sărat, Rm. Vil- 
cea, Sighișoara, Suceava, Satu Mare. 
Tecuci, Tirgoviște, Tîrnăveni, Tg. 
Turnu Severin.

La sfîrșitul întrecerilor vor fi 
tocmite clasamente generale, in
drul celor trei grupe, pe probe și pe 
echipe de orașe. Pentru aceasta co
misiile locale de atletism trebuie să 
trimită F.R.A. rezultatele obținute cel 
mai tîrziu pînă în ziua de 28 iunie.

Jiu.

în
că-

’VWVVWVTWVWWWwvwwVTWyvTv^
■*  r4444I
1

ziarul 4O pagină redactată de 
„Sovietski Sport"

Din albumul prieteniei

Noufăfi atletice

Comentarii și declarații 
campionatul mondial de fotbal

după 4
◄
<4

și s-a calificat în semifinalele Cupei R.P.R. la fotbal
CLUJ 18 (prin telefon). — Re- 

jucarea meciului de Cupa St. roșu 
Brașov — Jiul Petrila a dat cîștig 
de cauză echipei brașovene, care a 
obținut victoria cu 4—1 (2—0). După 
scor s-ar părea că învingătorii au 
fost net superiori. In realitate, Jiul 
a jucat de la egal la egal, dar n-a 
avut precizie în finalizare.

St. roșu a dovedit multă maturitate 
și calm în fazele de poartă. O re
marcă specială se cuvine centrului 
înaiMaș Necula, excelent organizator 
și realizator, cel mai bun de pe te
ren. El a marcat trei goluri (min. 4, 
48 și 70), al patrulea fiind opera lui 
Hașo-ti (min 38). Pentru Jiul a în-

min. 19, echipele au jucat în cîte 10 
oameni, Filimon și Farcaș fiind eli
minați 
lovire
Jiul a 
răsind 
nire cu Seredai. Formațiile: ST.
ROȘU : GHIȚA - Zbircea, Zaharia, 
Filimon (Campo) — Seredai, SZIGETI 
- HAȘOTI, Meszaros, NECULA, 
Campo, David. JIUL : Zamfir — Csu- 
tak, TILVESCU, Cazan — Farcaș, 
CRIȘAN - PAVLOVICI, DUMITRIU, 
Ciurdărescu (Martinovici), GABOR, 
Ciornoană. (V. MOREA, coresp. reg.).

N. R. — Restanța din campionat 
Dinamo Bacău — Jiul nu se mal

de arbitrul I. Ritter pentru 
reciprocă. Iar din min. 75, 
rămas în 9 oameni, Gabor pă- 
terenul, accidentat la o cioc- 

Formațiile: 
Zbircea,

Ieri, dis-de-dimineafă, zeci și zeci 
de mii de cetăfeni ai Capitalei noas
tre dragi umpiuseră străzile și arte
rele principale care duceau spre gara 
Băneasa. Marile bulevarde, străzile 
orașului, clădirile instituțiilor de stat, 
școlile și institutele de învățămînt 
superior erau împodobite festiv ; 
pretutindeni fluturau drapelele de stat 
ale R.P. Romîne și U.R.S.S.; pe mari 
pancarte erau înscrise saluturi calde 
de bun sosit, chemări în cinstea prie
teniei de nezdruncinat care unește 
poporul romîn și poporul sovietic, 
lozinci și urări pentru pace, pentru 
prietenie între popoare, pentru glo
riosul Partid Comunist al 
vielice, pentru Partidul 
Romîn.

în fafa gării Băneasa...
mii de oameni freamătă în așteptarea 
delegației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice, condusă de 
tovarășul N. S. HRUȘCIOV, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, care ne face o vizită de prie
tenie frățească.

Gara este împodobită sărbătorește. 
Pe frontispiciul ei se află portretele 
tovarășilor NIKITA SERGHEEVICI 
HRUȘCIOV și GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. Pe mari panouri, în limbile 
romînă și rusă, citim urările: „BUN 
VENIT SOLILOR POPORULUI SOVIE
TIC ÎN FRUNTE CU N. S. HRUȘCIOV I", 
„SLAVĂ GLORIOSULUI POPOR SO
VIETIC, CONSTRUCTOR AL COMU
NISMULUI f, „TRĂIASCĂ Șl SĂ SE 
ÎNTĂREASCĂ ÎN VECI PRIETENIA Șl 
COLABORAREA FRĂȚEASCĂ DINTRE 
POPORUL ROMÎN Șl POPORUL SO
VIETIC I" etc.

La ora 9, trenul oficial intră în 
gară. In ovațiile mulțimii, înalții oas
peți coboară din tren. Tovarășii 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ și NI
KITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV sa îm
brățișează cu căldură. Este un mo
ment emoționant, pe care cei de față 
îl salută cu aplauze și urale nesfîrșite. 
Conducătorii de partid și de stal 
romîni și membrii delegației sovie
tice se salută cordial. Răsună maies
tuoase imnurile 
Sovietice și R.P. 
de tun se aud 
N. S. Hrușciov _
ghiu-Dej primesc raportul și trec în 
revistă garda de 
pionieri romîni 
ca niște muguri 
buchete de flori 
ților oaspeți și 
dului și statului nostru.

în piața din fața gării, fiecare din 
miile de cetăfeni ai Capitalei, veniți 
să-i întîmpine pe scumpii oaspeți so
vietici, se străduiește să găsească un 
loc cît mai bun pentru a putea privi 
spre tribună.

— Fii bun, 
mărunțică, cu un buchet de tranda
firi roșii în 
și spătos. Fă-mi loc puțin spre stingă. 
Nu l-am văzut pe tovarășul Hrușciov 
decît in fotografii. Doresc atit de mult 
să-l văd de aproape...

La apariția înalților oaspeți și a 
conducătorilor partidului și guvernu-

Uniunii So- 
Muncitoresc

Zecile de

de sfat ale Uniunii 
Romîne. 21 de salve 
în văzduh. Tovarății 
și Gheorghe Gheor-

onoare. Un grup de 
și sovietici, frumoși 
de primăvară, oferă 
și cravate roși» înal- 
conducătorilor parti-

se adresează a femeie

brațe, unui tînăr înalt

(Continuare in pag. a 8-a)

Săptămîsia aceasta la fotbal...
U.T.A. — 
și Progre-

20 IUNIE. — București, în noctur
nă pe „Republicii" (ora 20.30): Ra
pid — Sedan.

21 IUNIE. — Echipa Chemie Halle 
din R.D.G. își continuă turneul în țara 
noastră jucind la Cluj cu Știința.

24 IUNIE. — Jocuri de campionat 
și internaționale:

• In categoria A și campionatul de 
tineret au loc partidele penultimei eta-

Petrolul — Dinamo Bacău, 
Steaua, Metalul — St. roșu 
sul—Știința Timișoara.

• Echipele din categoria 
ultima etapă a întrecerii 
1961—62.

e Reprezentativa noastră

B dispută 
pe anul

de tineret 
susține *la  Rzeszow, in R.P. Polonă, 
un meci în compania selecționatei co
respunzătoare a țării gazdă. _



/'Cbîcfoî s-an mal 
întrecut, dar nu pe 
arena de popice. 
Ambii, alături de 
brigăzile lor, contri
buiau la descărca
rea cât mai rapidă 
« vaselor ce se 
aflau în port- Acum, la mobilizarea 
făcută de consiliul asociației sportive 
Portul—Constanța, participau la fi
nala pe asociație a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Constantin lsăilă 
a reușit ca din 50 de lovituri mixte 
să realizeze 182 de popice doberite. 
Emilian Stana, a început să tragă e- 
moțioret Va reuși oare să-l depă
șească pe Constantin ? încetul cu în
cetul el obține rezultate din ce in 
ce mai bune și la sfirșitul întrecerii, 
pe foaia de concurs, în dreptul nume
lui său arbitrul i-a consemnat stră
duința : 190 p.d. Și ceilalți finaliști. 
In marea lor majoritate docheri a: 

Așteptăm cu nerăbdare 
alte întreceri

Concursul juniorilor din Capitala

m

50 m

400 m liber:

etapa •
220 de

BĂIEȚI. 50 m bras: Vizitiu 43,7; 100 
m liber: Mugur (Din.) 1:07,4; 50 m 
liber: Vizitiu 34.6; 400 m liber: 
Dorin Martie (Progr.) 5:29,5; 100 
spate: Botta 1:16,8. La sărituri d« la
trambulină și platformă s-au impus M. 
Lixandru, M. Botta, M. Munteanu și 
Jean Treistaru. (A. A.).

Timp de trei zile, ștrandul Tineretu
lui din Capitală a găzduit întrecerile de 
înot și sărituri din cadrul campionatu
lui republican de juniori 
doua, 
juniori

Iată
trate :
40.6;

înregis- 
Isbășoiu 

50 m bras: 
1) 49.2;

100 m liber:
•—Dinamo (4—1). Rapid— 

(9—1), Progresul—Steaua
S.S.E. nr. 2—S.S.E. nr. 1 
Mureșul Tg. Mureș—Voința

Aa participat aproape 
și junioare, 
eiteva din rezultatele 

FETE. 50 m liber: 1. 
2. Lupu 40,7;

Barder (S.S.E. nr. 
lsbișoin 46.5;

portului Constanța, s-au dovedit bine 
pregătiți, realizind frumoase perfor
manțe.

Muncitorii din port s-au dovedit 
Insă și gazde atente: pe pista de 
alături ei au chemat cooperatoarele 
din orașul Constanța să-și „numească*  
cea mai bună jucătoare de pop.ee.

mase
Crește numărul participantifor 

la competițiile de
D
«mro.’idcrii 
a grupelor, 
care sarci-

(Urmare din

financiare 
grupe fn 
îndeplinite intotdeau- 
in mărirea potrivită.

pag.

re privește problemele 
srganizatorice ți

Există insă ți 
zile nu ou fost 
sa la timpul și 
bucrurUe erau lisate la voia tntimplării 
0, firesc, activitatea sportivă lincezea. 
In aceste cazuri, consiliul asociației a 
Sotărit alegerea unor noi organizatori 
ie grupă. Un exemplu : grupa sportivă 
ie la magazie, unde organizatorul Ion 
Moritz a fost «chimbat pentru inacti- 
vitate. De asemenea, s-a acordat mai 
multă atenție atragerii ,de partea spor
tului*  a maiștrilor de sectoare, care 
acum sprijină angrenarea tineretului 
In activitatea sportivă de mase.

A doua asociație pe care am vizitat-o 
• fost Voinfa Oradea. Aci, pe Ungă 
activitatea de performantă, de o deo
sebită atenție $e bucură ți sportul de 
mase. Cei peste 2.000 de membri 
UCFS sint angrenați în activitatea 
eompetițională din cadrul cooperative
lor Higiena, încălțămintea. Prestarea. 
Arta Populară, Munca, Contex. Dem
nul, Electrometal. Au fost înființate 
grupe sportive pe lingă fiecare coope
rativă. Munca în grupe se desfășoară 
sub conducerea organizatorilor și cu 
eptifițiul JfZi.to l°rg activ format din 
responsabilii pe damuri de sport. Con
siliul asociației Voința (președinte Gh. 
Ghitea ți secretar St. Banyai) orga
nizează bilunar ședințe de analiză cu 
acești organizatori. In afară de aceas
ta, membrii consiliului asociației se 
deplasează adesea in unități, instruind 
și indrumind munca organizatorilor de 
grupe. Rezultate bune au obținut gru
pele sportive din cooperativele Munca, 
Lemnul și Electrometal, care au reușit 
tn toate acțiunile să prezinte un nu
măr mare de participanți la diferitele 
competiții organizate. _La alt^ coope
rative ca, de pildS, Prestarea și Arta 
Populară, tîăzultatele nu sint insă la ni
velul posibilităților existente și acest 

lucru se datorește și faptului că orga
nizatorii de grupe din această coope
rativă nu primesc ajutorul conducerii 
cooperativelor. Recent s-a hotărit ca 
tn cursul acestei luni să aibă loc ședin
țe de analiză in cadrul cărora se vor 
lua măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii acolo unde este necesar.

Desigur, grupele sportive mai au 
multe de făcut pe linia dezvoltării și 
întăririi activității sportive pe plan 
local. De asemenea, mai 
de lipsuri care trebuie 
lăturate. Grupele sportive 
am vorbit sint insă gata 
tul ca treaba să meargă 
rul participanților la competițiile de 
mase să crească necontenit.

sint o serie 
imediat în- 
despre oare 
să facă to- 

bine, numi-

SPORTUL POPULAR
Batr. > 2-« Nr 4051 

Au frebnîf multe 
ore ca dintre cele 
opt finaliste să se 
detașeze cele mai 
bune. Ne-a plăcut 
in mod deosebit 
comportarea sporti
velor Emilia Stama,

Isofia Buriacu și Anastasia Io».
Baza sportivă din port a găzduit 

și alte întreceri. Pe terenul de volei 
s-au întrecut reprezentativele mascu
line ale Romtransportultâ și ale 
DR-M-G-ului. ambele grupe ale aso
ciației sportive Portul. Alături, fetele 
de la cooperativa .Munca și arta*  
si-au făcut debutul in compania, re
prezentativei cooperativei Higiena. 
Aceasta i fost, de altfel, și prima 
manifestare sportivă a fetelor din co
operativa .Munca și arta*,  tn legă
tură cu acest debut am solicitat to
varășei Nina Ciuraru, muncitoare la 
machetare. impresiile ei : .De vreo

La Buzău, s-an desfășurat timp de 
cinci zile campionatele școlare de hand
bal în 7, la care au participat 17 echipe 
masculine și feminine, cîștigătoare ale 
etapelor de xonă. întrecerea a stîmit un 
interes deosebit in orașul nostru, unde 
acest sport a devenit în ultimul timp 
foarte popular,

înainte de a vă relata rezultatele se 
envine să amintim în cîteva cuvinte 
ceva despre excelenta organizare asigu
rată acestei întreceri prin secțiunea de 
învjțămmt a Sfatului popular orășenesc. 
Meciurile an avut loc pe terenul Șc.

medii nr. 1, care a fost special pre
gătit pentru a putea găzdui în cele mai 
bune condițiuni campionatele. De ase
menea, o serioasă contribuție la asigu
rarea succesului competiției și-au adus 
și arbitrii, printre care am remarcat pe 
M. Petrescu, P. Caramangiu (București), 
G. Lache (Timișoara), G. Căpățînă, I. 
Dumitrescu (Buzău).

După o serie de meciuri viu disputate 
victoria a revenit în întrecerea echipelor 
feminine formației Scolii medii nr. 4 
Timișoara (antrenor prof. Victor Chita), 
care s-a impus printr-un joc modem,

petem spune că toUhiirea de 
dintre reprezentativele cazan
ii secției electrice a avut un 
numeros. Totiți cei peste 200

Cele două reprezentative de fotbal, din cadrul asociației sportive Portul, 
au furnizat o întrecere vru ăirptrtai

lună și ceva am inceput să tă
cem antrenamente de volei în fie
care marți și joi. Consilia! asociației 
sportive s-a îngrijit să ne asigure un 
instructor voluntar. Insuccesul de as
tăzi, care este de altfel și firesc, nu 
ne-a descurajat ci din contră. Aștep
tăm ca nerăbdare alte întreceri de 
mase 
putem 
iu) ui*.

Nu 
fotbal 
genei 
public 
de spectatori, tovarăși de muncă ai 
fotbaliștilor, făceau cit— o mie de 
spectatori I Observația ou ne apar
ține, ne-a spus-o Nicolae Vieru, se
cretarul U.T.M. al secției electrice, 
de la S.N.M.C. Chiar el, secretarul, 
îi încuraja din inimă pe fotbaliști și 
intre cele două reprize s-a alăturat 
grupului de suporteri care dădeau fel 
de fel de sfaturi fotbaliștilor.

Discutînd cu președintele asociației 
sportive Portul, tovarășul Grigore Co
jocarii. acesta ne-a spus: »Avem 
peste 5.000 de membri în UCFS. Pină 
in prezent au concurat la Spartachiada 
de vară peste 1.100 de tineri și tinere. 
De un real succes s-au bucurat între
cerile de atletism, fotbal, handbal, șah 
și volei. Din cele 20 de grupe spor
tive pe care le avem noi am format 
opt reprezentative care participă la 
11 discipline sportive. Fiecare grupă 
sportivă comasată și-a alcătuit repre
zentativa care participă la finala pe 
asociație. Dacă acordam o și mai 
mare atenție muncii grupelor sportive 
reușeam să angrenăm un număr și 
mai mare de participanți. Ne vom 
strădui ca m viitoarele competiții spor
tive de mase să angrenăm un număr 
sporit de participanți. In ceea ce 
privește organizarea in comun a în
trecerilor Spartachiadei de vâri a ti
neretului, in cazul nostru de față 
a asociațiilor sportive Portul și Voința, 
pot spune că competițiile 
atractive, au un program 
și reușim să atragem an 
preciabH de spectatori*.

devin mai 
mai bogat 
■tomăr a-

O. B,

Progresul — Steaua 8—7
feri s-a desfășurat partida decisivă 

de dublu mixt Juiieta Namian, Cris- 
tea — Eleonora Roșianu, C. Năstase, 
din cadrul kitilnirii Progresul — 
Steaua.

Scorul generail până la acest meci 
era 7—7. întrecerea celor două cu
pluri s-a disputat sub semnul eviden
tei superiorități a sportivilor de la Pro
gresul, Namian și Cristea, care au și 
ciștigat de altfel fără emoții] 6—4, 
6—2.

HnMDBnL

0 întrecere viu disputată: campionatele republicane școlare

spate :
1. Zarchievici 1:16,5; 2. Talpan (CI. 
sp. școlar) 1:17,2 C 100 m bras: Dris- 
toreanu (Din.) 1:29.9 : 400 m liber: 
Reznicenco 6:10,5; 200 m bras: Dris- 
toreanu 3:14.6; 100 m fluture: Talpan 
1:S4.4 ; 100 m spate: Dimescu (CI. sp. 
școlar) 1:24.3; 4x50 m mixt individual: 
Reznicenco 3:11,1 ; ștafeta 4x100 m 
mixt ; CI. sp. școlar 6:16.3; ștafeta 
4x100 m liber: Progresul 5:34,3.

iEpiTIMMilrii

Peste 120 de juniori se întrec la Cluj 
in finala campionatului republican

pe malul 
din acest

Orașul de 
găzdui finala

Someșului va 
o____ an a campio
natului republican de juniori la gim
nastică. întrecerile vor avea loc la 
sfirșitul acestei săptămini (vineri — 
exercițiile impuse, simbătă — exerci
țiile liber alese).

Printre participanți vor fi prezenți 
o serie de gimnaști și gimnaste care 
s-au afirmat în ultimul timp, ca Ro-

Alpiniștii
din Otelul Roșu
Una dintre cele mai tinere secții din 

cadrul asociației sportive Metalul Că
țelul Roșu este cea de alpinism. Cei 
peste 50 de membri ai secției și-au 
început antrenamentele în vederea e- 
tapelor de vară ale „Alpiniadei repu
blicane*.  A fost organizată o escaladă 
demonstrativă la Rusca Montană, la 
care au luat parte 9 alpiniști in frunte 
cu instructorul Gheorghe Petrea. In 
rindul sportivilor se găseau electri
cianul 
Szabo

Alpiniștii s-au întors acasă cu im
presii deosebit de bune și hotăriți, 
in viitor, să „atace*  înălțimi tot mai 
mari.

Horst Schneider, rabotarul loan 
ș.a.

N. PIRVL’-coresp.

Cristea a fost inspirat în plasarea 
mingilor iar Juiieta Namian l-a se
condat cu succes. Astfel, victoria fi
nală revine Progresului cu 8—7.

Marți, miercuri și joi, pe terenurile 
Centrului de antrenament nr. 2, va 
avea loc întîlnirea Progresul — Jus
tiția, contind tot în cadrul campiona
tului Capitalei. Meciurile încep de la 
ora 16.

Ct. G)

In campionatul republican de juniori, 
la polo de apă, s-au disputat partidele 
CI. sp. școlar- 
Știinfa 
(2-1), 
(9-1).
Tg. Mureș (4—0). In campionatul de 
calificare în categoria A, G.S.O. Timi
șoara și A.S.M. Lugoj au terminat la 
egalitate (4—4), iar Voința Oradea a 
cîștigat, în deplasare, jocul cu Voința 
Tg. Mureș (10—1).

dica Apăteanu, Zoia Știrbu, Lucia 
Chiriță, Costache Harisis, Nicolae 
Berha (București). Gheorghe Păunescu 
(Craiova), Marcel Benea (Timișoara), 
Ferdinand Ghenadia (Lugoj), Stela 
Gheorghe (Galați), Doina Botez (Bra
șov), Teodor Costache (Ploiești). Cor
nelia Savu (Bacău), Niculina Gheor
ghe, Petruța Dragomir (Constanța), 
Rozalia Baizat, Petre Didac, Eugen 
Sebor (Cluj) și alții.

Sîntem siguri că publicul clujean 
va fi martor 
nivel tehnic.

al unei 'întreceri de înalt

★
avea loc în Sala spor-Astăzi va

turilor de la Constanța ultimul con
curs de verificare a lotului republican 
feminin, înaintea campionatului mon
dial de la Praga.

Sabrerul Dumitru Mustață și floretista Olga Szab
au cîștigat concursul dotat cu „Cupa de vară* 1
Lăudabila inițiativă a clubului sportiv 

Steaua, de a organiza în această perioa
dă un concurs rezervat trăgătorilor 
fruntași din București s-a bucurat, cum 
era și de așteptat, de un viu interes. 
La «Cupa de vară*,  întrecere la care 
au fost prezenți sabreri și floret iste din 
aproape toate cluburile și asociațiile 
sportive din Capitală.

Concursul l-au deschis sabreriî, sîm*  
bătă după amiază în sala de sub tribu
nele stadionului Republicii. Initial, 
disputa s-a consumat în serii, una de 
8, alta de 7 trăgători. Din prima serie 
au rămas Glișcâ, Dumitrescu, Tudor și 
Moroșan, din a doua Costache, Pău
ne seu și Dumitru. Trăgătorii rămași în 
concurs — 8 la număr — s-au întrecut 
apoi, într-un turneu final. Printre pro
tagoniști, D. Mustață, campionul țării, 
I. Drimbâ și C. Nicolae, revelațiile ulti
mei ediții a internaționelelor de scrimă 
ale R. P. Romîne, H. Bădescu și Gh. 
Culcea. sabreri experimentați, deosebit 
de activi în concursurile din acest an. 
Alături de aceștia au apărut o serie de 
trăgători de perspectivă ca C. Ganea, 
Z. Bejan și N. Is trate.

Finala a fost dominată încă din pri
mele asalturi de D. Mustață, sîmbătă în 
mare vervă, care a terminat neînvins ! 
Principalul său urmăritor, I. Drîmhă a 
venit pe locul 2 (o singură înfrîngere, 
la Mustața cu 5—1). în general, finala 
a aparținut sabrerilor de la clubul orga
nizator care au ocupat primele 5 locuri. 
Clasament: 1. D, Mustață 7 v.. 2. /.

La Buzău

cu pase rapide, cu contraatacuri bina 
dirijate. Din cadrul acestei echipe q 
foarte bună impresie a lăsat Anca Lui 
creția, care s-a dovedit cel mai buq 
portar al competiției. Pe locurile urmăJ 
toare s-au clasat în ordine: 2. Școala 
medie nr. 6 Ploiești; 3. Școala medie 
„Dr. Petru Groza“ Odorhei ; 4. Școala 
pedagogică germană Sibiu; 5. Școala 
pedagogică Constanța ; 6. Școala medw 
nr. 1 Petroșeni; 7. Școala pedagogica 
Suceava; 8. Școala medie Jimbolia; 9 
Școala medie nr. 19 București. Formația 
bucureșteană s-a comportat foarte slab 
ca dovadă că în 5 meciuri a reușit sa 
înscrie doar 3 goluri !

La băieți victoria a revenit, spre sa 
tisfacția numeroșilor amatori de handba 
din localitate, echipei Școlii medii nr. J 
Buzău (prof. Adrian lonescu) care | 
avut cei mai buni jucători în Romei 
Diamandi, Vasile Tăbăcaru și Coma 
Penu. Echipa din Buzău a învins îi 
finală formația Școlii medii nr. 7 Bucu 
rești cu scorul de 21—16 (11—81
Bucureștenii, din rîndurile cărora s-al 
remarcat cei doi „pivoți*  G. Anghel J 
I. Marinescu, s-au clasat pe locul sq 
cund. In continuare clasamentul arați 
astfel : 3. Școala medie cu program spd 
cial de ed. fizică Tg. Mureș ; 4. Școa( 
medie nr. 2 Timișoara ; 5. Școala medi 
nr. 1 Petroșeni : 6. Școala medie „Di 
Petru Groza*  Odorhei ; 7. Școala medi 
nr. 1 Sibiu; 8. Școala medie nr. 
Bacău.

MARIN DUMITRU-corespondent

Tractorul Brașov și C. S. M. Si&i
în finala campionatului feminii 

de primăvară
In cea de a doua serie a campion 

tului feminin de primăvară s-au înr 
gistrat duminică următoarele rezultate 
S.S.E. Petroșeni—C.S.M. Sibiu 13—1 
(5—8), un joc viu disputat în ca 
handbalistele din Sibiu s-au impus pr 
precizia și forța aruncărilor la poarti 
C.S.S. Banatul Timișoara—C.S. Mur
șui Tg. Mureș 7—10 (4—3), meci 
care timișorencele nu au putut menții 
ritmul impus de ele la începutul pi 
tidei.

Iată clasamentele celor două serii
SERIA I

1. Tractorul Brașov 8 5 0
2. Știința București 8 5 0
3. Rapid București 8 4 0
4. Progresul București 8 4 0
5. Unirea București 8 2 0

SERIA A II-A

1. C.S.M. Sibiu 8 7 0 1
2. Știința Timișoara 8 5 0 3
3. Mureșul Tg. Mureș 8 5 0 3
4. Banatul Timișoara 8 2 0 6
5. S.S.E. Petroșeni 8 10 7

3 74:58
3 56:54
4 50:51
4 49:54
6 4^:60
I

109: 70
92: 63
81: 59
57: 85 
55:117 
calificIn finala competiției s-au

echipele cîștigătoare ale celor două seri 
Tractorul Brașov și C.S.M. Sibiu. iV 
ciul dintre aceste echipe va avea l 
în cursul săptămmii viitoare.

Drîmbă 6 v. ; 3. G. Nicolae 4 v. ; 4. 
Bădescu 4 v.; 5. Gh. Culcea 3 ▼. 
Z. Bejan (Progr.) 2 v.

întrecerea dintre floretiste a cresc 
în interes prin prezența trăgătorilor c 
lotul republican (mai puțin Maria Vico 
Trăgătoarea nr. 1 a concursului a f< 
Olga Szabo (în formă excelentă, dur 
o îndelungată lipsă din activitatea co 
petițională) care a și cîștigat, dar du 
un baraj cu Ecaterina Lazăr ! 0 luț 
strînsă s-a dat și pentru locurile urn 
toare, angajînd — cu șanse egale 
pe Geta Sachelarie, Elena Bejan, Mari 
Stanca, Ana Ene și Doina Alexandri 
cu. Ultima avea să rămînă, mai al 
după asaltul cu Marina Stanca pe ca 
l-a pierdut surprinzător (a condus la 
moment dat cu 3—0 !). Cu mai mi 
calm și un dozaj perfect al efortul 
Geta Sachelarie a reușit să se desprin 
din acest „pluton*,  sosind pe locul 
Bine au mers și Elena Bejan, la ct 
se observă mai multă acurateță pent 
stil și Marina Stanca, a cărei matu 
ta te crește cu fiecare concurs. Ana Ei 
în plină pregătire pentru examenul 
maturitate, n-a evoluat nici de dă 
aceasta la valoarea ei. Clasament : 
Olga Szabo 7 v. (d. b.) ; 2. Ecateri 
Lazăr 7 v. (d. b.) ; 3. Geta Sachelai 
4 v. ; 4. Elena Bejan 4 v. ; 5. Mari 
Stanca 4 v. ; 6. Ana Ene 4 v.; 7. Li< 
Grieb 3 v.; 8. Doina Alexandrescu 2

T. S1ANC1U



C.S,M.S. IAȘI SI FARUL CONSTANTA AU REVENIT IN CATEGORIA A DUPĂ UN AN, 
ORADEA DUPĂ PATRU ANI... ♦ ULTIMA ETAPA VA DECIDE SOARTA ULTIMELOR DOUA 

LOCURI DIN CELE TREI SERII
Rapid-Sedan

Așadar, ultima etapă a categoriei B 
la fotbal urmează să desemneze doar 
cete șase formații de pe locurile 13 și 
14 care vor retrograda în campiona
tele regionale. Fiindcă echipele ciști- 
gătoare ale seriilor sînt de-aeum cu
noscute. La lași, Constanța și Oradea 
iubitorii fotbalului sînt nespus de 
bucuroși : C.S.M.S., Farul și Crișana 
vor lua parte în sezonul următor la 
întrecerea primelor formații ale țării. 
Și dacă C.S.M.S. și Farul revin. în 
categoria A după un „stagiu" de nu
mai un an, in schimb orădenii au cu
noscut o „absență" mai îndelungată : 
patru- ediții ale campionatului s-au 
desfășurat fără o reprezentantă din o- 
rașul de pe Criș.

Ce se mtîmpiă la periferia clasa
mentelor ?

In seria I patru echipe (Dinamo Su
ceava, St. roșie Bacău, C.FP. Paș
cani și Flacăra Moreni sînt angajate 
în lupta pentru evitarea retrogradării 
și nu este exclus ca golaverajul să 
fie acela care să decidă ultimele două 
locuri. Meciurile Dinamo Suceava — 
Prahova Ploiești, Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni, Steaua roșie Bacău — 
Ceahlăul P. Neamț și C.F.R. Paș
cani — Știința. Galați sint hotărîtoare. 
Și în seria a Il-a este mare... aglo
merație. Nu mai puțin de șase echipe 
încearcă să evite locul 13 (uLtimul toc 
este definitiv și de mai multe etape a! 
Portului Constanța). Aici vor decide 
în cete două confruntări directe: 
ȘT1INTA BUCUREȘTI — CHIMIA 
GOVORA și CHIMIA FAGĂRAȘ — 
-OLIMPIA 'BUCUREȘTI, precum și 
partidele TRACTORUL — C.S.M. Si
biu și Dinamo Obor — C.S.M. ME
DIAȘ. In sfîrșît, în seria a III-a, în- 
tîlnirea Rapid Tg. Mureș — A.S.M.D. 
Sa tu Mare, deținătoarele locurilor 12 
și 13, va stabili cea de a doua echipă, 
care — împreună cu Corvinu! Hune
doara — părăsește întrecerea catego
riei B.

In acest moment culminant al în
trecerii se impune o mare atenție din 
partea jucătorilor, antrenorilor și con
ducerilor echipelor ca lupta pentru e- 
vitarea retrogradării să nu influențeze 
calitatea partidelor și, mai cu seamă, 
comportarea fotbaliștilor, cărora li se 
cere mai mult ca oricînd o atitudine 
calmă, plină de sportivitate.

Iată scurte relatări asupra întâlni
rilor de duminică :

SERIA I
C.S.M.S. IAȘI — ST. ROȘIE BA

CĂU (4—0). Liderul seriei a obținut 
o victorie categorică, la capătul unui 
.joc organizat și eficace. Au înscris r 
Mi'ea, Matei (din 11 m). Votca și 
Ueahevici. (G. Vasiliu și Eugen Ursu 
— coresp. ).

C.F.R. PAȘCANI — POIANA CÎM- 
PINA (4—0). Joc disputat, cu acțiuni 

O fracțiune- de secundă din cele 210 minute, care a imortalizat un „doi la 
doi“ ale „sfertuhn*  de Cupă, Steagul roșu — Jiul, de la Cluj (4—4).

STIIH... Ș-ItRI... JTIftl...
• Traserea la sorți a semifinalelor 

Cupei R.P.R. va avea loc miercuri seară 
la sediul federației. După toate probabi
litățile, semifinalele se vor disputa în 
cursul săptâmînii,. la 27 iunie.
• Duminică, intr-un meci amical dis

putat la Pitești, Dinamo Pitești a dispus 
de Minerul Lupeni cu 4--2 (2—0). Au 
marcat: Lovin (min. 30), Comeanu (min. 
41). Lain (min. 68). șl Constantinescu. 
(min. 79), respectiv Ion C. Ion (min. 52) 
și Staudt (min. 85). In deschidere: Dina
mo tineret — Textila Pitești 3—1. (D, 
șterănescu, coresp.).
• Prima ediție a finalei campionatului

regiunii Maramureș s-a disputat dumi
nică ia Baia Mare: Topitorul B. Mare — 
Minerul Baia Sprie 1—3 (1—1). Au mar
cat: Sulyok, Tordai și Dorzsanski, res
pectiv Țompa. Returul va avea loc 
miercuri.' (V. Săsăraau, coresp. reg.).

Foto; I. David - Cluj

în viteză și faze spectaculoase reali
zate mai aies de- gazde. Feroviarii au 
obținut o victorie pe deplin meritată. 
Oaspeții au jueat bine in cimp, au și 
ratat cîteva ocazii, dar în final au 
comis durități (Filip a fost eliminat 
in min. 84). Au marcat Atanasiu (2) 
și Rozorea (2). (C. Enea — coresp.).

FLACĂRA MORENI — C.ARPAȚI 
SINAIA (2—t). Echipele au furnizat 
un joc de bună factură tehnică. Au 
înscris Brîndușescu și Focșeneanu, 
respectiv Zamfir. (C. Virjoghie — co
resp.).

DINAMO GALAȚI — RAPID FOC
ȘANI (I— 3). Prima înfringere a gă- 
lățenilor pe teren propriu in ultimii 
trei ani se datorează unui joc foarte 
slab, de care oaspeții au profitat cîș- 
tigind pe merit Punctele au fost rea
lizate de Codreanu șt Gheorghe Ion 
(2), respectiv, Potolea. In min. 62 
Drăgan (Dinamo) a ratat un 11 m. 
(A. Schenckruan — coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — DINAMO 
SUCEAVA (l—0). Gazdele au domi
nat mai mult, au creat numeroase faze 
de gol, dar au ratat în mod exaspe
rant. Unitul punct a fost marcat de 
AngheL (Negru Lazăr — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ȘTIINȚA 
GALAȚI (1—4). Fazele frumoase și 
execuțiile tehnice corecte au abundat 
în această partidă viu aplaudată. A 
marcat Toma în min. 73. (C. Nem-
țeanu, coresp.).

C.S.O. BRĂILA-PRAHOVA PLO
IEȘTI (1—I). Apărarea „de beton" a 
ploieștenilor a făcut față atacurilor 
dezlănțuite ale gazdelor. Punctele au 
fost realizate de Militam (C.S.O.) și 
Zinculescu (Prahova). (I. Baltag — 
coresp.).

* SERIA A ll-A
I

METALUL BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANTA (0—0). Uri meci anost, 
de slab nivel tehnic, in care jucătorii 
ambelor formații au decepționat Fa
rul a venit la București hotărit să 
„smulgă" un punct, și a reușit prin- 
tr-un joc extrem de prudent, în com
pania unui advesar care nu a fost pe
riculos în fața porții. (Al. I.).

CHIMIA GOVORA — DINAMO 
OBOR (2;—0). O partidă dinamică cu 
multe faze palpitante la poartă care 
a plăcut celor peste 2.000 de spectatori. 
Victoria meritată a chimiștilor a fost 
reaiizată prin golurile marcate deRă- 
dulescu și Andrei (autogol). (N. Ro
steau — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (3—2). Meciul s-a caracteri
zat printr-un joc bun. Studenții ar fi’ 
meritat un rezultat de egalitate. Au 
înscris Sfîrlogea, Sporea șf Petrescu, 
respectiv, Gîbea (2). (I. Plăvițiu — 
coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — C.S.M. SI
BIU (2—0). Ploaia căzută abundent 
In repriza a doua a influențat nivelul 
tehnic și așa scăzut al intilnirii. Au 
înscris Pantici și Negrea. (V. Lazăr 
— coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — C.S.O. 
CRAfOVA (3—2). Victorie meritată a 
gazdelor. Jocul a fost confuz, de slab 
nivel tehnic, plin de durități. Mocanii, 
Șeitan și Firică au marcat pentru 
Portul, Mihăescu (2) pentru C.S.O. 
(P. Enache și C. Popa — coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ - TRACTORUL 
BRAȘOV (0—0). Joc de un nivel teh
nic scăzut, cu numeroase greșeli și 
ratări de ocazii favorabile, în care 
Tractorul, a făcut joc de apărare. (D. 
Vintilă și Gh. Briotă — coresp.). i

OLIMPIA BUCUREȘTI — C.F.R. 
ROȘIORI (I—I). Bucureștenii au ju
cat la valoarea for numai după ce 
C.F.R. a luat conducerea cu 1—0 
prin golul marcat de Capa tos (min. 
6-t). Dar, eu toate eforturile depuse, 
ei nu reușesc deck egalarea prin Flo- 
rescu (min. 73) datorită lipsei de 
eficacitate și a formei portarului Var
ga (OFJ(.). (Lg).

SERIA A IM-A

CRIȘANA ORADEA — C.S.O. 
BALA MARE (2—I). După o repriză 
aibă, în care Crișana a presat încon
tinuu, jocul a devenit mai viu, mai 
interesant după pauză. Oaspeții au 
deschis scorni în min. 60 prin Rozs- 
may. 13 minute mai tîrzîu Bodo ega
lează din 11 m. Golul victoriei a fost 
înscris de Toth in min. 89. (Mie Ghi- 
șa — coresp, reg.).

VAGONUL ARAD — C.S.O. TIMI
ȘOARA (3—0). Arădenii au forțat ia 
partea a doua a jocului, cînd au și 
înscris prin Chivu, Macavei și Orosz- 
hegyi. (St- lacob — coresp.).

.MUREȘUL TG. MUREȘ — AR1E- 
ȘUL TURDA (1—0). Meci frumos 
disputat intr-un ritm rapid. Ambele 
echipe au terminat partida in zece 
oameni. în min. 25 arbitrul O. Comșa 
(Craiova) a eliminat pe Pîrvu (Arie- 
șui) și fn min. 33 pe Ordog (Mure
șul). Unicul gol a fost marcat de 
Jorsi (mm. 85) la o fază foarte con
fuză stimind protestele oaspeților. 
(V. Kadar și I. Vulcan — coresp.).

A.S.M.D. SĂTU MARE — CORVl- 
NUL HUNEDOARA (2—0). Localni
cii au luptat cu multă hotărire, an 
dominat majoritatea timpului fiind 
net superiori. Au. inseris Cozma și 
Dezso. (A. Verba — coresp,).

C.S.M CLUJ — CRIȘUL ORA
DEA (0—I). Joc de nivel tehnic bun. 
Oaspeții au cîștigat pe merit, prin 
punctul înscris de Bokos. (V. Godja 
— coresp.).

RECOLTA CĂREI — RAPID TG. 
MUREȘ (0—0), Ambele echipe au ju
cat bine în cimp, ratind însă multe 
ocazii. Oaspeții s-au apărat în partea 
a doua o jocului în 8—9 oameni. (Tr. 
Silaghi — coresp.).

IND. SiR.MEI C. TURZ1I — C.F.R. 
ARAD (3—2). Meciul nu s-a ridicat 
la valoarea așteptată. Cele două echi
pe au jucat confuz, comițind multe 
greșeii. Au înscris Chețan. Drăghici 
și Adam pentru gazde, Szekely pen
tru oaspeți. (P. Tonea — coresp.).

== 100 lei. nu este vorba de
vreo... ecuație de cine știe ce grad. 
Așa arată fișa de pontaj pe luna mai 
a lăcătușului Petre Stanciu, stoperul 
echipei de fotbal F oresta Fălticeni. 
Trei zile mari și late lucrate într-o 
lună ! Trei zile. Nici în celelalte luni 
lucrurile n-au stat mai bine. In aprilie, 
de pildă. Petre Stanciu. a lucrat... 9 
zile, totalizînd un cîștig de 309 lei !

Bine, dar cum e cu putință ? — se 
pot întreba cititorii. Simplu, Petre Stan
ciu, ca și Marin Moldoveanu, fotbaliști 
talentați ai Fore stei, au devenit „vede
tele**  unor așa ziși suporteri certați cu 
regulile de conduită, cu spiritul mora
lei noastre noi. Un tur în centrul ora
șului, o șuetă despre meciul de săptă- 
mina trecuta sau cel de săptămîna viitoa
re și... mai multe baterii la gheață ii 
fac să uite de îndatoririle pe care le au 
în producție, în pregătirea lor sportivă.

După cum se vede, in cazul de față 
avem de-a face cu un anumit gen de 
„suporteri**  cel pe care nu-l interesează 
procesul de educație al sportivilor, 
care nu contribuie cu nimic la realiza
rea acestuia. Dimpotrivă, mai mult stri
că. „Suporteri**  ca Velicov și Lică Ins- 
tein vor fi totdeauna de acord cu tot 
ceea ce fac „idolii**  lor, Stanciu, Mol
doveanu sau alți jucători „preferați**  
din echipa locală. Osanalele acestor 
oameni certați cu etica cetățenească nu 
mai contenesc. Ele se... ridică de obicei 
în același loc: la restaurant pînă în 
miez de noapte. Pentru ei 9vedelaa are

Amatorii de fotbal au în față o săp- 
tămină de întreceri fotbalistice, una 
mai interesantă deeît altă. „Capul de 
afiș" îl deține meciul de mîine dintre 
Rapid și cunoscuta formație franceză 
Sedan, care — după evoluția de la 
Constanța — își încheie turneul la 
București. Meciul stîrnește un legitim 
interes. Rapid se află într-o formă 
bună, dovadă ultimele sate comportări 
și rezultate, atît în campionat, eft și 
în cupă. Oaspeții francezi au lăsat o 
impresie bună la Constanța, prin jocul 
lor colectiv, prin acțiunile de contra
atac rapide, prin modul cum iși pregă
tesc pătrunderile în dispozitivul defen
siv advers. In apărare, ei joacă orga
nizat și supranumeric.

In ce privește formația, Rapid' seva 
prezenta cu „garnilura" sa obișnuită, 
în care însă va trebui să găsească un

Turneul de calificare 
pentru categoria R

• SISTEMUL DE DISPUTARE • AU FOST STABILITE DATELE 
JOCURILOR Si ORAȘELE CELOR TREI GRUPE • PROGRAMUL 

TURNEULUI VA FI TRAS LA SORTI
In timp ce în categoriile A și B se 

dispută ultimele partide, ale căror re
zultate au darul să dea formă defini
tivă clasamentelor campionatului repu
blican pe 1961—62. în regiuni au loc 
barajele între echipele cîștigătoare de 
serii pentru desemnarea formațiilor 
campioane regionale. Acestea, cum se 
știe, vor participa Ia un turneu de ca
lificare pentru categoria B. Conform 
regulamentului ia vigoare, din catego
ria B vor retrograda la sfîrșitul ac
tualului campionat ultimele două cla
sate din cele trei serii. In locul lor 
vor promova șase campioane regio
nale, desemnate prin turnetri de califi
care de care vorbeam.

Cum se va desfășura acest turneu ?
Regulamentul campionatelor regiona

le precizează că cele 16 echipe campioa
ne de regiuni plus campioana orașu
lui București vor fi împărțite în trei 
grupe. Federația a dat formă defini
tivă acestor grupe, după cum urmează:

în GRUPA 1(5 echipe) vor juca 
campioanele regiunilor Suceava, lași, 
Bacău, Galați și Dobrogea;

In GRUPA A II-A (6 echipe) cam
pioanele regiunilor Oltenia, București, 

totdeauna dreptate, e cel mai talentat, 
cel mai tehnic, cu șutul cel mai necru
țător...

Petre Stanciu și Marin Moldoveanu 
se fac că nu văd atâtea și atâtea exem
ple bune dar pe care le întâlnesc în 
echipa din care ei fac parte și la locul 
de muncă. Interul dreapta Vasile Ză- 
roaie, de pildă, un tânăr promovat de 
curînd din rîndul juniorilor sau Ion 
An gheb, extrema stingă, sint exemple 
în muncă și sport. Dar Stanciu și Mol
doveana preferă societatea unor oameni 
a căror conștiință a rămas mult în 
urma realizărilor noastre noi. Cum a 
putut uita atât de repede Moldoveanu 
răul pe care i l-au pricinuit asemenea 
oameni ? Dintr-un sportiv apreciat și 
respectat de adevăr ații iubitori de sport

Atitudini
din Fălticeni, Marin Moldoveanu a ajuns 
un pierde vară cu „sediul**  mai mult 
prin restaurante, un „erou**  al unor 
scandaluri, nedisciplinat pe terenul 
de sport, chiulangiu în producție. De 
ce nu înțeleg acești sportivi că pretinșii 
lor suporteri nu le sînt nici pe departe 
prieteni și nici adevărat iubitori ai 
sportului ? Știu ei oare că ,,zeloșii**  lor 
admiratori nu sînt nici măcar membri 
susținători, iar atunci cînd sînt își re
trag adeziunile fiecare dată cînd
pierde echipa ? Și încă ceva. Cînd Stan
ciu și Moldoveanu și-au manifestat in
tenția de a părăsi echipa și Fălticenii 
„suporterii**  n-au rnișcat un deget. Dim
potrivă, iiedvzmințindurși nici de această 
dată fondul :.f^r necorespunzător, ei i-au 
încurajat pe cei doi sportivi, copleșin- 

înlocuitor pentru extrema stingă Co- 
dreantr, care este reținut în fotul de 
tineret. Formația probabilă: Dungu— 
Greavu, Motroe, Macri — Neacșu, 
Gherghina — Năsturescu, Ozon, I. jo- 
nescu, Georgescu, Dinu. Echipa Sedan 
a venit aseară în. Capitală de la Cons
tanța. Din echipa sa nu vor lipsi ci> 
noscuții internaționali Fulgenzy, Ma
ryan, Chiarellî etc. Oaspeții nu și-au 
alcătuit încă formația pentru meciul 
de mîine.

Intîlnirea se va disputa în nocturnă 
pe stadionul Republicii, cu începere de 
la ora 20.30, și va fi. condusă de AL 
Pîrvu — la centru — Gh. Geatigu și 
I. Berdilă — la tușă.

Biletele s-au pus în vîuzare la ca
sele obișnuite. Sînt valabile biletele ct» 
seria nr. 107.

Ploiești, Brașov, Argeș și campioana 
orașului București:

în GRUPA A FFF-A (6 echipe) oan> 
pioanele regiunilor Banat, Hunedoara, 
Crișana, Cluj, Maramureș și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

De asemenea, au fost stabilite datele 
Ia care vor avea loc jocurile din cete 
trei grupe: 8v 12, 15; 19* * și 22*  hrSe.

In ceea ce privește orașele de dis
putare, acestea vor fi neutre: la Rm. 
VILCEA vor avea loc meciurile grupei 
I, la P. NEAMȚ cele ale grupei a Il-a 
și la MEDIAȘ jocurile grupei a HI-a.

In cadrul fiecărei grupe se va juca 
sistem campionat (fiecare ew fiecare), 
cu jocuri numai tur, la sfirșitvrl că" 
rora se va alcătui un clasament, iar 
primele două clasate, vor promova în 
eategoria B.

Tragerea la sorți a programului tur
neului de calificare precum șf stabili
rea celorlalte amănunte legate de dis
putarea turneului vor avea loc în ca
drul unei ședințe cu delegații echipe
lor participante. Ședința: va avea l« 
la 20 iunie la sediu] federației.

du-i cu tot felul de laude și... prezi- 
cîndu-le în alte locuri un viitor strălucit.

Desigur că cea mai mare parte din 
vină pentru comportarea necorespunză
toare în viață și pe ternurile de sport 
o poartă însăși cei doi jucători. Stâmcbit 
și Moldoveanu. Receptivi la lirigușelî, 
cu o educație incompletă, ușor influen- 
țabili, celor doi sportivi li s-au ridicat 
repede la cap laudele, preferind muncii 
cinstite, demne, chiulul și petrecerile. 
Invățămîntul politic, acest eficient mij
loc de educare, de formare și întărire 
a conștiinței socialiste nu a constituit 
o preocupare pentru Stanciu și Moldo
veanu.

Dar oare consiliul asociației sportive 
Fore.sta Fălticeni a făcut totul pentru 
preîntimpinarea acestor situații? Nici
decum. Ba, am putea spune că. n-a mani
festat nici un fel de preocupare pentru 
educarea comunistă a jucătorilor, pentru 
organizarea timpului lor liber și în 
special pentru viața lor particubtră.

In micul oraș de pe plaiurile suceve
ne, ca în oricare alt orășel, oamenii se 
cunosc lesne între ei. Și aici ca pretu
tindeni fotbaliștii sînt în atenția tutu
ror. Oamenii se uită cu drag la ei (nu 
și la cei care închid seară de seară ușile 
restaurantelor). Cum de i-a fost atunci 
greu consiliului asociației Foresla Făl
ticeni să sesizeze drumul greșit pe care 
au apucat la un moment dat cei doi 
sportivi ? Unde, este grija ce trebuie 
s-o aibă asociațiile pentru educarea 
sportivilor lor ? Cum și-a permis 
consiliul acestei asociații sâ lase o pro
blemă atît de importantă la voia întâm
plării, iar pe sportivi sub influența nega
tivă a unor oameni fără căpătâi ? Iată 
întrebări care cer neîntârziat nu numai 
răspuns dar și o temeinică rezolvare.,

OCTAVIAN GiNGU



Imagini grăitoare
Stnt fotografii dragi, imagini 

ale unor amintiri de neuitat. 
Stau rînduite cu grijă, la loc 
de cinste, sint privite cu dra

goste, arătate cu mîndrie. Albume 
ale prieteniei, ale întîlnirilcr cu mi
nunății sportivi sovietici.

S-au adunat nenumărate... Din 
anul 1945, cînd fotbaliștii de la Dina
mo Tbilisi ieșeau pe teren la Bucu
rești, intr-o iarnă geroasă, cu troie
ne mari în jurul terenului dezăpezit, 
și pînă astăzi, au fost nespus de 
multe prilejurile cînd tinerii sportivi 
ai Rominiei populare și ai Uniunii 
Sovietice s-au avîntat alături în în
treceri pline de frumusețe.

Pe pista de zgură și de apă, în 
fața plaselor de volei, la tabla cu 
pătrate albe și negre, între corzile 
ringului, pe planșa de scrimă, la 
aparatele de gimnastică am văzul 
demonstrații ale unei măiestrii mereu 
mai înalte. Dar nu numai atit. Am 
văzut cum a rodit prietenia între 
sportivii noștri și cei sovietici, parte 
a marii prietenii care unește pe veci 
popoarele noastre.

Am învățat necontenit de la spor
tivii sovietici. Le-am admirat per

înainte
de meci

Tradiționalul schimb de fanioane 
și insigne. Căpitanele celor două e- 
chipe își string mina, Țeptin (RSFSR) 
și Racoviță (RPR). Pentru baschet
balistele noastre fiecare intilnire cu 
jucătoarele sovietice este un prilej 
de învățăminte, de progres. Sint ani 
și ani de cînd reprezentantele URSS 
domină cu autoritate marile compe
tiții ale lumii. Cercetările antrenorilor 
sovietici au adus o contribuție însem
nată la progresul tehnicii și tacticii 
acestui sport frumos Și interesant.

Peste cîteva clipe, după fluierul ar
bitrului, cele două sportive se vor 
întrece cu ardoare sub panou. Dar in
diferent de partea cui va fi victoria, 
ele vor rămine totdeauna bune prie
tene. 

Șahiștii analizează împreună. Ma
rele maestru Holmov, maeștrii inter
naționali Sotoolski, Troianescu și Cio- 
ciltea. Li s-a alăturat neozeelandezul 
Wade (în mijloc).

O precizare : cînd s-a făcut această 
fotografie Ciocîltea nu era încă ma
estru internațional. A devenit mai 
tîrziu. Un rol deosebit în obținerea 
înaltului titlu l-a jucat studierea ex
perienței șahiștilor sovietici.

Numeroși antrenori sovietici au fost 
oaspeții noștri, au ținut lecții cu spor
tivii romîni, i-au învățat. Iată-1 pe să
ritorul în lungime Popov, profesorul lui 
Igor Ter Ovanesian, făcînd o demonstra
ția practică. Elevii urmăresc cu maximum 

de atenție și interes

formanțele și inima deschisă, am 
simțit totdeauna dorința lor sinceră 
de a ajuta, de a arăta și altora 
cum să pășească înainte, cum să 
devină mai buni și mui puternici. 
Cuvintele unei mari campioane, 
„Față de prieteni noi nu avem se- 
crete**,  nu reprezintă o lozincă, ci ex
presia unei comportări care stirnește 
pretutindeni admirație.

Am făcut schimb rodnic de expe
riență cu sportivii sovietici. N-a ră
mas disciplină în care această fră
țească colaborare să nu-și fi arătat 
pe deplin roadele. Secundele și cen
timetrii smulși performanțelor, iscu
sința adunată dram cu dram, recordu
rile lumii, medaliile Olimpiadelor și 
ale campionatelor mondiale au la te
melie zile, luni și ani de căutări, 
încercări, izbinzi și bucurii comune. 
Pelicula și obiectivele aparatelor de 
fotografiat au văzut de aii tea și 
aii tea ori alături pe sportivii romîni 
și sovietici, in întreceri, pe podiumul 
de onoare al învingătorilor, in clipele 
de răgaz. Spicuim aici doar ci Le va 
din miile de grăitoare imagini.

Zi de zi file noi pline de fotogra- 
fii se adaugă albumului prieteniei.

campionilor...
Campionul

Gherman Titov, neîntrecutul „fon- 
dist“ al Cosmosului, omul care a pă
șit pe „pirtia" deschisă de marele său 
predecesor Juri Gagarin, a fost oaspe
tele Rominiei. Prilejul unei uriașe re
vărsări de dragoste și admirație din 
partea poporului nostru, al întregului 
tineret sportiv, care a văzut în eroul 
sovietic m minunat exemplu de mun
că și patriotism, de dirzenie, curaj și 
abnegație.

Ciți dintre copiii care îl aclamă cu 
frenezie pe cosmonaut nu visează ca 
peste ani și ani să călătorească pe 
drumurile pe care Titov a fost un 
temerar pionier 1

loianda și Tamara
Două recordmane mondiale, două campioane olimpice, două bune | 

prietene. In anul 1960 ele au făcut un schimb de vizite. Tamara Press a | 
venit la București, loianda Balaș s-a dus la Leningrad. Aveau multe 2 
să-și povestească. S-au sfătuit împreună cum să urce și mai sus cifrele J 
excepționalelor lor recorduri. Și n-a fost degeaba. Și lolanda și Tamara ! 
au încheiat sezonul cu performante minunate. Ștacheta a urcat, greu- | 
tatea a zburat mai departe. Iar alături de ele, mulți atleți și atlete au i 
avut prilejul să invețe din înalta măiestrie a campioanelor, să progre- 
seze. 2

Iată-le alături, pe o bancă in parcul sportiv Dinamo, discutind ve- ? 
sele și fericite. j

Gimnaștii sovietici sint neîntrecuți, sint cei mai buni din lume. Intr-un ? 
moment de odihnă, vntre probe, campionul nostru Frederic Orendi nu l 
scapă ocazia de a-i întreba pe virtuoșii maeștri sovietici despre citeva > 
din „secretele" măiestriei. Și primește un răspuns prompt, documentat... |
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sovietic: doar popoarele Foto: N. Volkov

In U.R.S.S. și Romîma sportul este la indemina oamenilor muncii
avantajul unui

ALEKSANDR SIZONENKO

Debut mondial înfr-o tară prietenă

nezdruncinat, atit oa- 
lor

cunoscuți prin 
Rotman, S. Is- 
nu o dată au
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Prietenia noastră este de nezdruncinat

Pagină pregătită 
pentru

Suortui Mă"*  

de către

oporu? romin a întîmpinat cu 
rie delegația de partid și guver- 
ntală a Uniunii Sovietice in frun- 

u N. S. Hrușciov. Noi, oamenii 
etici, înțelegem foarte bine bucu- 
și emoția cu care oamenii muncii 
Rominia înconjoară pe inalții soli 
oporului

stre sint unite pe veci printr-o 
tenie de
ii sovietici cit și prietenii 
ini sint luptători pentru pace, pen- 
victoria comunismului și socia-

ntește de

en-

aceste zile remarcabile ne amin- 
',incă o dată de marea prietenie 

leagă pe sportivii Uniunii Sovie- 
și Republicii Populare Romine, 
avut nu o dată prilejul să scriu 

re sportivii minunatei Rominii.
particip la întilniri ale sportivilor 
ini și sovietici. Aceste întreceri 

desfășurat sub semnul unei 
sportive dinamice, deschise, 

ru victorie. Ele au purtat intot- 
na insă un caracter prietenesc, 
mulți sportivi sovietici și ro- 

i îi leagă o trainică prietenie per
lă. îmi amintesc de cele două 

tene nedespărțite — Tamara Press 
olanda Balaș, in toamna lui 1960.

pe stadionul Tineretului, cit și 
limbare, pe stradă, ele erau vă- 
intotdeauna împreună. S-au in- 

t atunci laolaltă pentru antrena
te comune Tamara Press. Iolanda 
ș, Lia Manoliu, Ana Roth. Se 
e spune că aceasta a fost o ma- 
tare remarcabilă a prieteniei fră- 

i pe tărim sportiv dintre Uniunea 
ietică și Rominia. Dar cine nu-și 

intilnirile amicale din- 
canoiștiî romini și sovietici deș

irate pe lacul Snagov ? Cunos- 
i cicliști Gabriel Moiceanu, Ion 
ma, mi-au povestit cu 
așm despre prietenia lor cu 
știi sovietici Melihov, Cijikov. Ka- 
nov, prietenie legată in timpul 
ilor competiții internaționale. 
emAlica Populară Rcmină orga- 
azW anual tradiționalele campio- 

internaționale de atletism Cu 
ite prilejuri se stabilesc numeroase 
■rduri naționale, europene, mon- 
e. O dată cu acestea insă s-a 
'oftat și prietenia dintre sportivii 
ini și sovietici. Anul 1960. Elvira 
lina stabilește pe stadionul Re- 
licii un nou record mondial la 
«area suliței. Romitica Maria 

a evoluat mai slab. Dar abij 
terminat proba și ara văzut-o pe 

lina înconjurată de mai multe 
tive, printre care și Diți. Ea le 
ărtășea din experiența sa in 
ncarea suliței. La aceleași cam- 
ate Iolanda Balaș a stabilit un 

osurile constituie un foarte bun 
ilej pentru afirmarea unor noi 
lente. Iată un aspect dintr-un 
>s desfășurat in împrejurimile

Moscovei 

EVGHENI BIRUN 
OLEG KUCERENKO

VALERI BRUMEL 
maestru emerit al sportului

' # ’ ’’

nou record al lumii. Săritoarea noas
tră Taisia Cencik a concurat slab. 
Și din nou am văzut cum ambele 
săritoare s-au retras de o parte: loli. 
întotdeauna amabilă. ii explica Tai- 
siei din secretele performanțelor sale.

O contribuție înseninată la dezvol
tarea prieteniei dintre sportivii so
vietici și romini au adus-o. desigur, 
și spectatorii din cele două țări — 
obiectivi, primitori, amabili Voi da 
doar două exemple in acest sens, din 
nenumăratele existente: 1961, stadio
nul Republicii din București. Seara 
s-a lăsat de mult, dar mii de spec
tatori stau nemișcați in tribune, ur
mărind atenți și incurajînd pe sări
torul sovietic cu prăjina Krasovskis. 
Moscova 1961 — Rapid București
cucerește Cupa campionilor europeni 
la volei. Spectatorii moscoviți aplaudă 
cu căldură victoria rapidiștilor. Și a- 
semenea exemple sint nenumărate.

Sintem convinși că in anii viitori 
legăturile pe tărim sportiv dintre țara 
noastră și Rominia se vor dezvolta 
și mai mult, concomitent cu necon
tenita înflorire a prieteniei romino- 

sov ietice.

Pe handbalistele sovietice le așteaptă 
în viitorul apropiat un foarte serios 
examen. In Rominia are loc debutul lor 
pe scena campionatului mondial. Această 
sarcină este de foarte mare răspunde
re, dar sportivele sovietice sint convinse 
că spectatorii romîni. sportivii și antre
norii — așa cum au făcut-o întotdeau
na — le vor ajuta și încuraja pe tine
rele începătoare să se achite cu succes 
de misiune grea.

Handbalistele și handballștu "Uniunii 
Sovietice au ce învăța de la prietenii 
lor romîni. Puține țâri se pot lăuda 
cu un asemenea buchet de victorii și 
succese pc arena internațională, cu o 
asemenea dezvoltare și popularitate a 
handbalului, ca Rominia. In tara noastră 
este cunoscut faptul că echipa masculi
nă de handbal în 7 a Romlniei a cuce
rit, anul trecut, titlul de campioană 
mondială, iar la handbal în 11 a ocupat 
locul doi la ultima ediție a „mondiale
lor*.  Si mai impresionante sint succese
le fetelor: de două ori campioane ale 
lumii la handbal în 11, deținătoare a 
Cupei campionilor europeni in 1961, la 
handbal în 7.

Tocmai de aceea, este cu atit mai 
plăcut pentru sportivele noastre să de
buteze în campionatul mondial în Ro
minia. Echipa noastră știe că va întîm- 
pina serioase greutăți de calificare, dar 
faptul că va evolua în fața unui public 
prieten, în fața antrenorilor romîni, cu- 
noscuți prin cunoștințele și amabilitatea 
lor, face ca primele meciuri să fie

ceies 
Vil-a 
chiade 
cotelor 
mine 
vreme
mintirea 
prezenți.

Fertivitatea de 
deschidere a 

de a 
Sparta- 

a andi
va ră- 

muUă 
îs a- 

eeior 

privite cu optimism. Victoria obținută 
în meciul amical cu selecționata R. S. 
Cehoslovace, campioană mondială, ne 
dă speranțe în legătură cu debutul hand
balistelor sovietice.

Echipa de handbal a V.RS.S. nu a 
fost încă definitivată. dar candidatele 
pentru întrecerile din Rominia sint deja 
cunoscute. Ele sint reprezentante ale

Avem o cauza
A venit vara — timp minunat pentru 

sport! In timpul verii sportul își des
fășoară larg aripile, oferind numero
șilor săi iubitori noi satisfacții, noi 
performanțe valoroase. îmi imaginez 
activitatea febrilă a atleților romîni 
in vederea competițiilor de amploa
re din acest an.

Pentru popoarele sovietic și romin 
aceste zile sint marcate insă de un 
eveniment cu totul excepțional, cu se
mnificații mărețe: in Republica Popu
lară Romină se află în vizită o dele
gație de partid și guvernamentală so
vietică în frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov. Solii poporului sovietic duc 
cu ei sentimentele de nezdruncinată 
prietenie pe care oamenii sovietici ie 
nutresc față de minunata și înfloritoa- 
rea dv. țară. 

sportul este socotit astăzi in milioane. 
Puterea populară a făcut cu adevărat ca 
sportul să devină al maselor, pentru 
mase. Spre deosebire de țările capita
liste, unde înflorește sportul pentru mi
lionari, in țările socialiste sportul este la 
indemina milioanelor de oameni ai 
muncii. Tocmai de aceea nu este nimic 
neobișnuit că din marea masă a pracii- 
cantilor sportului apar talente excepțio
nale. performeri mondiali.

Schimburile permanente de delegații 
sportive intre U.B.S.S. și R. P. Romină 
au ajutat întotdeauna fn mod reciproc 
Ia creșterea măiestriei sportive și au con
tribuit la realizarea unor noi perfor
manțe sportive. Să luăm, de pildă, echi
pele de volei ale țărilor noastre. Cu 
cițiva ani in urmă reprezentativa Romi- 
niei era întrecută destul de ușor de se
lecționata U.R.S.S. In prezent, insă, fie
care meci al celor doua echipe are o 
desfășurare atit de echilibrată incit ama
torii de pronosticuri, se află, de regulă, 
in impas. Anul trecut campioana Bo
rn ini ei a ciștigat Cupa campionilor euro
peni la volei, invingind de două ori raxn-

comuna
sovetici cunosc foarte bine 
poporului romln obținute in

mai multor asociații și din mai multe 
orașe ale țârii.

Pină la campionatul mondial de hand
bal a rămas destul de puțină vreme. 
Sportivele sovietice așteaptă cu nerăb
dare deplasarea lor In Rominia frățeas
că. prilej de tntilnire cu sportivele ro- 
mince, cu care au legat o strinsi prie
tenie.

ALEKSANDR KIKNADZE

Oamenii 
realizările 
anii puterii populare și se mindresc 
cu aceste succese ca și cu propriile lor 
realizări. Și lucru) acesta este cu to
tul firesc : doar cele două popoare sint 
prietene, ele luptă pentru o cauză co
mună. Succesele noastre contribuie la 
prosperitatea continuă a lagărului so
cialist la binele întregii omeniri mun
citoare.

Personal, urmăresc cu multă atenție 
avintul continuu al sportului din Ro
minia. Acest fapt se explică, printre 
altele, prin interesul personal pe care 
îl manifest în această direcție — ur
mărirea extraordinarei evoluții a sări
toarei în înălțime folanda Balaș. Aș 
putea spune că între noi doi are loc o 
întrecere prin corespondență: fiecare 
nou record mondial al lolandei mă 
stimulează și pe mine să mă avînt mai 
sus peste ștachetă, să cuceresc noi 
centimetri.

Dragi prieteni romîni 1 Mă folosesc 
de acest prilej, pentru a vă transmite 
un fierbinte salut din partea tuturor 
sportivilor Uniunii Sovietice.

pioana Uniunii Sovietice Ț.S.K.A. Anul 
acesta Ț.S.K.A. și Rapid s-au întîlnit din 
nou în finală. A ciștigat de data aceasta 
Ț.S.K.A., dar numai prin - - -
set in plus ciștigat.

Canoiștii romini sint 
măiestria și forța lor. L. 
mailciuc și A. Dumitru __  _______ ____
devenit campioni ai lumii, europeni sau 
olimpici. Și deși in Uniunea Sovietică 
canoea a devenit populară cam în 
același timp ca in Rominia, totuși suc
cesele canoiștilor noștri pe arena inter
națională erau mult mai modeste. A- 
ceastă situație a fost însă de scurtă du
rată. Nu după mult timp și canoiștii so
vietici au ciștigat medalii de aur. In le
gătură cu aceasta, vom reproduce cuvin
tele campionului lumii și Europei A. 
Silaev : „in sportul cu canoea. noi am. 
învățat mult de la prietenii noștri ro-

.4 venit vera ți, o dată cu ea, va
canța elevilor. In taberele de odihni 
ei au la tndemină toate condițiile 

pentru practicarea sportului

antrenamente comune pe 
ne-au ajutat efectiv să ne

mini. Desele 
lacul Snagov_____________ ____ ____
însușim acest sport. De multe ori după 
întreceri discutam împreună cu prietenii 
romîni greșelile tehnice și tactice pe care 
le săv-irșeam. Această prietenie și cola
borare au contribuit într-o mare măsură 
la apariția In țara noastră a unei pleiade 
de tinere talente".

Am avut prilejul de a participa la 
competiții in care se întreceau sportivi 
romîni și sovietici. Și de fiecare dată 
cind aceștia apăreau pe terenul de sport 
publicul ii întimpîna cu căldură, aștep
ți nd întreceri de inalt nivel, rezultate 
bune. Iubitorii de sport din Rominia 
l-au aplaudat din toată inima pe sprin
terul Suharev, care, departe de patrie, 
dar printre prieteni, a stabilit un nou 
record al Uniunii Sovietice în proba de 
100 m plat. Și nu cu mai puțin entuziasm 
a fost primită la Moscova recordmana 
lumii Iolanda Balaș.

CIFRE CONVINGĂTOARE
Schimbai de delegații sportive între Uniunea Sovietică și Republica 

Populară Romină s-a dezvoltat an de an. Dacă in 1956 numărul delega
țiilor sportive cu care au făcut schimb cele două țări a fost de 11, m 
anul următor cifra a ajuns Ia 16. A trecut incă un an și deja numărul vi
zitelor reciproce a ajuns Ia 33. în anul 1959 — 26, în 1960 — 33, m 
1961 — 50. lată cifre care atestă continua dezvoltare a relațiilor sportive 
frățești sovieto-romine.



înaintea turneului final

Optimism in
Pe măsură ce ne apropiem de mult 

așteptatul turneu final al campionate
lor, pregătirile boxerilor devin tot mai 
febrile. In întreaga țară, in sălile de 
antrenament domnește în aceste zile 
o atmosferă de muncă intensă, perse
verenta. De data aceasta am poposit 
în „tabăra" dmaimoviștilor bucureș- 
teni. care la toate finalele campionate
lor ’s-a» afirmat din plin, și am stat 
de vorbă cu antrenorul C. Nour.

— Ce părere aveți în ansamblu 
de valoarea participanților la tur
neul final ?

— Boxul nostru se află în prezent 
pe u.n drum bort. Consider că mechi- 
rile din turneul final vor fî mai echi
librate și deci mai pasionante deed 
c«țe din anii trecuți. intre fioaliștiî 
din «cest an nu mai există o diferență 
mare de v-artoare datorită faptului că 
an apărut mimeroase elemente tinere, 
speranțe autentice.

— Credeți oare că unii dintre 
acești tineri pot candida cu suc
ces [a cucerirea titlurilor de cam
pioni ?

— Da, cred că unii tineri pot 
meoința" titlurile puse in joc. 
„muscă" Chică sau Davidescti, la „co
coș." Crudu sau Crăciun, in timp ce la 
„semiușoară" titlul deținut de constăn- 
țeanul Dinu poate fi asaltat insistent 
de C. Rusu, Ti Pintitie și F. Pătrașcu. 
luga, Mirza sau Anton pot bara dru
mul lui Stoenescu spre finala catego
riei „semrmijfocie" iar ta „mijlocie", 
singurii pretendent!... la tîtlu sint Mo
nta și Ihnișereantil Mentzel. La „semi
grea" consider câ Schnap este mai 
bun decât Nicoiau și va dștiga trfciuf 
iar la ultima categorie, ca antrenor al 
tui Marhițan, cred, desigur, în victoria 
elevului meu. Pe ce mă bazez? Pe 
faptul că Negrea ( cu care Mariuțan 
se va intilrti probabil in semifinale)

tabăra dinamoviștilor

TACTICA Șl-A „SPUS" 
ULTIMUL CUVINT

Finalele campionatelor republicane început ru... tragerea ia sorți. Primele 
emoții nu le-au avut feud barer» ei, tftrpă cum te vede m fotografie, 

antrenorii

nu poate suporta lovibrUe dure ale 
urnii „greu" cu experiența artuoiuhu 
campion ai categoriei

★
Acestea sint părerile antrenoraiui-- 

dinamovist. Se vor adeveri e-e? Pxiă 
la primul sunet de gong al turneului 
finei propunem să dăm crezare expe
rienței lui Nour. Mai cu seamă că de 
curind el a împlinit 4Q de aai_  de
cînd se ocupă oe box

a tveu

Campionatul republican de juniori
Campiofra-tiri republican de juniori 

pe anul 1961—1962 se apropie de faza 
finală.

Peste cîteva zile urmează să se dis- 
I pute faza interregională, la care vor 
participa echipele campioane reg ona e 
și formațiile clasate pe priinui loc in 
campionatele de juniori ale orașul ii 
București (masculin și feminin). E- 
chipde participante vor juca sistem 
turneu, numai tur. Comisia de com
petiții din cadrul F. R. Volei a stabilit 7 
ca turneele să aibă loc în următoarele ■ 
orașe: SUCEAVA (intre 22—24 iu
nie; participă regiunile Cluj, Suceava, 
lași. Bacău) ; GIURGIU (între 22— 
24 iunie; participă regiunile București, 
Dobrogea, Galați și campioanele orașu-

lui BictRvșri); PLOIEȘTI (intre 20-
24 iunie; participă regimOe Brașov. 
Ploiești Mives- Autonomă Maghiară. 
Banat. Vgeș); ALB4 !UUA (între
22—24 : ur e: participă regnrdle : Ma- 
ramvreș. Htoiedoara. Crișana. Olte-

Edtipeie ăștigătoare se califică 
pentni etaoa ffoață care va avea foc 
Titre 26—29 iaiie.

nMWWTll If

l

A Vll-a ediție a „Cupei UCECO1

De-a lungul a peste 800 km

Activitatea la
® La sfîrșitul să-ptămînii viitoare echi

pele Rapid și Unirea, ambele din Bucu
rești,. vor participa la faza superioară 

' a campionatului de calificare. Echipa 
Unirea va concura in orașul Ploiești iar 

, Rapidul la Brăila.
• Ședința de analiză a comisiei oră- 

; șenești de lupte va avea loc la sediul 
consiliului orășenesc UCFS București, 
marți cu începere de la ora 19,3(1 și 
nu în sala Ecranul cum s-a anunțat 

| anterior. I

Faza interregională a campionatului 
de calificare pentru categoria A a con
tinuat dunEcică cu jocuri fo c—’—1 
grupei a patra.

Singura partidă din Capitală 
disputat între echipele feminine Știința 
București și Voința Constanța. Meciul 
s-a încheiat după numai 37 minute de 
joc în favoarea studentelor: 3—0
(1. 2. 4)-
• La Pitești, ALecalul a întrecut Stu

ful Tuicea cu 3—1 (15—4. 14—16,
15—9, 16—14 X In ultimul set. Metalul 
a condus cu 12—5 și 13—9, pentru ca 
Stuful să aibă o revenire puternică și 
să conducă la 
(D. Ștetanescu
• Colegiul de

București invită 
tală miercuri 2» 
de jocuri de la ___ __
râtului „Dezvoltarea calităților fizice spe
cifice ale jucătorilor de volei“, prezentat 
de dr. Miron Georgescu. Vor urma e- 
xempiificări practice.

jocuri în cadrul

s-a

riadul său cu 14—13.
— coresp.).

antrenori ai orașului 
pe antrenorii din Capi- 
iunie la ora W in sala 
LCJ. la au «tier ea. refe-

Sportivii din regiunea Crișana au ciștigat 
cea de a lli-a edific a

Aeroportul internațional Băneasa a 
găzduit vineri și sîmbătă finala pe țară 
a celei de a Ili-a ediții a „Cupei Aurel 
Vlaicu**  la aeromodelism, organizată de 
Consiliul General al UCFS și C.C. al 

I U.T.M.
A fost o reușită confruntare a aeromo- 

’■ deliștilor noștri fruntași (71 participanți 
din 16 regiuni), care s-a soldat cu rezui- 

• tate foarte bune. Dovadă și faptul că 
i doi dintre sportivii prezenți, N. Meszaroș 

și D. Wagner au obținut în proba de pla- 
' noăre A 2 (tip internațional) un punctai 
foarte aproape de limita maximă și care 
le-a asigurat categoria I de clasificare.

Iată și primii clasați în fiecare din 
cele patru probe ale finalei. ,

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a ftir. 4051

Specialiștii prezenți în caravana 
cursei cicliste internaționale „Cupa 
UCECOM" au fost în- unanimitate de 
părere că actuala ediție s-a caracte
rizat printr-un dinamism deosebit în
trecerile fiind spectaculoase și aprig 
disputate. Iată cîteva din însemnările 
făcute de-a lungul celor peste 800

con- 
ofe-

Cicliștii noștri au început timid 
fruntarea cu alergătorii străini,~ 
rindu-le acestora posibilitatea să do
mine în primele etape. După o aștep
tare de trei zile s-a produs revirimen
tul. Rutierii noștri au acționat hotă
rî! în etapa Sibiu-CJuj și în conti
nuare au avut o comportare din ce în 
ce mai bună. La Cluj, tricoul galben 
a fost preluat de un sportiv romîn și 
de aici, întrecerea pentru cucerirea pri
melor locuri in cele două clasamente 
generale s-a dat între cicliștii noștri. 
Protagoniștii : alergătorii de ia Olim
pia București și Dinamo. In clasamen
tul pe echipe, situația s-a clarificat 
oarecum după penultima etapă, cînd 
dinamoviștii reușiseră să-și creeze un 
avans de 4,59 min. In schimb, îh cel 
individual incertitudinea a planat pînă

în apropiere de București. C. Dtj 
trescu (Olimpia) și G. Moiceanu (I 
namo) au deținut la egalitate de tl 
primele două locuri în ultimele 
etape și nimeni nu se aștepta La vr 
alt învingător. Numai antrenorul] 
Voicu a fost de altă părere. Inal 
de a se pleca în ultima etapă Brad 
București el a explicat dinamovișfl 
că e foarte greu de prevăzut victJ 
lui. Moiceanu 
cu. Și atunci 
pe care am' 
mărul trecut 
ceanu a fost 
reușit și astfel, dinamoviștii 
cerit prin I.. Cosma și primul loc] 
clasamentul generail individual 1 
ritul de echipă a triumfat.

asupra iui C. Dumit 
a indicat o nouă tact] 
descris-o detaliat în
al ziarului nostru. Im 
sacrificat, dar tactici 

au

CEL MAI ACTIV CONCURENT

Organizatorii au alcătuit un cil 
rnant al cicliștilor sosiți pe loct] 
fruntașe în cele șase etape ale c 
petiției. Semnul distinctiv al lideri 
tricoul alb, a fost purtat în patru 
din cele șase etape de ciclistul pold 
K.. Gazda, care a luat parte la ntJ 
roase tentative de evadare, sosind 
reu în grupul fruntaș. El și-a m<] 
nut poziția pînă la București, fiind j 
sîderat ca cel mai activ concurent. <] 

este urmat în acest clasament 
Dumitrescu,. I. Stoica, W. Zi<] 

Cosma, I. Ardeleanu etc.

ila 
C, 
I.

/SPORTURI MayTJCTl Șl CEL MAI BUN CĂȚÂRĂTOI

A luat sfirșit 
„Cupa Victorie? la iahting

După o săpUmînă de întreceri pe 
Marea Neagră, pe tm traseu olimpic, 
„Cupa Victor;®" la iahting a luat 
sfirșii.

Reprezentanții sportivilor din R D G 
au ocupat in final primele focuri 'a 
ciasee fiim și F.D. La aceste clase 
sportivii romini au dovedit o putere 
de luptă deosebită, conducînd în toate 
regatele o bună 
5od fotrecuf ta 
adversari: for. La 
ciase cu tradiție 
fiștii romîni n-au 
ment conducerea. 
Ia început

Concursul a fost o bună verificare 
a posibilităților tehnice a reprezen
tanților romîni alături de echipaje de 
o certă valoare.

O comportare meritorie au avut 
sportivii C. Ivanovici (Metalul) la

parte din traseu și 
minimă distanță de 
clasele star și snaip. 
!a noi în țară, ve- 
cedat nici un mo- 
ei impunîndu-se de

Mi-clasa firm și Em. Grozea — N. 
hăilă (Știința București) la snaip.

Iată clasamentul general : clasa 
fina.: 1. H. Herman (R.D.G.) cam
pion international al R. P. Romine, 
2. H. Raben (R.D.G.), 3. P. Svoboda 
(R.P.R.), 4. C. Ivanovici (Metalul); 
clasa F.D.: l. K. Resehwamm — E 
Gotti (R.D G.) campioni internaționali 

R. P. Romine, 2. R. Wandell — 
P. Wihich (R.D.G.), 3. G. Pagell — 
D. Huss (R.D.O.). 4. V. Costescu —

Ca.-apancea (R.P.R.); clasa star: 
1. I Naum — Gh. Constantin (R.P.R.) 
campioni internaționali ai R. P. Ro
mine, 2. hL Calcan — bl. Navasart 
(MarinaX 3. Gh. Lungu — N. Zamfir 
(Marina)... 5. L. Stelmaszyk — Z. 
Galizkiewicz (R. P. Polonă); clasa 
snaip: 1.
(R.P.R.) campioni internaționali ai 

R.P.R., 2.

Dacă nu a putut să-și apere pin 
capăt tricoul galben, C. Dumitr 
s-a străduit să se dovedească cel 
bun cățărător în această coriipe] 
El a avut adversari puternici în J 
gătorii G. Moiceanu, N. Traicov (J 
printre cei mai buni cățărători 
R.P.B.), Fl. Cristescu, W. Ziegler] 
Șelaru ș.a. care l-au urmat în cil 
inent. 1

CLASAMENTUL...
ORGANIZATORILOR DE ETAP.

ai

D. 
M.

T. Millo — P. Romoșan

M. Slojewski — B. Slo- 
jewska (R.P.P.), 3. L. Predescu 
C. Predescu (Metalul).

După felul cum a fost orga rd 
etapa Cluj—Tg. Mureș, primul 
în întrecerea dintre orașele capăt 
etapă poate fi atribuit activiștilor a 
tivi din Tg. Mureș. Sate’.e și or] 
prin care a trecut caravana de la 
la Tg. Mureș au fost îmbrăcate p| 
intr-o flamă mai sărbătorească, 
fost întimpinați cu deosebit entuz 
de miî de muncitori, colectiviști și 
nieri. Aceștia îi cunoșteau pe ci 
după numerele de pe tricouri, p< 
că, spre deosebire de ceilalți orgai 
tori de etapă, comisia din Tg. N 
a editat un „fluturaș" cu numel 
numărul concurenților precum și 
ția lor în clasamentele alcătuite 
etapele desfășurate pînă atu?A

TRAIAN lOANlTESf

1X2X1X21
Ari ultima zi pentru depunerea buletinelor la concursul

CINCI
AZI ESTE ULTIMA ZI pentru 

punerea buletinelor, vînzarea se 
pînă Ia ora 24.

PLANOARE A 1 (pînă

„Cupei Aurel Viaîctf • »
IA
CONCURSUL SPECIAL
PRONOEXPRES

DIN 20 IUNIE
_____ la îs ani): L 

Ion Braun (Grivita Rosie) 70S p.; î. Tra
ian Tomescu (Grivlța Roșie) «ÎS p.; s. 
Emeric Balogh (Crișana) «05 p.

PLANOARE A 2 (tip international): 1. 
N. Meszaros (Crișana) 851 p.; 2. Dieter 
Wagner (Brașov) 833 p.j 3. Gheorghe 
Suto (Cluj) 728 p.

PROPULSOARE (aeromodete cu motor 
de cauciuc): 1. Eugen Torok (Crișana) 818 
p.; 2. Gh. Dumitrescu (Grivița. Rusie) 715 
p.; 3. Dan Ionescu (Ploiești) 62S p.

MOTOMODELE : 1. Carol Silex (Bra
șov) 618 p.; 2. Ștefan FAnicâ (Ploiești) 
555 p.; 3. Dumitru Filip (Cluj) 501 p.

In clasamentul general, cel mai bun 
punctaj l-a realizat regiunea Crișana : 
2637 p. Pe locurile următoare — ora
șul București (2487 p.). Brașov (2466
p.). Cluj (221» p.). Ploiești (1952 p.) și re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară (1830 
P).

I, S T,

• In afara celor 5 AUTOTURISME 
_MOSKVIC1“, la acest concurs special 
se mai atribuie GRATUIT din fond 
special; motociclete, pianine, araga
zuri eu butelie, frigidere, mașini de cu
sut, mașini de spălat rufe, mașini „E- 
lectrogospodina", televizoare, aparate 
de radio etc.

Se extrag în total 16 numere: 8 nu
mere pentru atribuirea premiilor obiș
nuite in bani la cele 6 categorii și 8

• Programul concursului Promo 
nr. 25 din 24 iunie 1962 cuprind 
meci internațional și meciuri din 
pionatul categoriei A și B de fo

R. P. Polonă (tineret) — B. P. 
mină (tineret)

Știința Cluj — Rapid 
U.T.A. — Steaua 
Progresul — știința Timișoara 
Metalul Tîrgoviște — Steagul roși 
Petrolul — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Minerul 
Jiul— Dinamo Pitești;
Foresta Fălticeni — C.S.M.S. laș 
C.S.Ok Craiova — Farul Constanț 
C.S.O. Timișoara — Mureșul

Mureș
Corvinud Hunedoara — Crișana 

dea

numere pentru cîștigurile suplimentare 
în obiecte.

C-j aceleași buletine se participă pră
fuit la extragerea
numere pentru atribuirea câștigurilor 
în obiecte.

Pentru a vă mări șansele de cîștig, 
participați cu buletine combinate (co
lective) și pe schemele reduse ar. 
2. 5. Z,

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 24 din 43 iunie

Categoria a Ii-a variante a 
fiecare, Categoria a 59 var
1.G4& lei fiecare, Categoria a IV-a 33 
riante 239 lei fiecare, Categoria a 
1251 variante 63 lei fiecare, Catego

SUp-lifnemta'fă de 8 VI-a 5292 variante 30 lei fiecare; F( 
de premii de lei 52.917 de la cat 
s-a distribuit la categ. a VI-a.

Fond de premii : 440.976- lei.4.', 1
Tragerea următoare,, tragere sp< 

la care se atribuie 5 autoturisme „B 
viei” va avea loc miercuri 20 iunie 
la Alba-Iulia.

Rubrică redactată de Loto-Prowos



F. R. A. a fixat standardurile de participare

a-

| Intre 12 și 16 septembrie se vor 
[esfășura, pe stadionul „Armatei popu- 
bre“ din Belgrad, întrecerile din ca
lmi celei de a Vll-a ediții a campio- 
|atelor europene de atletism.
| In vederea acestui important eveni- 
[lent atletic internațional, in întreaga 
Europă se fac pregătiri intense și 
[rimele rezultate au și început să 
[ară. In ultimele săptămîni tabelele 
le recorduri mondiale și europene au 
pst serios modificate la probele de 
[ărituri și aruncări, atît la bărbați cit 
|i la femei. Săptăminile următoare vor 
[duce desigur alte și alte corectări ale 
pretor recordurilor, a celor mai bune 
krformanțe.

Atleții fruntași din țara noastră se 
[regătesc și ei cu toată seriozitatea In 
[ederea campionatelor de la Belgrad 
[i unii dintre ei au și realizat o serie 
Be rezultate promițătoare.

In cadrul unei ședințe recente a bi
roului Federației romine de atletism, 
uîndu-se in discuție problema partici
pării noastre la „europenele" de la 
Belgrad, au fost stabilite o serie de 
performanțe standard, în funcție de 
pare atleții noștri vor putea participa 
[a campionatele continentului. In pri
ita coloană a tabelului alăturat au 
ost trecute rezultatele preliminare, pe 
baza cărora se face selecția pentru 
lotul „europenelor", iar coloana a doua 
cuprinde performanțele de participare 
la Belgrad. In stabilirea acestor stan- 
darduri s-a avut în vedere valoarea 
generală a performanțelor europene și 
notj^He fixate de Federația interna
țională de atletism pentru calificarea 
în concursul propriu-zis. Este vorba 
de următoarele norme: BAR BAȚI : 
lungime — 7,50 m ? triplu — 15.50 m ? 
înălțime — 2.03 m ? prăjină — 4,40 m;

IOLANDA BALAȘ

înaintea europenelor
„Repetiții

I Activitatea competițională de atletism 
Jcontinuă în plin în săptăminile ce 
iurmează. In afara tradiționalelor 
[concursuri internaționale (Praga. 
LMoscova, Budapesta, Belgrad etc.), la 
care urmează să participe o serie 
«intre atleții noștri fruntași, membrii 
potului republican se pregătesc cu 
seriozitate în vederea primei întîlniri 
pe care o vor susține cu echipa mas- 
bi^jriă a Greciei în zilele de 7—8 iu- 
lie“a Salonic sau Atena. Tot în luna 
Gulie va avea loc a treia ediție a 
ptriunghiularutui reprezentativelor fe
minine ale Italiei, R.P. Romine și 
R.P. Ungare (22 iulie la Szolnok). 
Toate aceste concursuri reprezintă o 
bună ocazie de verificare înaintea ( 
campionatelor europene de la Belgrad. ■ iolanda Balaș (inălțime). Viorica Bd-

Să pregătim cu toată atenția

Concursul republican pe echipe de regiuni
I Tn lumina sarcinilor care reies din 
rlotărîrea Conferinței pe țară a 
lUCFS, în scopul stimulării și im
pulsionării activității de atletism, fede
rația noastră de specialitate va orga
niza în acest an o mare competiție de 
[atletism rezervată echipelor reprezen
tative de regiuni.
I Acest concurs se va desfășura în 
pouă etape, astfel : etapa I, prelimina
ră pe zone geografice la 6—7 octom- 
Ibrie și etapa a Il-a, finala, lal3—14 
petombrie. ;
I In cadrul primei etape zonale se în- 
kîlnesc, în concurs direct, următoare
le reprezentative de regiuni: GRU
PA I (la Bacău) : Bacău, Galați 
Bași, Suceava ; GRUPA A 11-a (la Con
stanța) : Brașov, București-regiune. 
Dobrogea, Ploiești ■ GRUPA A III-A 
Bla Timișoara): Argeș, Banat, Hune
doara, Oltenia ; GRUPA A IV-A (la 
Cluj) : Cluj, Crișana, Maramureș, Mu
reș,-Autonomă Maghiară ; GRUPA A 
y-A (la București): participă reprezen
tativele celor 8 raioane ale Capitalei. 
I In etapa finală vor participa echipe
le regiunilor cîștigătoare în cele 4 cru
pe zonale și în plus formația raionu
lui clasată pe primul loc în întreceri
le de la București. In funcție de rezul
tatele înregistrate in etapa finală se va 
întocmi clasamentul primelor 5 regiuni 
ale țării. Locurile următoare ale cla
samentului general (6—24) vor fi sta
bilite în funcție de rezultatele înregis
trate de atleți, în cadrul primei etape, 
pe baza tabelei internaționale de punc
taj.

greutate — 17,00 m ? disc — 53,00 m ? 
suliță — 75,00 m ? ciocan — 62.00 m l 
FEMEI: lungime — 6,00 m i inălțime
— 1.67 m i greutate — 15.00 m ? disc
— 48,00 m ? suliță — 50.00 m.

BĂRBAȚI
100 m 10.6 103
200 m 2M 21y2
400 m 48.0 473
800 m 1:49.0 1:483
1.500 m 3:453 3:433
5.000 m 14:103 14303
10.000 m 29:35.0 29:25,0
maraton 233:00.0 2.28363
20 km marș 1.35:00.0 1.33*383
50 km marș 4.33:00. 4.28:003
110 mg 14,4 143
400mg 52.0 513
3-000 m obst. 8:48.0 8:453
lungime 73t
tripla 153a 15,70
înălțime 235
prăjină 4.40 4,45
greutate 1730 1738
disc 53.00 5430
suliță 75.00 7730
ciocan 61.00 6XM
decatlon KM

FEMEI

7.000

IM m 113 113
200 m 24.5 243
400 m 5«3 54-0
800 m 2393 2383
M mg 113 113
lungime 530 838
înălțime 135 1.67
greutate 1530 1530
disc 5430 5230
suliță 5030 5238
pentatlon 4JM 4.488

Pînă în prezent au obținut standar
durile preliminare următorii i BĂR
BAȚI: Elod Kineses (100 m). Zoltan 
Va moș (1.500 m), Andrei Barabaș 
(5.000 m). Comei Porumb și Constan
tin Dumitrescu (înălțime), Mihai Cal- 
nicov (lungime). Sorin Ioan și Șerban 
Ciochină (triplu). Alexandru Bizim 
(suliță) i FEMEI : Ioana Petrescu 
(100 tn), Florica Grecescu (800 m).

La acest concurs vor participa e- 
chipe complete formate din cite doi 
atleți și atlete la fiecare probă.

Ținind seamă de Importanța deosebi
tă a aceste competiții, consiliile re
gionale ale UCFS și comisiile regio
nale de atletism trebuie să ia de pe 
acum toate măsurile organizatorice, 
de selecție și pregătire a echipelor res
pective, in așa fel ca „Concursul re
publican de atletism pe echipe de re
giuni*  să cunoască, 
sa ediție, cel mai 

încă de la prima 
deplin succes.

• La sfîrșitul acestei săptămîni sînt 
programate întrecerile etapei regionale 
ale campionatelor de seniori și juniori 
la: Bacău, Giurgiu, Hunedoara, Tg. Mu
reș, Craiova și Ploiești. La 30 iunie: Su
ceava, la 7—8 iulie: Brașov.

• Finalele campionatelor republicane 
de seniori se vor desfășura, pentru pri
ma oară, în orașul Galați, in zilele de 
14 și 15 iulie (la 18—19 va avea loc de
catlonul). întrecerile finale ale juniori
lor sînt programate în București în zilele 
de 21—22 iulie (25—26 iulie, triatlon și 
pentatlon).
• CRAIOVA. Etapa orășenească a 

campionatului de juniori. BĂIEȚI: 400 m: 
H. Stef 53,7; 800 m: H. Stef 2:03,5; înălți
me: C. Popescu 1,82; suliță (600 gr); Gh. 
Zbora 44,10; FETE: 200 m: V. Ilie 29,2; 
înălțime: M. Geantă 1,40; lungime: M. 
Preda 4,98; disc: El. Iordache 27,20. (C. 
BOBEI-antrenor).
• CLUJ: Faza regională a campiona

tului de seniori. BĂIEȚI: 100 m: A. Ma-

Constantin Gre- 
(10.000 m). Toma Voicu (mars

ilie Popa (20 km marș), Eugen 
(înălțime), Dumitru Girleanu și 
Astafei (prăjină), Nicolae Po- 

Constantin Crețu

mega și Sanda Grosu (lungime), Ana 
Sălăgean (greutate), Lia Manoliu și 
Olimpia Cataramă (disc), Maria Dia
conescu (suliță).

In «apropierea*  standardurilor pre
liminare se află încă numeroși atleți, 
printre care: Aurel Stamatescu și A- 
lexandru Tudorașcu (100 m), Valeriu 
Jurcă (200 m și 400 mg). Ștefan Be- 
regszaszi (800 m), 
cescu 
ton). 
Ducu 
Petre 
povschi (lungime), 
(greutate), Virgil Manolescu și Vasile 
Sălăgean (disc). Ion Mesaroș (decat
lon), Crista Maksay (100 m). Georgeta 
Dumitrescu (400 m). Elisabeta Teodo
rof (800 m), Rod ic a Voroneanu (înăl
țime), Maria Pândele (lungime). Au
relia Sirbu (pentatlon).

Tu ceea ce privește standardurile de 
participare la europene ele vor trebui 
să fie îndeplinite ta săptăminile care 
au mai rămas pînă la acest important 
eveniment Există condiții de lucru 
dintre cefe mai bune pentru ca atleții 

noștri fruntaș • să realizeze performante 
de o valoare cit mai ridicată, pentru 
a putea participa la Belgrad cu un 
lot cit mai numeros.
totul depinde numai 
fruntași I—

Totul, dar absolut 
de atleții noștri

Etapa pe Capitală
a campionatelor de seniori

Stadionul Tineretului din Capitală 
găzduiește marți și miercuri etapa oră
șenească a camrtonatelor republicane 
de seniori. La întreceri vor participa 
atleții calificați din etapa raională și 
maeștrii sportului. Vor evolua printre 
alții: Al. Tudorașcu. Ștefan Mihaly, A, 
Barabas, V. Jurcă. D. Girleanu, P. As
tafei. Ă. Savin. S. Ciochină. C, Crețu. 
V. Sălăgean. Al, Bizim, Ioana Petres
cu, Crista Maksay, Florica Grecescu. 
Elisa beta Teodorof. Georgeta Dumitres
cu, Maria Pândele, 
Anca Gurău, 
alții.

Concursul 
de la ora 
pentatlon) și continuă, după-amia- 
de la ora 15. Mîine: de la ora 
și de la ora 16.

Olga Borangic. 
Diaconescu șiMaria

astăzi diminea-începe
9 (probele de decatlontS 

Și 
za
10

Concursuri... rezultate...
_____  w (Turda) 
K. Sokol 52,5; 800 m: Gh. 
5 000 m: V. Zaneti 15:44,6;

__  __o. __  Axente 15,8; K. Sokol 16,1; 
400 mg: D. Dorneanu 59,8; triplu: O. Vis- 
copoleanu 14,50; greutate: I. Lazăr 14,00 
— rec. regional juniori; disc: K. Sokol 
43.78: FETE: 400 m: S. Fekete 63,5; A. 
Plăcintaru (1946) 63,9; 800 m: A. Negru 
2:29,1; lungime: V. Belmega 5,86; L. Neța 
5,29. Etapa regională a campionatului 
de juniori. Cel mai bun rezultat l-a în
registrat Radu Olărescu Ia 500 m (1:12,0) 
record republican pentru juniorii mici. 
JUNIORI I: 100 m: P. Grigorescu (Turda) 
11,4; 400 m: I. Kbtb 53,5; 1.500 m: I. Chi- 
curuș 4:13.6; 3.000 m: E. Pali 9:22,4; 1.500 
m obst.: Gh. Szabo 4:41,0; 110 mg: E. 
Udrea 16,9; prăjină: L. Vasil 3,30; JUNI
OARE I: 100 m: A. Beșuan 12,4; 200 m: 
A. Beșuan 25,8; 800 m: A. Negru 2:22,7; 
lungime: FI. Davidovici 5,14; greutate:
E. Kiss 10,27; JUNIORI II: 80 mg: N. Pop

tei 11,5; 200 m: P. Grigorescu 
22,8; 400 m: “ -------- ------"
Biro 1:55,7;
110 mg: M.

I

3 fOO
200

un entuziasm tineresc. Multe din 
campioanele sau fostele campioaae 
de atletism ale țării au fost elevele 
acestei neobosite profesoare. Aagela 
Filip a asistat la sute și sute de 
competiții școlare de atletism. „Nici 
una dintre ele, ne spunea dînsa, nu 
a avut un nivel valoric, organizatoric 
și spectacular atit de ridicat ca edi
ția din acest an a campionatelor șco
lare. Este poate cea mai bună do
vadă că atletismul și-a făcut foarte 
multi prieteni în rindurile elevilor 
noștri și că dacă se muncește cu in
teres rezultatele bune nu se poate sâ 
nu apară, spre satisfacția copiilor ca 
și a noastră a profesorilor*.

• Intr-adevăr, campionatele școlare 
din acest an, o adevărată competiție 
de mase, au însemnat un important 
pas înainte pe linia dezvoltării atle
tismului nostru. în cele două zile de 
întreceri am remarcat foarte mulți 
elevi plini de talent, foarte bine clă
diți fizicește, dornici de a se impune, 
de a obține rezultate de o valoare 
mereu mai bună. Avem ferma convin
gere că dacă se va munci, in conti
nuare, cu și mai multă exigență, 
mulți dintre acești tineri vor putea 
aspira la recordurile republicane, 1a 
performanțe europene și mondiale.

• Regulamentul acestei competiții 
nu permite decit participarea spor
tivilor merituoși și la învățătură. 
Corijent» și repetenții au au ce căuta 
la întreceri I Ca niciodată numărul 
celor „opriți" să concureze a fost 
extrem de mic. In schimb a fost 
foarte mare numărul premianțitor. Este 
cea mai bună dovadă că sprintul sau 
săritura, semi fondul și aruncarea pot 
face casă bună, chiar foarte bună, cu 
cartea _

• Ministerul Invățămintului a oferit 
patru cupe pentru reprezentativele re
giunilor situate pe primul loc in cla
samentele celor patru categorii. To- 
talizind cel mai mare număr de punc
te, la juniori și junioare cat I și II. 
reprezentativei • orașului București 
și-au adjudecat cele patru trofee. Vic
toria bucureștenilor este desigur per
fect meritată, reprezentativele lor 

arătîndu-se cele mai complete, omo
gene și bine pregătite.

• Un singur atlet (Alexandru Spi
ridon din Giurgiu) a reprezentat re
giunea București la actuala ediție a 
campionatelor școlare. Motivul ? Din- 
tr-o neglijență condamnabilă a sec
țiunii de invățămint a regiunii nu 
s-au desfășurat tatrecerile din cadrul 
etapei regionale. Bucureștii a fost 
singura regiune din întreaga țară care 
nu a organizat această fază, lipsind 
mulți atleți tineri de posibilitatea 
a concura la finale.

• Rezultatele obținute de elevi 
flectă desigur in mare măsură 
munca de zi cu zi desfășurată 
profesorii de educație fizică și de 
trenorii de atletism. Pe această linie 
se cuvinte să evidențiem activitatea 
desfășurată de profesorii: C. lovă- 
nescu și I. Wittman (Timișoara). 
L. Kiss (Oradea). Gh. Teșu (lași), 
M Buhlea (Tg. Mureș). Elisabeta 
Stănescu, N. Visulescu și Gh. Stă- 
nescu (București) și de antrenorii: 
I. Amăutu (Cluj). A. S zoi nai (Ora
dea), Gh. Stănel (București), G. Craia 
(Constanța) etc.
• Din sumedenia rezultatelor rea

lizate de cei 723 de participant? la 
finale reținem pe cele mai bune: 
JUNIORI I? 100 m: I. Vașca (Cri
șana) 11,0? M. Boborodea (Banat) 
113? 200 m: R. Mamina (Brașov) 
233! 400 m: H. Stef (Oltenia) 51,9? 
800 m: I. Buiachi 
G. Bloțiu (Buc.) 
I. Buiachi 3:59,0 ?
4:05 4. 110 mg:

de

re- 
și 

de 
an-

(Dobrogea) 1:57,4? 
1:58,71 1.500 m:
M. Bota (Ban.)

1. Carolea (Br.)

13,2; greutate (5 kg): V. Jurcă 13,10;
JUNIOARE n : 60 m: I. Hendea 8,3; 60 
mg: M. Turău 10,0; lungime: D. Rozin 
4,92; triatlon: M. Bartha 1.690 p. (A. PA- 
LADE-URSU — coresp.).
• BRAȘOV. Etapa regională a cam

pionatelor școlare a avut loc pe stadio
nul din Poiana. Cel mai bun rezultat l-a 
înregistrat Viorica Gabor (Săcele) 2:18,7 
pe 800 m — nou record școlar. JUNIORI 
I : 100 m : R. Mamina 11,1; 200 m: R. Ma
mina 23,3; 110 mg: I. Carolea 14,8; suliță: 
B. Zai 47,68; JUNIORI II: 80 m: B. Io- 
nescu 9,5; 300 m: L. Popescu 40,0; 1000 m: 
L. Popescu 2:52,0; 90 mg: G. Gusan 13,6; 
greutate: V. Făcălău (Copșa Mică) 13,84 
disc: E. Ivan 45,68; JUNIOARE I: 100 m: 
S. Schmidt 13,2; lungime: S. Schmidt 
4,89; greutate: L. Orosz 10,88; suliță: M. 
Ciurea (1947) 35.67; JUNIOARE II: 60 m: 
D. Sasu (Sibiu) 8,0; 60 mg: D. Sasu 10,2; 
înălțime: N. Balea 1,51; lungime: N. Ba
lea 4,97; greutate: L. Orosz 12,63. (C.
GRUIA — coresp. regional).

R&v-.
Patru campioni școlari; 
Elena Vasi, Gabriela 
Ian Carolea văzuți de 

lescu 

Ana Beșuani 
Rădulescu
Neagu Rădu-

15,3; M. Ma-

2:24,1? 80 mg:
' (Criș.) 12,1 . V. Bufanu
? E. Vasi (Ban.) 12.3?

lungime: 
Balea 
(Cluj) 
(Buc.) 
(Buc.)

1.50?
11.35»

11,21 ? C.
11,19? disc: R. Moțiu 
G Stan (Buc.) 36.32, 
(Argeș) 35,78: suliță : 

(Dobr.) 35,43? El.
4x100 m:

5,46 ? FL Davidovici 
înălțime: M. Popescu 

J. Balea 1.50? El. Vîrlan
M. Mărgineanu (Buc.)

14,6? V. Suciu (Iași)
rian (Br.) 15,6 ? lungime: D. Bădini 
(Ban.) 7.00? triplu: T. Cătănescu 
(Buc.) 13.89? inălțime: Al. Spiridon 
(reg. Buc.) 1,92? C. Szasz (Criș.) 
1.84 ? V. Catrinescu (Iași) 1,81 ? pră
jină : E. Simionescu (Buc.) 3.90 ? 
A. Cristea (Buc.) 3,60? greutate 
(6 kg): I. Hegeduș (Ban.) 14,18? 
disc (1.5 kg): Gh. Georgescu (Argeș) 
45.82? N. Ezechil (Ban.) 45,23? su
liță (800 gr) : Gh. Georgescu 52.05l 
N. Puia (Ban.) 51,11? ciocan (6 kg): 
N. Ezechil 49.49? R. Popovici (Criș.) 
48.03 ? Gh. Costache (Buc.) 47.01 | 
4x100 m: Cluj 46,0? JUNIOARE II 
100 m: A. Beșuan (Cluj) 12,2» 
E. Soos (Mureș) 12,8 ? 200 m: A.
Beșuan 25.5: E. Soos 26.5? L. Ve- 
seiinovici (Ban.) 26,8 ? 800 m: L.
Frunză (Buc.) 2:16.3? V. Gabor (Br.) 
2:17.1? A. Cimponeriu (Ban.) 2:22.2? 
A. Ittimie (Bac.) ‘
M. Costin ’ 
(Bac ) 12,3 ;
S. Necula (Buc.) 12,4 ? 
Ec. Potoroacă (PI.) 5.51 ? J.
(Br.) 
5,35? 
1.55? 
1.50?
greutate: A. Bugnariu (Cluj) 
M. Brandsdorfer (Buc.) 
Gurău (Buc.) 
(Ban.) 37,36?
El. Cataramă
R. Ștefănescu
Neacșu (Argeș) 35.21 j
(Cluj) 51.1 (ta serii 50,3) ? JUNIORI 
II ? 80 m: E Kineses (Mureș) 9,4 ? 
G. Iordan (Buc.). A. Deak (Criș.),
S. Vasile (Buc.) 9.5? 300 m: V. Su
ciu (Iași) 37.9 ? S. Goldștein 
38.1 | Gh. Bălașa (Buc.) 
90 mg: Gh. Bomboî (Buc.) 
V. Suciu 12,7 ? lungime: D. 
lescu (Buc.) 6,53; M. Coraș 
6,24 ? înălțime: Aur. Trifu
1.71 ? greutate (5 kg): Gh. Luchian 
(Dobr.) 14.55? T. Gută (Ban.) 14,48? 
I. Petre (Buc.) 14.23? disc (1 kg): 
I. Nagy (Mureș) 52,56 • Gh. Schubert 
(Ban.) 47,31 ? suliță (600 gr) :
T. Achiței (Buc.) 56.74 ? M. Bucu-
rescu (Buc.) 49.46 ? ciocan (5 kg): 
Gh. Costache (Buc) 52.47 ? I. Dîm- 
boviceanu (Buc.) 48.85; tetratlon 
(60 m, lungime, inălțime, mingea de 
oină): București 1.582 p? Crișana 
1.479 p? Oltenia 1.479 p? Cluj 1.451 p? 
JUNIOARE II: 60 m: M. Ijac 
7,9? G. Rădulescu 8,1 ? 500 m : 
(Br.) 1:21,21 M. Gavrilă
1:22,9? D. Birsan (Buc.) 
60 mg: E. Vasi (Ban.) 9,4 ? 
talyos (Br.) 9,7 ? A. Dincă
9,8 (în serii — V. Bufanu 9.5} ? lun
gime : G. Rădulescu 5,48 (în cadrul 
tetra Honului a sărit 5.51) • V. Bufanu 
5,15; inălțime: C. Toma 
E. Vasi 1,48; St. Dima 
greutate (3 kg): M.
(Buc.) 12,61 ? L. Orosz 
M. Ciurea (Br.) 11,86;
Școala medie 35 Buc. 1.489 p; lași 
1372 p? Șc. medie 1 Brașov 1.281 pf 
Centrul școlar profesional Timișoarai 
1.257 p.

(Iași)
38.3 > 
12.6? 
Duțu- 

(Ban.) 
(Buc.)

(Buc.) 
F. Pop
(Bac t 

1:23.4? 
V. Vi- 
(Buc.)

(Criș.) 1,51 |
(Dobr.) 1,48»
Brandsdorfet
(Br.) 12.41 f 

tetratlon s

ROMEO VILARA
------------------------------------- J
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O ZI DE NEUITAT
țUrmar? din pag. ti

lui nostru ta tribuna din fața gării, 
întreaga masă de oameni izbucnește 
în ovații, care parcă nu se mai sfîr- 
șesc. Cuwîntările tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov sin' 
primite cu aplauze furtunoase, cu 
îndelungi ovații. Se scandează minute 
în șir „R—P—R, U—R—S—S — SÎNT— 
IN—VECI—PRI—E—TE—NE !".

Cînd tovarășul Hrușciov își încheie 
cuvîntarea cu cuvintele „Trăiască prie
tenia de nezdruncinat dintre popoa
rele Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne !" în piața gării 
răsună urate puternice, nesfîrșite. 
Miile de oameni flutură, în semn de 
omagiu, de prefuire, stegulefe și 
splendide buchete de flori.

Se aude un răpăit de tobe... O co
mandă scurtă, o întoarcere la dreap
ta și, în aplauze furtunoase, muzica 
militară, în acordurile unui marș des
chide drum gărzii de onoare, care 

’defilează în fafa persoanelor oficiale.
TovarășirtNikita Sergheevici Hrușciov 

și Gheorghe Gheorghiu-Dej iau toc

Va fi Bucureștiul primul... sediu 
al „Cupei campionilor europeni” la rugbi?
• CÎTEVA CUVINTE DESPRE OASPEȚI • FINALA CAMPIONATULUI FRANCEZ COMENTATA LA... 
BUCUREȘTI • VIOREL MORARU : „NE PREGĂTIM CU INTENSITATF1 • LOTUL RUGBIȘTILOR ROMlNI

„Stagiunea"1 rugftistică internaționa
lă continuă să rețină in mod deosebit 
atenția iubitorilor de sport din țara 
noastră. Victoria — cu toate... emoțiile 
primei reprize — asupra italienilor 
ne-a bucurat mult, pentru ca ea a 
confirmat încă o dată valoarea, puterea 
de luptă a rugbiștilor noștri. Exigența 
cu care a fost analizată comportarea 
reprezentativei noastre care, in ciuda 
.acestei prețioase victorii, nu s-a ridi
cat în tot timpul partidei la valoarea 
sa reală, se explică desigur și prin 
prisma noului examen pe care H au 
de dat — peste cîteva zile — rugbiștii 
romîni. De data aceasta, oaspeții Bucu- 
reștiului vor fi rugbiștii francezi, ju
cătorii formației Beziers, campioană 
a Franței — ediția 1961, care întilnese 
fosta campioană a țării noastre, Gri- 
vița Roșie. Desfășurarea partidei in 
finala ediției inaugurale a „Cupei 
campionilor europeni" sporește, de
sigur, importanța acestei intilniri.

Cîteva eu.vin.te despre oaspeți. For
mația Beziers deține de mai multă 
vreme un loc front aș în ierarhia ce
lor mai bune echipe franceze. Fina
listă în campionatul din I960, campioa
nă în 1961 și din nou finalistă în edi
ția 1962. echipa Beziers s-a impus prin 
jocul său organizat, eficace, prin omo
genitatea compartimentelor. După cum 
se știe, doi dintre cei mai valoroși 
componență ai reprezentativei Italiei 
care a evoluat recent la București — 
Lainfranchi și Zani — activează în clu
buri franceze. Mai mult, Zani face par
te din formația Agen — actuala cam
pioană a Franței — care a învins în 
finală (14—11) echipa Beaiers, viitorul 
adversar al Grivlței Roșii. Comentarea 
acestei finale a continuat la... Bucu
rești. prilej cu care Zani a declarat 
că echipa Beziers este o formație deo
sebit de pirternică al cărei punct forte 
& constituie înaintarea compusă din 
jucători cu multă experiență. Așa 
dar, adversarii noștri vor juca pe îna
intare. Să nu uităm insă că ei își ba
zează toarte mult jocul și pe precizia 
loviturilor de picior ale cunoscutului 
internațional Pierro Danos — căpita
nul echipei — și ale valorosului fun
daș Dedieu. In concluzie, Zani amintea 
că înaintarea lui Beziers este conside
rată ca o „mașină de furnizat baloa
ne" și că acest compartiment a avut 
un aport hotăritor in obținerea multor 
victorii.

Să nu neglijăm, acest lucru...

Pentti Nikula: 4,94 m 
la săritura cu prăjina

In cadrul unul concurs de atletism 
desfășurat la Helsinki atletul finlan- 
0ez Pentti Nikula a realizat la sări
tura cu prăjina 4,94 m (performanță 
superioară actualului record mondial 
— 4,92). Performanța sa nu va pu
tea fi însă omologată. în momentul 
trecerii peste șlachetă, Nikula h.u a 
împins la timp prăjina, care t-a ur
mat în cădere. Nikula utilizează o 
prăjină de fibre sintetice. El a sărit 
mai întîi 4,70 tn, iar apoi a cerut ca 
ștacheta să fie pusă la 4,94 m, tre- 
cînd-o din cea de a doua săritură.

într-o mașină deschisă escortată de 
motocicliști. Cu greu cofoana mași-( 
nitor oficiale <?' face toc prin mulți
mea care își manifestă nestăvilitul ei, 
entuziasm. Nenumărate flori aruncate lparticipă la campionatele mondiale de 
dte miile de cetățeni care formează unf 1 1 *'  1:1 -~

• La Odesa s-a disputat meciul de 
handbal în 7 între o selecționată so
vietică și echipa Vorwărts Berlin, tn- 
tîlnirea a luat sfîrșit eu scorul de 
15-14 în favoarea oaspeților.
• Echipa selecționată de fotbal a 

Indoneziei a sosit in U.R.S.S. pentru 
un turneu de 4 meciuri. In prima par
tidă, susținută la Ivanovo, fotbaliștii 
indonezieni au fost învinși cu 2-1 de 
echipa „Tekstilșcik" din categoria B 
a campionatului unional,

• Continuindu-și turneul în Iugo
slavia, jucătorii australieni de tenis 
John și Neale Fraser au evoluat la Za
greb. Pitic l-a invins cu 6-4; 6-3 pe 
John Fraser, iar Jovanovic a cîștigat 
cu 119; 7-5 in fața lui Neale Fraser.

• La Praga s-a desfășurat dubla 
întîlnire internațională de volei dintre 
echipele selecționate ale R.S. Ceho
slovace și R.P. Polone. In ambele în- 
tîlmri, victoria a revenit gazdelor, a- 
tît la masculin cît și la feminin sco
rul fiind de 3-0.

• Etapa a 6-a a Turului ciclist al 
Angliei, Bournemouth—Hove (145 km) 
a fost ciștigată de Addy (Anglia), cro

culoar viu acoperă mașinile în ca-e^S.U.A., trei reprezentative
se află conducătorii de partid și deC (două ale unor orașe, iar ultima — re- 
sfat ai celor două fări. S prezentativa sindicala a țării) vor

în Piața Scînteii, de-a lungul șoseliiCsusține întîlnlrf cu selecționata de lup- 
Kiseleff, pe f______ _______

Aviatorilor, mărginit de batrîni castani
frumosul bulevard al Ite clasice a F.S.G.T. (Franța).

_. ______ 1 ‘ Prima întîlnire se va desfășura sîm-
și vesele peluze de trandafiri, oanaenrizbătă seară m orașul Ploiești. Urmă- 
muncii caută să fie cît mai în față înțtoarea confruntare ctr luptătorii fran- 
etipa cînd trec mașinile, rar mulfi din-Zcezi va avea țoc in ziua de 25 iunie, 
Ire ei, cu aparatele de fotografiat, în- "
cearcă să „prindă" o amintire de ne-( 
șters.

Coloana de mașini a trecui... T 
cetățenii continuă să rămînă pe străzi 
și bulevarde, ta balcoanele caselor, 
vrînd să păstreze imaginea acestei în
sorite diminefi de vară, parcă mai I trre-o fac luptătorii de la F.S.G.T. Tn 
strălucitoare ca oricînd, în care auJdiferite competiții internaționale, cum 
avut fericirea și marea bucurie de aj\sîrrt Festivalurile Mondiale ale Tine- 
infimpina, de a-i saluta din toata ini-J ,
ma, pe scumpii soli ai poporului so-yetl!,nt * turnee de mare impor- 
viefîc. Da, a fost o zi de neuitat t tanță, noi i-am întîlnit pe luptătorii

,1a Craiova. Selecționata sindicală a 
țării noastre va întî’ni pe francezi în 
iziua de 27 funie la Constanța. Revanșa 
acestei tnfîlniri va avea loc peste două 

ile într-o localitate de pe litoral.
Aceasta este prima vizită pe care

V. Moraru, jucător de bază și căpitane l echipei Grivifa Roșie, in plină 
acțiune. Fază din meciul R. P. Romină — Italia (14-6)

Foto : T. Chioreanu
Maestrul emerit al sportului Vîorel 

Moraru — căpitanul echipei Grivița 
Roșie care, are firesc, în aceste zile 
multe probleme și... emoții, n«-a vorbit 
despre pregătirile echipei : „Formația 
noastră s-a pregătit intens pentru a- 
cest joc. Dorim cu toată tarta să răs
pundem încrederii, așteptărilor. In ce
ea ce privește echipa, ea va ti alcătui
tă din următorul lot; Mladin. Radu
lescu, Șerb an, Iatan, Baciu, Manole, 
Stanciu, Stoeneseu, Pocmoșanu, Mora
ru, Demian, Mircea Rusu, Iliescu, Cas
tel Stâne seu, Oblemenco, Wusek, Iwi- 
mescu, Tibuleac, Trandafirescu, Teodo- 
rescu, Bostan, Balcan și Buda.“

•ir
Știm. că rugbiștii noștri nu au o sar

cină ușoară ! Jocul cu Beziers este 
un examen greu pentru orice echipă

PE SCURT-

Selecționata de lupte a F.S.G.T.
pentru prima oară în țara noastră

In timp ce sportivii noștri fruntași

lupte clasice și libere, la Toledo, in 
. ................. ’ “ sindicale 

prezentativa sindicala a tării) 

de rugbi din. oricare parte a lumii. 
Avem insă jucători de valoare^ o- po
ziție fruntașă pe care trebuie s-o con
solidăm continuu. Rugbiștii Griviței 
Roșii au misiunea de cinste de a re
prezenta țara noastră in finala acestei 
importante competiții a rugbiului eu
ropean. Ei trebuie să depună toate 
eforturile in cadrul pregătirilor, să 
lupte cu toată dîrzenia pentru un re
zultat cit mai bun. Prețuind «ș« cum. 
se cuvine valoarea ridicată a adversa
rului, să facem, toc optimismului și să 
urăm succes deplin rugbiștilar noștri 
care peste cîteva zile au prilejul de 
a obține o victorie de prestigiu, de a 
cuceri — primii — „Cupa campionilor 
europeni* *.

DAN GiRLEȘTEANU

nometrat în 3 h 35:06. Iu clasamentul 
general individual continuă să condu
că Pokorny (R.P. Polonă).

• Campionatele internaționale de te
nis de cîmp de la Bristol (Anglia) au 
luat sfîrșit. In proba masculină, victo
ria a revenit australianului Moore, 
care, în finală, a învins, cu 6-4, 8-6 pe 
compatriotul său Davidson. La femi
nin, pe primul loc s-a clasat Lehane 
(Australia) învingătoare cu 7-5; 6-3 în 
partida cu Turner (Australia).

• Cu prilejul unui concurs de nata- 
ție, desfășurat la Moscova, îiwtătoarea 
sovietică Valentina Pozniak a stabilit 
un nou record unional in proba de 200 
ni fluture cu timpul de 2:44. Vechiul 
record era de 2:45.
• In „Cupa Rappan", echipa de fot

bal franceză Nîmes a terminat la ega
litate (l-l) cu Sarajevo (Iugoslavia).

• Boxerul suedez îngemar Johans
son a devenit campion al Europei la 
categoria grea învingîndu-l în me
ciul pentru titlu, prin k.o. în repriza 
a opta pe Richardson (Țara Galilor). 
Intîlnirea a avut loc la Goteborg.

hirte 
teh-

francezi, care s-au dovedit a fi 
pregătiți, mai ales la capitolul 
uică.

Dacă în ceea ce privește alcătuirea 
reprezentativelor sindicale ale orașelor 
Ploiești și Craiova sint încă discuții 
între antrenori, în schimb, reprezen
tativa sindicală a țării a fost definiti
vată. Ea are următoarea înfățișare: 
cat. 52 kg — Gheorghe Szabad ; cat. 
57 kg — .Marin Cristea ; cat. 63 kg — 
Sîrnion Popescu ; cat. 70 kg — Dumi
tru Gheorghe; cat 78 kg — tosîî 
Moca; cat. 87 kg — Petre Stroe; cat 
97 kg — Ștefan Stingu : cat. grea — 
Nîcolae Pavel. Rezerve: Cornel Turtu
rea, Ion Alionescu și Carol Badea, 
Antrenor: Ion Crisrric. Ca arbitri vor 
funcționa Dumitru Cuc, Gheorghe Șu
tea și Vasile Btdancea.

La Budapesta
Trăgătorii noștri au concurat

sub posibilități
BUDAPESTA 17 (prin telefon). 

Campionatele internaționale de tir ale 
R. P. Ungare au luat sfîrșit. Sîmbătă 
și duminică s-au tras probele de pis
tol viteză, armă liberă calibru mare 
3x40 focuri și talere aruncate din 
șanț. Valoarea rezultatelor în toate a- 
ceste probe a fost sub așteptări. Ast
fel, proba de pistol viteză a fost cîș- 
tigată cu 583 p, cea de armă cu 
1100 p, iar talerele cu 191 t Trăgăto
rii romîni Șt. Petrescu și V. Atana- 
siu s-au clasat pe locurile 5 și, res
pectiv, 7, cu 577 p și 574 p, rezultate 
cu mult sub posibilitățile lor.

Comentarii
SANTIAGO DE CHILE 18 iunie 

(Agerpres),
Comentatorii de fotbal prezențî la fi

nala celui de-al 7-lea campionat mon
dial subliniază în unanimitate jocul de 
înaltă factură practicat de cele două 
echipe. Succesul brazilienilor, transmite 
corespondentul France Presse, nu poate 
ft contestat, dar fotbaliștii cehoslovaci, 
care au furnizat un joc neașteptat de 
bun,, au merite egale in realizarea unui, 
spectacol de neuitat.

In acest turneu, jucătorii cehoslovaci 
își eîștigaseră reputația unei echipe 
prin excelență defensivă. In finală ei 
au dovedit însă că știu să joace foarte 
bine și iu atac. Timp de o oră ceho
slovacii au dat mari emoții brazilieni
lor și în primele 45 de minute au efec
tuat ofensive de asemenea anvergură 
încî.1 apărarea sud-amerieanilor s-a de
gajat cu greu din situații extrem de 
critice. Aplîcînd, ca și adversarul lor, 
sistemul 4—2—4, cehoslovacii nu au 
rămas în apărare ci au folosit această 
tactică pentru a lansa contraatacuri 
deseori -periculoase. Manevrînd într-un 
ritm mai încet, dar cu > precizie geo
metrică și demonstrînd o bună tehnică 
individuală, ei s-au ridicat la valoarea 
adversarilor lor. Golul lui Masopoust. 
remarcabil pregătit printr-o țesătură 
de pase, a fost magistral. La începutul 
reprizei a doua cehoslovacii au ținut 
piept cu brio brazilienilor. Apoi obo
seala s-a făcut resimțită printre jucă
tori și echipa braziliană a început să 
joace, in largul său, trimițind mereu 
cite 2—3 oameni din apărare în atac. 
Viteza în execuție, driblingurile deru
tante efectuate de jucătorii brazilieni 
și-au spus în. c.ele din urmă cuvîjitul.

Dîn echipa braziliană cel mai bun 
jucător a fost portarul Gilmar, suplu, 
acrobatic în pioirjoane și eu o priză 
sigură la balon. Fundașul D. Santos 
care participă la cel de-al 3-lea cam
pionat mondial, a luptat cu multă ener
gie, iar Didi, jucînd retras pe linia de 
mijlocași a fost un neegalat construc
tor ai jocului. Vava, Zagaio și Amaril- 
do au strălucit în linia de înaintare. în 
timp ce Garrincha, sever marcat de 
Novak și Masopoust n-a reușit decît 
vreo 4 sau 5 curse dar atunci a produs 
panică în careul advers. In ansamblu, 
sud-americanii au etalat o- tehnică mai 
bună și au atacat mai mult trăgind 
57 de șuturi la poartă față de 39 rea
lizate de cehoslovaci.

Din echipa cehoslovacă s-a remarcat 
în primul rind extrema dreaptă Pospi- 
chal. pătrunzător, rapid și mereu bine 
plasat la fazele de poartă. Kvasnak 
a condus inteligent acțiunile ofensive, 
iar Masopoust a muncit enorm ajutind 
atacul în prima repriză. Novak și 
Schroif au fost cei mai buni jucători 
din apărare. Corespondentul agenției 
United Press remarcă: „Brazilienii cu 
binecunoscuta lor abilitate tehnică, au

Concursul international de călării 
de la Varșovia

Vasile Pinciu învingător 
in prnba de categorie mi j loc id 

VARȘOVIA, 18 (prin telefon). Tini 
de patru zile, călăreții prezențf j 
coneursuf internațional din capital 
R.P. Polone s-au întrecut tn cadra 
numeroaselor probe de serioasă difl 
cultate cuprinse în proramul eoni 
cursului. Dintre rezultatele obținute q 
sportivii noștri amintim locul 6 ocd 
pat de Gheorghe Laziga, cu RapsoJ 
în prima probă de categorie mijlocii 
locui 5 în proba de ștafetă, cucerit q 
Pinciu și Langa, cu Bîrsan și RapsoJ 
locul 9 în aceeași probă pe care sJ 
clasat „cuplul*  A. Cos.tea-V. PinciJ 
cu Diavolo și Clasic, ambele perecl 
realizînd 0 puncte penalizare. In uit 
ma zi a concursului s-a desfășurJ 
Cupa. Națiunilor în. care noi am in 
trat numai cu trei cai — Rubin fiiri 
accidentat în prima zi de intrecen 
Echipa noastră formată din Bărbii
ceanu, cu. Nela, V. Pinciu cu Bîrsai 
A. Costea cu Diavolo, s-a clasat f 
locul 4. Cel mai bun rezultat ai ci 
lăreților noștri îl constituie desigi 
performanța realizată de Vasile Pincii 
eu Clasic, în ultima probă a coi 
cursului — categorie mijlocie — I 
care au participat 86 de concurenț 
Vasile Pinciu a terminat parcursul c 
timpul de 61 sec. ocupînd primul la

La 21 iunie lotul călăreților romii 
va fi prezent la Aachen unde titmeaz 
să participe la marele concurrents: 
național care începe la 23 iunie.

MIMAI TI.MU 
antrenor

După finala Campionatului mondial do fotba

și declarațiil
învins destul de greu echipa R. S. C<w 
hoslovace, robustă și cu o metodă dH 
joc bine concepută, superioară chiaB 
celei braziliene". ■

Trimișii agențiilor de presă consen™ 
nează de asemenea arbitrajul icnpaM 
țial și competent prestat de Nikolai L» 
tîșev, primul arbitru sovietic care ■ 
condus finala unui campionat mondiaB 
După, terminarea întilnirii, președintefl 
F.I.F.A., Stanley Rous, i-a înminat lil 
Latîșev distincția „Fluierul de argint® 
acordată și altor 7 arbitri care ay'ftuicH 
ționat la campionatul mondial_ ,'W H

CÎTEVA DECLARAȚII DUPĂ MF.CO
P. M. J, DE CARVALHO, conduct 

torul delegației braziliene : Băieții noșB 
tui au jucat așa cum am dorit și cum 
le-a arătat antrenorul lor. Ei au crez J 
tot timpul în victorie și au obținui-® 

■ pentru că nu și-au pierdut nervii oii® 
în eete mai grei- situații. Meciul nu 
fost însă ușor. Cehoslovacii au juca 
excepțional și îmi permit să adu 
omagii acestui adversar valoros penfr 
fotbalul practicat și pentru conduit 
sportivă exemplară".

AYMORE MOREIRA, antrenorul e 
chipei Braziliei: „Formația Cehoslova 
ciei a făcut un meci mare. Jocul săi 
colectiv a fost într-adevăr demn de ad 
mirat, în ciuda unei superiorități teh 
nice de ansamblu a echipei raoastrs 
Victoria s-a conturat destul de gret 
atît de dîrză a fost rezistența ceha 
slovacilor".

VAVA: „Joc greu, dar am avut cer 
titudinea că vom marca In ultim, 
parte, așa cum am tăcut și îr» metil 
cu Spania".

DIDI: „A fost un meci de foart 
bună factură tehnică, împotriva unu 
adversar valoros, sub toate aspectele 
Am cîștigat mult mat greu decît îi 
finala campionatului mondial din Sue 
dia".

RUDOLF VYTLAC1L, antrenorul e 
chipei R. S. Cehoslovace: „O partidi 
bine jucată cu ambiție și măiestri, 
tehnică de o parte și de alta. Este ce 
mai bun joc pe care l-a prestat echipa 
noastră de cînd o antrenez. Brazilieni 
au avut mai multă șansă. Dar îi- feli 
cit pentru că sint demni de titlul mon
dial".

SCHROIF, portarul echipei ceho 
slovace: „Sînt vinovat de cei de-a 
treilea gol. Am fost orbit de soare 
mi-a scăpat din mîini o minge pe car< 
trebuia s-o rețin fără nici un efort 
Victoria brazilienilor e meritată, dai 
scorul trebuia să fie doar de un pune 
diferență pentru a reflecta mai bin< 
fizionomia jocului. Cred că spectatori 
lor le-a plăcut acest meci de o calitah 
mult superioară celui disputat la Vin; 
del Mar".


