
Centrele Se învățare
a sporturilor

din orașul Dej
De cîteva zile baza sportivă 
urea din Dej cunoaște o ani- 
iție deosebită. Peste 50 de 
vi. băieți și fete, majoritatea 
n clasele 5—7, s-au înscris 
ntru a frecventa cursul de ini- 
:re în atletism, organizat de 
misia raională de atletism. în 
laborare ou asociațiile sportive 
1 orașul Dej. Centrul de iniție- 

în atletism funcționează sub 
aducerea prof, de educație fi
lă Iosif Silaghi aj'utat de ne- 
ositul instructor voluntar Cor- 
I Pop, președintele comisiei ra
iale de atletism. Antrenamen- 
e se desfășoară de patru ori 
săptămînă, deocamdată la pro 

lc de sprint și aruncări.
Nu de mult s-a organizat pri- 
itl concurs de selecție. La buna 
i desfășurare au contribuit pro- 
torii care predau educația fi
lă în școli, precum și cîțiva >t>- 
ructori voluntari. Gu ocazia a-

INIȚ1AT1VE

stei întreceri s-au remarcat o 
rie de tineri talentați care. în- 
umați îndeaproape, promit să 
țină rezultate bune în viitor 
intre aceștia sînt: Vasile Pop 
Ase. 1948) 7,9 sec. pe 60 m, 
85 m la săritură în lungime 
45 m la înălțime, 55 m la arun- 
rea mingii de oină ; Maria Sleam 
3 sec. la 60 m, 4,10 m la lun- 
me, 1,45 m la înălțime. Printre 
î oare au mai obținut rezultate 
®rf<țătoare la atletism se nu- 
ăra șplimpia Roman, Vasile Tu- 
>ruț și alții.
Munca de selecție a micilor 
tbaliști a început în cartierele 
așului Dej. Instructorii voluu- 
ri A. Gheorghe, V. Torok și 
. Rogozea au ales din puzderia 
: „pitici" 60 de băieți care au 
ccput să se pregătească siste- 
atic. Ei au la dispoziție echi- 
iment, mingi și terenuri de joc 
i... porți adevărate. Antrenamen
te se țin de trei ori pe săptâ- 
înă și se compun din pregătire 
hnică individuală și joc la două 
>r|i.
Deschiderea celor două centre 

: inițiere în sport este bineve- 
ită. Sc impune ca și alte comisii 
itonale pe ramură de sport din 
ej să treacă la această acțiune, 
-răjțind și învățînd tineretul să 

diferite sporturi.

D. GUTU-coresg.

Arbitrii finalei masculine

dintre 
(Mosco- 
condusă 
Jebacek

de volei a „C.C.E.“, 
Î.S.K.A.-Rapid

Prima întîlnire 
Ț.S.K.A. și Rapid 
va la 18 mai), va fi 
de arbitrii cehoslovac-i
(principal) și Kettner (se
cund). Arbitrul principal al 
meciului retur din 26 mai de 
la București va fi Szelle. iar 
cel secund — Bogyo, ambii 
din R. P. Ungară.
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• LOTUL ECHIPEI NOASTRE • FORMAȚIA PROBABILA A OASPEȚILOR 

• PROGRAMUL DE PE STADIONUL „23 AUGUST" • ECHIPELE DE 
TINERET SE INTILNESC LA TURGELO, IN R.D.G.

Au mai rămas numai cîteva 
zile pînă la prima întîlnire in
ternațională din acest an, a re
prezentativei noastre de fotbal. 
Pe stadionul „23 August" vom 
asista duminică la meciul R. P. 
Romînă — R. D. Germană, cea 
de-a 163-a întîlnire internaționa
lă a echipei noastre naționale. 
Jocul este așteptat cu un inte
res justificat. Formația noastră 
primește replica uneia dintre 
cele măi în formă echipe re
prezentative de pe continent, 
pe care o recomandă îndeajuns 
recenta calificare în „Cupa 
Europei" în dauna echipei R. S. 
Cehoslovace, vice-campioană 
mondială.

Jucătorii noștri se pregătesc 
cu grijă în vederea jocului de

ieri după-amiază, 
stadionul 23 August, 
joc de antrenament 

Metalul București

duminică. Ei au făcut un an
trenament 
iar azi, pe 
susțin un 
cu echipa
din categoria B.

Lotul din care se va alcătui 
echipa este următorul: Datcu, 
C. Haidu (portari), Popa, Geor
gescu, Nunweillcr III, Dan Coc, 
Ivan (fundași), Jenei, Petru, 
Nunweiller IV, Koszka (mijlo
cași), Pircălab, Varga, Mano- 
lache, Raksî, Ion Haidu, Pav- 
lovici, S. Avram șl Creinicea- 
nu (atacanți). Pregătirile lo
tului se desfășoară sub condu
cerea unui colectiv alcătuit din 
antrenorii Angelo Niculescu, 
Silviu Ploeșteanu și Gheorghe

Echipa R. D. Germane soseș
te la București mîine. pe calea 
aerului. Formația 
tuită astfel:

Fritsche (Motor 
banezik (Chemie 
(Dynamo

a fost alcă-

Jena) — Ur
li ale). Heine 

Berlin),

Rapid București—singura echipă neînvinsă
in turneu] de baschet de la Tg. Mureș

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Pri
mele două zile ale turneului fi
nal al campionatului republican 
feminin au adus și primele cla
rificări. Rapid și Știința au ră
mas neînvinse și, deci, sînt prin
cipalele candidate la titlu. în 
timp ce Voința și Mureșul luptă 
acum doar pentru locul 3. Retu
rul ar mai putea aduce unele 
surprize, dar după evoluția de 
pînă acum a celor 4 formații 
este greu de prevăzut vreo modi
ficare esențială.

In această interesantă Între
cere, antrenorii chibzuiesc mult 
înaintea fiecărui meci, luînd mă
surile necesare pentru obținerea 
unor rezultate favorabile. Una 
din aceste măsuri este, de pildă, 
aceea a folosirii apărării
zonă", la care -au recurs 3 din 
cele 4 echipe (excepție 
Voința București). Explicația este 
simplă: în cei cîți.va ani de re
nunțare la „zonă", baschetbalis
tele noastre fruntașe au pierdut 
obișnuința de a ataca un astfel de 
sistem de apărare și, acum, le 
vine foarte greu să se adapteze 
temelor tactice impuse. De a- 
ceea, fiecare antrenor a găsit de 
cuviință să-și încurce adversarul 
prin utilizarea „zonei". In felul

,în

face

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, H. NAUM, 
NE TRANSMITE DIN FRAGA

a „Cursei
Azi începe cea de a XVI-a 

ediție a „Cursei Păcii". Se dă 
startul în cea mai mare com
petiție ciclistă amatoare din 
lume. La Praga vremea s-a în
călzit, spre satisfacția partici- 
panților. Pretutindeni, pe străzi, 
în vitrinele magazinelor sint ex
puse fotografii, afișe și foto
montaje care anunță întrecerile 
în „Cursa Păcii". Am avut 
bucuria să admirăm printre fo
tografii și pe cele ale sporti
vilor noștri care au participat 
la edițiile trecute ale acestei 
competiții. Ziarele din capitala 
R. S. Cehoslovace oglindesc pe 
larg marele eveniment sportiv, 
au făcut o serie de clasamente 
privind desfășurarea celor 15 e- 
diții ale „Cursei Păcii". Alături 
de echipele R. P. Polone, R. P. 
Bulgaria și R. S. Cehoslovace, 
reprezentativa noastră se află 
pe primul loc cu 15 participări.

K ram pe

revenire la 
de depășit

la o 
destul
de altfel, și la

acesta, asistăm 
acest sistem —
(l-am remarcat,
Unirea București, Voința Tg. Mu
reș, Voința Oradea și Voința Bra
șov. care au luptat pentru' locurile 
5—8) —, fapt care nu poate fi 
trecut eu vederea și, în nici un

P1RCALAB (R.P.R.) HEINE (R.D.G.)
Văzuți de Neagu llădulescu

Echipa R. P. Romine a făcut 
intense antrenamente de viteză. 
Cicliștii romîni au participat 
luni la o cursă în circuit cîști- 
gată de alergătorul cehoslovac 
Schejbal. Constantin Dumitres
cu a ocupat locul 5, Ion Stoica 
locul 6 și Ion Ardeleanu locul 
7. Au luat startul în această 
cursă și rutierii polonezi. Spor
tivii noștri au făcut marți un 
antrenament de acomodare pe 
traseul primei etape, __
miercuri un ușor rulaj. Băieții 
se simt bine și așteaptă cu op
timism startul în prima etapă. 
Ea se va desfășura, în circuit, 
în afara orașului Praga, pe o 
distanță de 117 km. Etapa a 
doua va avea loc vineri, pe ru
ta Praga — Bmo (220 km), ca
racterizată prin numeroase ur
cușuri.

Pînă la ora la care efectuăm 
convorbirea telefonică se află 
la Praga următoarele echipe: 
Anglia, R. P. Romînă, R. D. 
Cermană, Finlanda, Franța, 
R. P. Bulgaria, Belgia, R. P. 
Ungară, Norvegia, U.R.S.S., 
Maroc, Italia, Olanda, Libanul, 
reprezentat de alergătorul Ab- 
doul Tarek. R. P. Polonă, Da
nemarca, Australia, Scoția și 
bineînțeles R. S, Cehoslovacă. 
Urmează să mai sosească echi
pa R.S.F. Iugoslavia. în cazul 
cînd cicliștii iugoslavi vor sosi 
in timp util înseamnă că la 
startul celei de a XVI-a ediții 
a „Cursei Păcii" vor fi prezente 
19 echipe complete și un aler
gător libanez, în total 115 ru
tieri.

Merită să remarcăm faptul 
că, în actuala ediție, se întrec 
o serie de alergători cunoscuti 
iubitorilor de ciclism din țara 
noastră. Astfel, în echipa Ita
lică figurează Giampdero Mac- 
chi, Antonio Tagliani. din re-

iar

(Continuare în pag. a 4-a)

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

pentru cu- 
campioanâ 

in prezent 
sportiv șco- 

Și a

De mîine, la Bacău și Pe- 
troșeni, patru echipe de juniori 
și tot atîtea de junioare vor 
începe întrecerea 
cerirea titlului de 
republicană, aflat 
în posesia Clubului
Iar București, la băieți, 
Clubului sportiv școlar Bana
tul Timișoara, la fete. Tur
neele finale întrunesc formații 
valoroase, de forțe sensibil a- 
propiate și se anunță extrem 
de disputate.

oncursul atletic de primăvară al seniorilor

(Vorwărts) — Liebrecht (Loko
motive Stendal), Kaiser (Wis- 
mut) — Nachtigal 
Erier (Wismut), P. 
tor Jena), Noldner
R. Dueke (Motor

(Vorwărts), 
ItiH'ke (Mo-
(Vorwărts), 

Jena). Este

(Continuare în pag. a 3-a)

IA HANDBAL IN 7
din

Astă-seară, pe stadionul Dinamo,

Iată programul jocurilor 
cele două turnee finale :

JUNIORI, la BACAU 
vineri : C.S.Ș. București—Lu
ceafărul Brașov și S.S.E. Plo 
iești—S.S.E. Timișoara; sîm- 
bătă : S.S.E. Ploiești—Lucea
fărul și C.S.S. — S.S.E. Timi
șoara ; duminieă: S.S.E. Ti
mișoara—Luceafărul și C.S.S.— 
S.S.E. Ploiești.

JUNIOARE, la 
— vineri : Ș.S.E.
Voința Odorhei 

Timișoara—Știința
lyai Cluj; simbătă : Voința — 
Banatul și Știința—S.S.E.; du
minică : Voința—Știința și
S.S.E. —Banatul.

PETROȘENI 
Ploiești — 
și Banatul 

Babeș-Bo-

începînd 
desfășoară 
— și pînă

u

Spectalorii gălățeni au urmărit cu interes desfășurarea întrecerilor finale ale campionatelor re- 
pe care 
Dunărea

mblicane de atletism desfășurate in 1962. Sintem convinși că multi dintre acești spectatori, 
itletismul și i-a făcut prieteni in orașul Galați, tși vor lua locurile in tribunele stadionului 
:u ocazia concursului republican de primăvară, programat la sfirșitul acestei săptămini.

In fotografie : un aspect din cursa alergăto orelor de la 80 m garduri, la campionatele 
recul. Foto. R.

de anul
Vil an»

începe turneul internațional de box
Așadar, estă-seară de la ora 

19, iubitorii sportului cu mă
nuși din Capitală vor lua din 
nou loc în jurul ringului de 
pe stadionul Dinamo. De data 
această însă nu 
de o întîlnire de 
de un interesant 
național.

După cum am 
la startul acestui 
vor alinia boxeri de la SPAR
TAK SOFIA (Radulov — cat. 
pană, Nedelkov — semiușoară, 
Vladimirov — semimijlocie și 
Milanov — mijlocie), DOZSA 
BUDAPESTA (Pusztai — mus
că, Kallai — pană, Erdelyi — 
mijlocie mică, Gyeringyi — 
semigrea), GWARDIA VARȘO
VIA (Rekawek — cocoș, Cho- 
rodecki — pană, I. Pietrzy- 
kowski
— semimijlocie), 
BERLIN (Drgalla - 
ker — semiușoară, 
ușoară, Wensierski

este vorba 
campionat, ci 
turneu lnter-

mai anunțat, 
turneu se

pană, 
semiușoară, Dousal 

DYNAMO 
pană, Pies- 

Stiller —
— mijlo-

■SUB

La Lugoj, un eveniment sportiv de scamă

finala campionatului republican
la lupte

de vineri — cînd se 
probele de control 
duminică seara, Lu

gojul va fi gazda unui impor
tant eveniment sportiv. Aci se 
va desfășura finala campiona
tului republican de lupte cla
sice, seniori, la care și-au anun
țat participarea peste 140 de 
concurenți calificați din etapele 
anterioare.

Va fi fără îndoială o între
cere pasionantă în care pur
tătorii tricourilor de campioni 
trebuie să-și apere șansele în 
fața asaltului elementelor ti
nere, care s-au impus cu auto-

ritate în etapele precedente. 
Interesul pentru concurs spo
rește și prin faptul că la între
ceri participă și luptătorii din 
lotul olimpic.

Orașul Lugoj, cunoscut prin 
pasiunea locuitorilor săi pentru 
acest sport, s-a pregătit pentru 
a-și primi oaspeții. Federația 
de specialitate a luat, de ase
menea, măsuri pentru asigura
rea unui arbitraj corespunză
tor. Desfășurarea întrecerilor 
conform noului regulament, cu 
tuș controlat, are menirea să 
stabilească cu cea mai mare 
exactitate pe noii purtători ai 
tricourilor de campioni.

cie mică) și, bineînțeles, de 
la DINAMO BUCUREȘTI.

„Consider, ne-a declarat iert 
antrenorul dinamoviștilor bucu- 
reșteni, Constantin Nour, că 
intilnirile vor fi echilibrate. 
Echipa noastră este totuși ca
pabilă să aibă o comportare 
bună. Tinerii Davidescu Maco- 
vei, Crudu, Dumitrescu, Iile 
sint speranțele noastre și cred 
că turneul internațional care 
începe astă-seară le va fi de 
un real folos".

Cea de-a doua reuniune — și 
ultima — se va disputa sîmbă- 
tă, de la ora 19, pe același 
stadion.

TUL Finlanda evoluează
la Timișoara și la Ploiești

întema-
Dinamo;
de la

Datorită turneului 
țional organizat de 
București, pugiliștii 
TUL (Finlanda) care urmau Bă
încrucișeze — astă-seară — 
mănușile cu cei din selecționa
ta sindicală Metalul au plecat 
direct la Timișoara, unde voir 
întîlni azi selecționata sindi
cală a Banatului. Oaspeții «e 
vor deplasa apod la Ploieștii 
unde duminică dimineața, îiu 
cepînd de la ora 10, vor in- 
tilni selecționata sindicală Me
talul

Antrenorul Ion StoianovicE 
ne-a comunicat lotul din care 
va alcătui selecționata meta„ 
lurgiștilor. Iată-1 : Șt. Constan
tin, 
D. 
D. 
C.

Al. Stănescu, M. Cristeaî. 
Enache, D. Dumitrescu — 
Minea, N. Calița, D. Enuț-, 
Niculescu, M. lonescu, P.

Cimpeanu I. Ivan, T. Basa- 
rab și llie Alexandru.
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SPARTAfHIADA DE VU>\ A TINEPETULDI

Peste 400 concurenți la Roșiori de Vede
Zilele trecute, pe stadionul din 

era șui Roșiori de Vede peste 1 000 
de tineri și tinere au fost prezenți 
1* deschiderea festivă a întrecerilor 
Spartachiadej de vară a tineretului. 
Consiliul raional UCFS (preșe
dinte Aurel Băltoiu ; tehnician T. 
Negulescu) s-a străduit să asigure 
cele mai bune condițiuni de organi
zare, primind în această direcție spri
jinul unor cadre de specialitate, din
tre oare se cuvin evidenția ți profe
sorii Faria Groșereanu și Aurel Gro- 
șereanu.

La primele întreceri au 
460 de tineri și tinere din 
sportive Mecanizatorul, 
Uzina de reparații, FI. Roșie și Olim
pia. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de B. Dinu, Gh. Tudorică,

participat 
asociațiile 

Victoria,

P. Drăgan, de Ia Mecanizatorul, l. 
Tomescu, de la Uzina de reparații, 
Gheorghița Cutulea, Ghiță Rada, 
Maria Cazangiu etc. S-au desfășurat 
concursuri de atletism și de handbal. 
In zilele următoare întrecerile vor 
continua.

— „în raionul nostru, la Sparta- 
chiadă de vară a tineretului vor 
participa peste 7 000 de tineri și 
tinere, ne-a spus tov. Aurel Băltoiu, 
președintele consiliului raional 
UCFS. 2 500 vor lua startul fri 
probele atletice, 2 000 la ciclism, 
1500 de sportivi se vor întrece la 
tir, 800 la concursurile de orientare 
turistică, iar la fotbal s-au inscri» 
32 de echipe*.

AUREL. CRIȘAN-coresp.

care va avea 1

CICLISM

care concurent să alerge cite trei man 
pe etapă. Programul etapelor este oo 
pletat cu concursuri între alergători 
categoria a Il-a și a III-a.

Prima etaj

E. Muha și R. Comis 1,35; JU- 
II: 60 m: E. Baciu 8,5: 60 mg:

Pentru întîlnirea internațională de f 
bal R. P. ROMÎNA — R. D. GERMAN 
din 12 —= - ----- . — -
gust“, 
casele 
Vidu.
toriei _
Martie precum și la stadioanele 
gust*' ~ -

înălțime:
NIOARE ____ ___ __
O. Dolganciu 12,3; 500 m: E. Baciu 1:23,5; 
înălțime: O. Dolganciu 1,30; lungime: 
Dolganciu 4,81; greutate: I. iorga 10,38. 
(E. Teirău-coresp.).

BUCUREȘTI. în cadrul unui concurs 
de casă al secției de atletism Viitorul 
cîteva rezultate interesante: 300 m băieți: 
I. Nae 36,4; E. Marin 37,9; 300 m fete: 
V. Alecu și D. Ursache 44,5.

regiunilor"

care C. Radovici și M. Alexa
R. Temistocle (Di

mai a.c. de pe stadionul „23 A 
biletele se găsesc de vinzare 
obișnuite și anume : str. I 

agenția Pronosport din cab V 
nr. 2, agenția C.C.A. din bd.

;• ’ ‘ --------- u23 A
Republicii, Gâulești și Dinamo.

in „Cupa

au luat

a*

I.

se intîmplă 
un moment 
bun ?

ultima vreme.
Viitorul a dispus 
Roșie, iar în ca- 

Obor a cîștigat cu

valoroase recor- 
juniori. C. Che- 

a 3 recorduri 
împins 112,5 
total 370 kg.

Marți după masă, o dată 
minarea probei de pistol

C. Chelemen și N. Matei au stabilit

fără emoții în fața Științei și 
Voinței București. Rezultate 

Rapid — Știința 49—39 (22— 
înscris: Racoviță 12, Ferencz

sfirsit

la
kg. 
N. 
al

M.
C.

• SîmbStă și duminica, pe șoselele iiin 
împrejurimile orașului Cluj s-a disputat 
prima etapS a competiției „Cupa regiu
nilor", rezervată juniorilor și tinerilor 
alergători. La .startul întrecerilor au fost 
prezente reprezentativele regiunilor Bra
șov, Mureș-Autonomă Maghiară, Ploiești, 
Cluj’ și a orașului București. In prima 
zi s-a desfășurat proba de 20 km contra- 
cronometru individual, cîștigată de Emil 
Rusu (Cluj) cu 28:36, urmat de M. 
Tokaci (Buc.) 31:09 și Gh. Radu (Buc.) 
31:24.

Duminică, tinerii alergători au par
curs 70 dc km, cu plecarea în bloc. La 
capătul unei curse spectaculoase a ieșit 
din nou învingător Emil Rusii crono
metrat cu Ih 48:30, urmat de M. Takaci, 
V. Lupaș (Cluj) și St. Gonța (Brașov), 
toți în același timp cu E. Rusu.

A început asaltul recordurilor regionale
HUNEDOARA. Zilele trecute s-a des- 

: făsurat în localitate etapa pe oraș a 
campionatelor școlare și „Cupa speran
țelor* la copii. în afara atleților hune- 
doreni la întreceri au participat sportivi 
din Călan, Teliuc, Ghelar și Peștișul 
Mare. Cu acest prilej au fost doborît.e 
cîteva recorduri regionale și 2 au fost 
egalate. FETE: 60 m: V. Corpaci (1947) 
t,3; M. Dune (1949) și S. Trif (1950) 8,7 
— rec. egalat; lungime: V. Corpaci 4,80; 
greutate (3 kg): Ec. ilie 9,93 — rec. re
gional; mingea de oină: A. Dostățeanu 
42,67 — rec. regional; BĂIEȚI: 60 m: A. 
Redenciuc 1.9- — rec. regional; 80 m: I. 
Cozmescu 9,4 — rec. regional; 100 m: B. 
Albrecht 11,1; 200 m: B. Albrecht 22,9 — 
rec. regional; lungime: T. Salamon 6,39; 
înălțime: R. Moise 181 — rec. regional 
juniori și seniori; suliță: I. Drăgan 50,24. 
(Gh. Băleanu-coresp.).

ORADEA. Aproape 80 de concurenți au 
participat la o competiție organizată pe 
stadionul înfrățirea. FETE: 100 m: M. 
Costin 13.1; 4Q0 m: S. Bor 64.6; greutate: 
I. Pali 10.80; disc: I. Nagy 32,23; înălți
me: I. Tomcic 1,47; BĂIEȚI: 100 m: F. 
Riczman 11.5; 400 m: V. Pop 51,5; greu
tate : St. Pakot 12.80; disc: T. Panties 
45.66; înălțime: L. Balint 1,70. (I. Ghișa- 
coresp. regional).

BÎRLAD. Pe stadionul Tineretului au 
evoluat 134 de concurenți de la asocia
țiile Rulmentul, Unirea, Voința, Tînărul 
ucenic și Viitorul. Cele mai multe vic
torii le-au înregistrat atleții de la Uni
rea. BĂIEȚI: 80 m: I. Ungureanu 11,0; 
800 m: 
Secară

V. Sevaste 2:28.0: greutate: V. 
13,03; lungime: D. Ciobotaru 5,59;

500 m: I. 
80 m: V. 
Pană (G)
D. Novac
(Călărași) . __ _________, ______
Roșiori Vede (1283) și Șc. medie Giurgiu 
(1024) au ocupat primele locuri la băieți 
și la fete. (C. Stan-coresp.).

TG. MUREȘ. Faza orășenească a cam
pionatelor școlare a avut loc pe stadio
nul „23 August“ din localitate. JUNIORI 
II: 90 mg: T. Serester 13,6; JUNIORI I: 
400 m: Ad. Szasz 54,4; greutate: L. Bucur 
12,70; disc: P. Teti 42.33; JUNIOARE II: 
60 mg: G. Moldovan 10,9; 500 m: G. Mol
dovan 1:30.0; Ad. Georgescu 1:31,0; înăl
țime: M. Popa 1,35; JUNIOARE I: 100 m:
E. Soos 13,3; M. Took 13.4; greutate: L. 
Doczi 11,04. Seniorul L. Dobay a obținut 
15,6 pe 110 mg. (I. Păuș-coresp.).

PLOIEȘTI. La etapa regională a „Cu
pei. speranțelor4' pentru copii au concu
rat peste 150 de mici atleți. BĂIEȚI: 
60 m: D. Stoski (Buzău) 7,9; 560 m: M. 
Cristea (R. PI.) 1:21,0; lungime: Stoski 
5,02 — rec. regional; înălțime: C. Mihăi- 
lă (Tîrgoviște) 1,48 — rec^ regional; min
gea de oină: M. Cristea 66,80 — rec. re
gional; FETE: 60 m: E. Pîrlișeanu (PI.) 
8,9; 300 m: D. Durlea (Mizil) 50.4; lungi
me: G. Popescu (R. PI.) 4,18; înălțime: E. 
Georgescu (PI.) și V. Ionescu (PI.) 1.30; 
mingea de oină: V. Cofaru (Cîmpina) 
55,32 — rec. regional. în afară de con
curs: 100 m fete: M. Georgescu 13,4. Cla
sament pe raioane: 1. oraș Ploiești 61 p; 
Buzău 49 p; Mizil 45 p etc. (AJ. Mîțu-an- 
trenor).

Ene (G) 1:28,9; JUNIORI II: 
Dinculescu (G) 9,5; 1 000 m: I. 
2:55,7; JUNIOARE II: 60 mg: 
(G) 11,2; înălțime: M. Geageac 
1,40. La tetratlon, Șc. medie

cu ter- 
calibru 

mare, au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul concursului republican dotat 
cu „Cupa Steajia". Tradiționala con
fruntare care a reunit și de data 
aceasta pe cele mai valoroase ele
mente ale tirului nostru de perfor
manță, a fost prilej de satisfacții 
prin rezultatele valoroase inregistrate 
la fiecare probă. Organizarea con
cursului a corespuns, de asemenea, 
iar corpul de arbitri a lucrat opera
tiv și competent. Prin desființarea 
paravînturilor din poligonul de arma 
calibru redus se părea că rezultatele 
vor fi mai slabe. Ne-am convins 
însă că trăgătorii noștri pot sâ scoa
tă rezultate de valoare internațională 
și în condiții mai grele de concurs, 
așa cum a fost de data aceasta. O 
remarcă deosebită : am urmărit

După prima etapă. în clasamentul ge
neral conduce regiunea Cluj urmată de 
oraș București, Brașov, Mureș-Autono
mă Maghiară și Ploiești. (P. RAD- 
VANl — coresp.).

® în programul concursului dotat cu 
trofeul „Cupa Dinamo*, au figurat probe 
pentru toate categoriile de alergători. 
Iată rezultatele: tineret — pistarzi (60 
km): 1. Dan Mărgărit (Olimpia) lh 
36:15 ; 2. V. Burlacu (Steaua) ; 3. E. 
Bărbiilescu (Dinamo) același timp; 
juniori cat. I (40 km): 1. I. Păunoiu 
(Dinamo) lh 06:32 ; 2. S. Voinescu 
(Dinamo) ; St. Simion (Olimpia)

același timp; juniori cat. a JI-a ( 
km): 1. D. Tudor (Steaua) 56:24; 
C. Constantinescu (C.P.B.) ; 3. 
llrușca (S.S.E. Nr. 1) același ti 
biciclete de semicurse (26 km): 1.
Niculescu (Steaua) 36:52; 2. R. Can 
(Voința Buc.) ; 3. N. Găgeanu (Olimpi 
același timp; biciclete de turism ( 
km): 1. I. Șerbănescu (Steaua) ; 2. 
Apostolesou (Steaua) ; 3. D. Ga
(Olimpia). în toate cele 5 probe 
luat startul peste 100 de alergăt 
(GH. TUDOSE și C. NICULESCU 
coresp.).

Slarl in campionatul republican de viteză pe zgur
Duminică dimineața la ora 10 pe stadio

nul Unirea din șos. ’ Olteniței se va da 
startul în prima etapă a campionatului 
republican de viteză pe zgură (dirt- 
track). Anul acesta campionatul se va 
desfășura după o formulă nouă. Primele 
trei etape vor fi de selecționare urmînd 
ca primii 7 alergători din clasamentul 
întocmit după aceste trei etape să-și 
dispute în următoarele patru etape tit
lul de campion republican pe anul 1963. 
La mijlocul lunii iunie vom cunoaște 
pe cei 7 competitori care se vor întrece 
pentru invidiatul titlu de campion re
publican. Etapa de duminică — ca de 
altfel și celelalte șase etape următoare 
— va cuprinde șapte manșe de campionat 
a cite patru alergători, în așa fel ca fie-

sfîrșit, o generație nouă la întrecerile 
de skeet. O echipă de juniori de la 
Școala sportivă nr. 1 a demonstrat 
reale perspective. B. Marinescu și 
Gh. Sencovici, îndeosebi, au fost 
parteneri dificili chiar pentru trăgă
tori eu experiență ca Șt. Popovici și 
I. AZbescu. Performanțele lor sînt 
foarte promițătoare.

Iată rezultatele : skeet (talere arun
cate din turn) : 1. I. Albescu (Steaua) 

t. ; 2. Șt. Popovici (Dinamo Obor) 
t. ; 3. Bogdan Marinescu 
t. ; 4. Gheorghe Sencovici 
t. Pistol calibru mare: 1.

. — . 2. I.

(SSE 1) 
(SSE1)
V. A-
Tripșa

(Urmare din pag. 1) 4,

într-o discuție avută de curînd la 
dacție cu tov. ing. Ștefan Șerbănescu 
secretarul comisiei de viteză pe zgu 
din cadrul F.R.M. — acesta ne-a deci 
rat : „în actualul campionat lupta
tru titlu va fi mult mai aprigă deoa 
alergătorii au căpătat experiență, forțe 
sînt acum mai apropiate și asaltul tin 
rilor este mai impetuos. Campionul 
anul trecut (Gh. Voiculescu — 
va avea mult de luptat cu Al. Sir 
(Voința), L Cucu (Metalul) și Al. P 
(Unirea) care se vor strădui să-și pi 
în valoare elanul și talentul pentru
învinge. Un alt tînăr care se afirmă es 
dinamovistul Gh. Moldoveanu de la 
așteptăm confirmarea valorii eres 
demonstrată la antrenamente". în < 
de cei menționați mai sus, vor mai 1 
startul în campionat și alți alergăto 
printre 
drescu (Metalul) K 
mo). R. Jurcă (Steaua) și alții.

I. DUMITRESCU

Elevul Eugen Pereteatcu din Bacău a stabilit un nou record regional la săritura 
în lungime.

BACAU. Peste 250 de elevi au partici
pat la etapa regională a campionatelor 
școlare. Cu această ocazie E. Pereteatcu 
a stabilit un nou record regional de se
niori și juniori sărind 6,85 m la lungime. 
JUNIORI I: ÎOO mi V. Sîrbu și H. Reî- 
zel 11,7; 800 m: V. Zbranca 2:13,4; înăl
țime: E. Pereteatcu 1,76; prăjină: V. Ciu- 
cescu și Pereteatcu 3.10; 110 mg: C.
Vernica 17,8; greufcate: P. Cucureac 12,60; 
ciocan: P. Cucureac 46,86; triplu: Pere
teatcu 13,35; JUNIORI LI: 80 m: M. Sein- 
stdn 9,1; 30© m: V. Dumitru 4©.7: lun
gime: Seinstein 5,73; JUNIOARE I: 
100 m: V. Eufanu 12,9; V. Furdui 13,0; 
M. Filip 13.1; 200 m: M. Filip și V. Fur
dui 26,5; 800 m: V. Furdui 2:36,4; 80 mg: 
V. Bufanu 12,4; lungime: A. Ioniță 5,14;

FETE: 60 m: T. Ghica 10.2: lungime: FI. 
Rairjea 4 60. (S. Eliade-ooresp ).

BRAȘOV. Numeroși atleți juniori 
concurat la întrecerile de pe stadi<

BRAȘOV. Numeroși atleți juniori au 
concurat la întrecerile de pe stadionul 
Tractorul. FETE: 100 m: J. Bal ea 1X5; 
lungime; J. Balea 5.43; BĂIEȚI: 100 m: 
R. Mamina 11,5; H. SchemmeL 11,8; 800 m: 
V. Chicuruș 2:01,7; I. Moraru 2:0e,5; lun
gime; N. Trandabur 5,60. (C. Gruia-co- 
resp. regional).

giurgiu. Peste 300 de elevi din ra- 
toaaeie regiunii București au participat 
la etapa regională a campionatelor șco
lare. juniori I: îoo m: T. Vasilescu 
(Giurgiu) 11,4; 200 m: T. Vasilescu 23,7; 
înălțime: M. Tache (C) 1,70; disc: N. Roșu 
(Slobozii*) 36.01; JUNIOARE I: 100 m: M. 
Dincă (Titu) 13,9; 200 m: M. Dincă 29,5;

tru rezultatele de valoare pe care și le-au 
planificat pentru acest an. Dar cînd i-am 
întrebat ce și-au propus să realizeze la 
Galați, Iolanda Balaș ca și Eugen Ducu, 
Zottan Vamoș ca și Uasile Georgescu, 
Mircea Ursac ca și Florica Grecescu, 
au răspuns aproape în cor : 
bine la 
Ei și 
nu ne 
dorinței Iof și...

în orice caz noi 
fiecare dintre atleții care vor participa 
la acest concurs se va strădui să reali
zeze performanțe pe măsura pregătirii 
efectuate pînă acum. Și, de aceea, avem 

or să arate ce au făcut toate motivele să așteptăm rezultate 
»i facă prima obțiune pen- dintre cele mai bune...

să afle noi 
totul 
con-

în aceste zile, în birourile federației 
atletism este multă forfotă. Antre

nori din București și din alte orașe, 
drdegațj ai cluburilor, atleți, arbitri, vin 
eă se intereseze de întrecerile primului 
mare concurs, din acest an, al seniorilor, 
vin să-și facă înscrierile..

Este o atmosferă cu 
eter: <tici, care precede orice 

«L-s important al atleților noștri.
I-am găsit la federație pe multi 

tr» eei care vor evolua la Galați, 
Si du ui in iei. Nu este de loc 
s’-țj dai seama că toți așteaptă cu 

multă ner’l ilare întrecerile din cadrul 
Cndifonahdui concurs republican de 
primăvara.
p-nâ acum,

din- 
sîm- 
prea

fJTordim mai 
Galați, pe pista întrecerilor !*... 
dacă toți spun același lucru» 
rămîne dccît să ne conformăm 

să vorbim la Galați ! 
sistem convinși ci

o imagine din campionatul trec 
bi viteză pe zgură. Lupta intre Al Sine 
(3 — Voința) și Al. Pop (5 — Unirea

Foto: 1. Mihăic*

car, acceptat Să nu uităm nici un mo
ment că apărarea „în zonă"4 este folo
sită destul de puțin pe plan interna
țional. De aceea nu putem fi de acord 
cu renunțarea aproape totală la sistemul 

Ia om* și considerăm că. din a- 
ptmet de vedere, antrenorii nu 

serviciu baschetului nos- 
De altfel, dorința de a obține 

cu orice preț — și «ceasta 
se face

,,orn 
cest 
clue nici iyi 
tru. 
rezultate 
în. datina calității joeulwi 
simțită din plin în turneul de la Tg. 
Marreș.

Trerînd la partidele de marți, trebuie 
să subliniem replica destul de dîrză 
a Voinței în fața echipei Știința, eare 
a cîștigat în cele din urmă cu 46-—33 
(23—20). Au marcat: Antoscii 11, Ni- 
cule&cu 14, Simon 11, Tinlorescu 2, 
Ilarafambie 8 pentru Știința și Bucevski 
11, Magdin 6, Spiridon 10, Manolache 
4, Iliescu 2. Au arbitrat dr. I. Știrbii 
și Gh Fiii op. în al doilea meci. Rapid 
d întrecut Mureșul cu 90—35 (46—-18). 
Au înscris: Racoviță II, Ferencz 12» 
Lupan 5. 
Gheorghe 
Flore seu 
(Rapid), 
rassy 2, ’
Fogarassy
Riegler și M. Tănăsescu.

în cele mai importante meciuri ale tur
neului, Rapid și Mureșul au jucat ex
celent, au condus din primele minute, 
cîștîgînd 
respectiv 
tehnice : 
18). Au

Racoviță II, Ferencz
Tvanovicî 2, Vasilescu 4, €. 

21. Zăvădescu 10, Demian 2, 
6, P ©stole 8, Cîmpeanu 6 
Varga 6, Pircan 7, E. Fuga- 
Erdiîgh 8, Domianschtt 4.

2, Marck 6. Au condus

195
192
190
189
tanasiu (Steaua) 579 p. ;
(Dinamo) 578 p. ; 3. V. Manciu (Stea
ua) 578 p. ; pe echipe: 1. Dinamo 
2289 p. ; 2. Steaua 2285 p. ; 3. O- 
limpia București 2198 p.

Trofeul pus în joc a fost cîștigat 
de sportivii clubului Steaua.

12, Lupan 6, Ivanov ici 11, Vastîeseix 
C. Gheorghe 4 pentru Rapid și Antosclt 
9. Niculescu 3, Simon 8» Tiularescu 4, 
Haralambte 10 pentru Știința. Mureșul 
— Voința 63—51 (35—23) Au marcat: 
Varga 21, Pircan 14, E. Fogarassy 8, 
Madarasz 8, Erdogh 6, Koos 6 de la 
Mureșul și Bucevski 3, Magdin 6, Spiri
don 25, Manolache 9, Pitrop 8 dc Ia 
Voința. Turneul continuă vineri cu pri
mele jocuri din retur.

4 recorduri republicane de juniori
cu echipa I.C.F. care 1 
dat pornise pe un d

Cu prilejul întrecerilor din cadrul 
campionatului orașului București, ti
nerii halterofili Cornel Chelemen și 
Nicole Matei (ambii de Ia Dinamo 
Obor) au stabilit 4 
duri republicane de 
lemen este autorul 
categoria mijlocie : 
smuls 11TJ5 kg și
Matei a stabilit al 4-lea record 
reuniunii, smulgind 117,5 kg la cate
goria grea. Rezultatele obținute de 
cei doi sportivi dinamoviști confirmă 
progresele lor din

Tn categoria B, 
cu 6—1 de Grivița 
tegoria A, Dinamo
7—0 meciul cu I.C.F. (în urma ne- 
prezen tării echipei studențești). Ce

★
In curînd halterofilii noștri frun 

tași vor participa la cîteva întîlni 
internaționale foarte importante. Săp
tămîna viitoare, la Paris, echip 
R.P. Romîne va lua startul în cadr 
întilnirii triunghiulare în comp^ni 
echipelor Franței și Finlandei. A 
la sfîrșitul lunii, halterofilii noștri v 
fi prezenți la cea de a treia ediți 
a „Cupei Dunării*
la Sofia. Din lot fac parte printr 
alții, B. Fiți, I Panait, L. Zones 
L. Baropa. A Toma, N. Pană, S. Ca 
zan, T, Roman



Tenismanii noștri pot da 
și mai mult

FOTBHL fi

I

5—0. Un scor edificator, care oglin
dește fidel raportul de forțe dintre 
învingători și învinși, în întîlnirea 
de „Cupa Davis“ R-P. Romină—Elve
ția. Cu aceasta este de acord și că
pitanul echipei oaspe, dr- Wemer 
Steiner, fost jucător de clasă euro
peană : „Indiscutabil, rominii au me
ritat victoria ți chiar la acest scor... 
M-a impresionat in mod deosebit Ion 
Tiriac, o certă valoare in tenis. Nu-l 
văzusem pină acum, citisem doar în 
ziare rezultatele lui. Acum mi le 
explic... Este un jucător înclinat spre 
atac, toate loviturile lui fiind îndrep
tate către acest țel. Serviciile puter
nice, loviturile sale de dreapta și de 
stingă il atrag parcă ele însele la 
fileu. Dacă va continua in acest fel 
(n.n- cu seriozitate și perseverență, 
desigur) el poate să se situeze în 
scurt timp printre cei mai buni tenis- 
manî din lume. Un singur defect: 
prea nervos-.. Al doilea jucător al 
echipei, Bardan, știe să lupte. A 
„scos” mingi care păreau pierdute și 
a perseverat atit in apărare cit ți in 
atac. Mi-a plăcut și formația de du
blu, bine dotată fizicește și care des
fășoară un tenis modem. Ne întoar
cem acasă cu regretul că timpul pe
trecut in frumoasa dumneavoastră 
Capitală a fost prea scurt, dar cu 
amintirea zilelor plăcute cînd am 
fost înconjurați de calda ospitalitate 
românească”.

Părerile conducătorului delegației 
sportive elvețiene sînt semnificative 
Și ele ne bucură. Rezultatul de acum

-4
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ACTUALITĂȚI...

• Au fost fixate datele și programul 
de desfășurare a turneelor finale ale 
campionatului de calificare în categoria 
A. întrecerile masculine (în două serii) 
vor avea Ioc între 17 și 19 mai la •$/- 
Gheorghe și Tg. Jiu, iar cele feminine.

’VO LEI

Cine va retrograda din categoria A?
RĂSPUNSUL îl vom primi de la în

trecerile care se vor desfășura mîine, 
sîmbătă și duminică, la Cîmpia Turzii 
și la Craiova.

CÎMPIA TURZII vor lupta pen- 
evitarea retrogradării echipele mas

culine clasate pe locurile 7 și 8 în serii: 
Minerul Exploatări Baia Mare, C.S.M. 
Cluj, Olimpia M.I.U. București și Ful- 
gerul Suceava. Paralel cu acestea, la 
Cîmpia Turzii se vor întrece, pentru 
locurile 9—12 în clasamentul final, e- 
chipele clasate a 5-a și a 6-a în serii: 
Steaua București, Știința Galați, Petro
lul Ploiești și Farul Constanța.

LA CRAIOVA, pentru a scăpa de re
trogradare vor lupta echipele feminine 
Partizanul roșu Brașov, V oința Bucu
rești, Tractorul Brașov și C.F.R. Timi
șoara, iar Voința Craiova, Progresul 
București, Metalul București și Voința 
Miercurea Ciuc își vor măsura forțele 
în turneul pentru locurile 9—12.

1X2X1X21
Pină la închiderea concursului Prono

sport din această săptămînă au rămas 
numai două zile și... dteva ore. In rîn- 
durile participanților Pronosport, acest 
concurs exercită o atracție deosebită, da
torită conținutului său variat. In plus, 
dintre cele trei meciuri internaționale 
cuprinse in program, două sînt întilni- 
rile reprezentativelor A și de tineret ale 
țării noastre și R.D.G.

Deoarece, cu excepția celor cane fac 
parte din lot, ceilalți jucători ai echi
pelor de cat. A sînt în „relache“, consi
derăm interesantă părerea unuia dintre 
aceștia în legătură cu concursul de du
minică.

Iată pronosticurile jucătorului BABOIE 
de la Progresul București :

1. R. P. Romină (A) — R. D. Ger
mană (A) 1

2. R.D.G. (tin.) — R. P. Romină
(tin) 2

3. Italia — Brazilia x
4. Lokomotiv M. — Zenit Lenin

grad 1
5. C.F.R. Pașcani — Siderurgistul

Galați 1 x
6. Foresta Fălticeni — Metalul Tîr-

goviște 2
7. Flacăra Moreni — Progresul

Brăila 1
8. Unirea R. Vîlcea — Dinamo

Pitești x 2
9. Gaz Metan— Chimia Făgăraș 1

10. Mureșul — Minerul B. Mare 1 x
11. Arieșul — C.F.R. Timișoara 1 x
12. A. S. Cugir — Vagonul Arad 1
Sp. Progresul Alexandria — C.F.R.

Roșiori 1 

confirmă că pregătirea în regim de 
concurs dă roade bune. Jucătorii noș
tri s-au prezentat cu un plus de ex
periență competițională (după meciu
rile amicale cu tenismanii sovietici), 
sînt parcă mai căliți pentru adver
sari cu stiluri variate. Totuși, ei tre
buie să insiste și mai mult la Îmbu
nătățirea tehnicii execuțiilor, să-și 
întărească loviturile, să-și orienteze 
jocul către cerințele modeme ale 
tenisului. O atenție deosebită se cu
vine și echipei de dublu care s-a 
arătat în progres, dar mai trebuie 
încă rodată-

Tenismanii noștri pot da și mai 
mult !

LA ZI

O Campionatul Capitalei la echipe 
njixte incepe Ia sfîrșitul acestei săp- 
tamîni, cînd sînt programate urmă
toarele întîlniri : Progresul—Dinamo, 
Petrolchimie— Steaua, Justiția— Știința.

• Săptămîna trecută s-a terminat 
concursul de antrenament al lotului 
republican de juniori. Pe primul toc 
s-a clasat Gheorghe Boaghe, care in 
ultima partidă l-a învins pe Sever 
Dron cu 6-1, 6-3, Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine : S. Dron,
C. Popovici, Șt. Burclu, I- Năstase,
D. Dimache, R. Niculescu și D. Țe- 
reanu.

O Pe terenurile clubului Dinamo, 
se desfășoară un interesant concurs 
deschis copiilor legitimați la F.R.T., 
între 8 și 18 ani. Jocurile au loc zil
nic între orele 8,30—13 și 15—19.

la aceleași date, Ia Baia Mare și Onești. 
Iată programul jocurilor:

MASCULIN, SERIA I (Sf. Gheorghe): 
Ziua 1 : Știința Galați — Portul Con
stanța și Metalul București — C.S.O. 
Ploiești; ziua a II-a: Portul — Me
talul și Știința — C.S.O. ; Ziua a III-a: 
C.S.O. — Portul și Metalul — Știința ; 
SERIA A II-A (Tg. Jiu): — Ziua I: 
Voința Sighișoara — A.S.M. Odorhei 
și Mecanica Timișoara — Știința Cluj; 
Ziua a II-a: Voința — Mecanica și 
A.S.M. Odorhei — Știința ; Ziua a IlI-a: 
Mecanica — A.S.M. Odorhei și Știința 
— Voința.

FEMININ, SERIA I (Baia Mare): 
Ziua I: Știința Cluj — Locomotiva 
Teiuș și ILSA Timișoara — Voința 
Odorhei ; Ziua a II-a : Locomotiva — 
Voința și ILSA Știința; Ziua a III-a: 
Locomotiva — ILSA și Voința — Știința. 
SERIA A II-A (Onești): Ziua I: Rul
mentul Brașov — Spartac Constanța și 
Textila Buh uși — Ancora Galați ; Ziua 
a II-a : Ancora — Rulmentul și Spartac 
— Textila; Ziua a IJI-a: Spartac — 
Ancora și Textila — Rulmentul.

• Meciurile etapei a 5-a (retur) din 
campionatul republican, programate în 
Capitală (teren Giuleștî) se vor desfă 
șura astfel : sîmbătă, de la ora 16,15: 
Știința — Dinamo București (m) și 
Rapid — Steaua (m) ; duminică, de la 
ora 10: Rapid — S.S.E. Constanța (f) 
și Știința -— S.S.E. Ploiești (f).

Poate că mulți dintre dumneavoastră 
indică alte pronosticuri. Este și normal: 
nu toți „văd“ aceleași semne ! Altfel, 
concursurile Pronosport n-ar mai fi a- 
tit de interesante.

Și acum, vă reamintim că a rămas un 
timp foarte scurt pentru depunerea bu
letinelor. Or, ar fi păcat ca, depășind 
acest termen să nu mai puteți juca la 
acest, atit de atractiv, concurs.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 19 din sea

ra zilei de 8 mai 1963 au fost extrase 
din urnă următoarele numere de bază :

28 40 11 29 13 23
Numere de rezervă : 22 3
Fond de premii : 415.180.
Tragerea următoare va avea loc la 

Petroșeni.
LOTO CENTRAL

tragerea din 3 mai 1963
Premiul special A, 1 premiu x 7.455 

lei (sfert); Premiul special B. 1 premiu 
x 19.879 lei; Premiul special C, 3 premii 
x 2.485 lei (sferturi); Categ. I: 5 premii 
x 9.939- lei și 2 x 2-484 lei; Categ. a II-a: 
13 x 3.644- lei și 8 x 911 lei;: Categ. a III-a: 
32 x 1.507 lei și 28 x. 3765 Lei; Categ. a 
IV-a: 30 x 1.633 lei și 24 x 408 lei;. Categ. 
a V-a-: 41 x 1-17» tei si 37 x 292 lei; Ca
teg a VT-a: 71 x 501 Iei și 114 x 147 lei; 
Categ. a VH-a: 93 x 48» lei si 10» x 122 
lei; Categ. a VIII-a: 135 x 339 lei și 153 
x 84 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

a

in
Marți seara s-a înapoiat în Capitală 

selecționata de fotbal a orașului Bucu
rești, care a susținut în cursul săptăinînii 
trecute trei partide peste hotare : două 
în Danemarca, la Copenhaga și Alborg, 
și una în Suedia, la Landskrona. Fi
rește, relatările lapidare ale agențiilor 
de presă n-au putut satisface curiozita
tea iubitorilor de fotbal din țară. A doui 

Un aspect din primul meci al turneului: București — Copenltaga 2—0.

zi dimineața, la prima oră tor. fon 
Alexandrescu, secretar general adjunct 
al F.R.F, și conducătorul lotului, ne 
furniza noi amănunte asupra evoluțiilor 
fotbaliștilor roniîni.

— Cum a fost la 2—0 ?
— După prima jumătate de oră soco

telile erau ca și terminate. Constantin 
încheiase cu șuturi imparabile două

CURIERUL NOSTRU
• Doi cititori din Ploiești ne-au 

scris — firește — despre Petrolul. O 
i-a îndemnat? Comportarea slabă a a- 
eestei formații în returul campionatului, 
lată părerea tov. VICTOR BOTEZ, sala
riat la întreprinderea de carotaj din Plo
iești : „Echipa care învingea pe Gremio 
sau obliga la Belgrad reprezentativa Iu
goslaviei să se mulțumească cu un meci 
egal, exasperează de cîtva timp prin 
ineficacitate, prin joc încîlcit, lipsit de 
orizont. Nu cumva echipa a îmbălrînit? 
Vir sta medie a formației de bază se a- 
propie de 28 de ani! Și nu există o 
preocupare pentru promovarea juniorilor 
în prima garnitură: Pal și Moldoveanu. 
Ne amintim cu nostalgie de tinerii fot
baliști crescuți acum șapte ani de Troian 
Ionescu, pe atunci antrenorul lotului de 
juniori al Petrolului. Dridea, Sfetcu, 
Tabarcea și alții au provenit din rin- 
dul acestora. Revenind la actualitate, 
constatăm că după șase etape din retur 
Petrolul a acumulat doar 4 puncte/ 
I lorea și Pahonțu, care nu excelează 
priori-o viață sportivă exemplară fiind 
cam des clienții restaurantelor, sînt de
pășiți în viteză de multe extreme, iar 
carențele pregătirii fizice și tehnice în
cearcă uneori să le suplinească printr-un 
joc dur, neregulamentar. Tabarcea șl 
Dridea sînt din ce în ce mai greoi. 
Badea aleargă mult dar cu puțin folos, 
iar Anton Munteanu, muncitor în jocul 
de cîmp. parcă se ferește si tragă la 
poartă Tehnica subtilă a fotbalului — 
ale cărei secrete le cunoșteau și spor
tivii de la Petrolul — nu se uită, ci se 
pierde ca și dexteritatea muzicantului 
care nu mai exersează. Părerea mea 
este câ orele de antrenament ale echipei

ȘTIRI... REZULTATE...
>1

REPttOGRAMABEA MECIULUI 
FARUL — STEAGUL ROȘU

Partida Farul — Steagul roșu, restanță 
din etapa a XXI-a, va avea loc miercuri 
15 mai la Constanța. Jocul va fi condus 
de arbitrul Emil Martin.
RAPID SE PREGĂTEȘTE PENTRU ME

CIUL CU LOKOMOTIV MOSCOVA

Duminică dimineața, începi nd de Ia ora 
9.30, pe stacKonul Giulești va avea loc 
partida amicală Rapid — Dinamo Bucu
rești. jocul face parte dim pregătirile 
echipei feroviare în vederea meciului cu 
Lokomotiv Moscova (15 mai, la Mosco
va) din cadrul campionatului internațio
nal feroviar. 

combinații spectaculoase ale atacului 
nostru Sincer să fiu, m-a surprins cil 
de repede s-a aclimatizat echipa noa
stră cu condițiile specifice de joc. E- 
chipa și-a mobilizat toate forțele, oferind 
o primă repriză de fotbal de bună cali
tate, foarte apreciat de publicul spec
tator.

— Dacă nu ne înșelăm, fotbalul 
nostru era pentru prima dată repre-

Foto P P-F. Copenhaga

zentat pe nn teren de fotbal din 
Danemarca ?

— Intr-adevăr. Și pot să afirm că 
jucătorii romîni și-au atras frumoase a- 
precieri din partea specialiștilor danezi 
ca și din partea presei de specialitate. 
S-a jucat tehnic, cu legătură între com
partimente, cu acțiuni largi desfășurate 
Pe aripi și apoi încheiate cu puternice 
șuturi pe poartă. A impresionat in spe
cial Constantin, prin calitățile sale de

Petrolul nu sînt folosite îndestulător 
pentru șlefuirea tehnicii individuale sau 
măcar pentru menținerea celei ciștigate 
după ani și ani. Așadar, îmbătrinirea 
echipei, lipsa de conștiinciozitate la 
antrenamente viața nesportivă dusă de 
unii jucători, lipsa unei concepții clare 
și a unui stil propriu de joc ca șl o 
serie de carențe organizatorice, au 
concurat la scăderea valorii echipei Pe
trolul*. Cam aceleași păreri le susține 
în scrisoarea sa și celălalt ploieștean, 
tov. CĂLIN ION.

• „La Caransebeș, ne-a scris cores
pondentul nostru Mihai Mutașcu, s-a 
desfășurat nu de mult un joc de se
lecție a celor mai buni juniori din ra
ioanele Caransebeș și Reșița, cel mal 
buni dintre ei urmi nd a participa la ta 
bara de vară din acest an. Din, riadul 
celor două echipe s-au evidențiat Gri
gor e Kirakov, Crigore Cojocea (raionul 
Reșița), Traian Cuzma, P. Simescu (ra
ionul Caransebeș)*.

Pregătiri pentru
R.P. Romină

(Urmare din pag. 1)

posibilă insă folosirea interului dreap
ta G. Schrotter de la Dynamo Berlin, 
care — în caz că va juca — va îm
brăca tricoul echipei reprezentative 
pentru a 40-a oară. în afară de 
Schrotter, cele mai multe selecționări

ALTE REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Seria a n-a : Ș.S.E. Ploiești — Ancora 
Galați 3—0 (neprezenta re). FL roșie 
Tecuci — Progresul Brăila 1—1 (1—1).

Seria a III-a : Petrolul Ploiești — Chi
mia Făgăraș 4—0 (2—0).

Seria a rv-a : Ș.S E. 2 Buc. — C.S.Ș. 
Buc 7—1 (3—0). Centrul 23 August Buc. 
— >.S.E. 1 Buc. 4—1 (2—1). I.M.U. Med
gidia — Electrica Constanța 0—2 (0—0). 
Voința Euc. — Știința Buc. 1—4 (0—D-

Seria a V-a : Rapid Buc. — Dinamo Pi
tești 3—0 (0—0),

Seria a VL-a : C.F.R. Timișoara — U.T. 
Arad 1—0 (0—0), Jiul Petrila — Progre
sul Timișoara 3—2 (I—1). Ceramica Jim- 
bolia — Vagonul Arad 1—4 (0—1). C.F.R. 
I.R.T.A. Arad — Banatul Timișoara 1—4 
(1—2). Minerul Luneni — C.S.M. Reșița 
0—0, Știința Timișoara — Metalul T. Se
verin 3—0 (2—0). 

creafor 5/ — după cum s-a văzut —> 
și de realizator,

— Cîteva cuvinte despre jocul 
adversarului ?

— Selecționata orașului Copenhaga a 
fost alcătuită din jucători care activează 
In prima categorie, cinci dintre ei făcmd 
parte din lotul reprezentativ. în jocul 
echipei (axat pe sistemul 4—2—4) ie 
observă influența fotbalului englez Da
nezii. buni tehnicieni șl atleți, folosesc 
cu predilecție pasa directă, în adinei me, 
îndeosebi spre aripi care au o mare vi
teză. Apărarea acționează în general dis
tructiv, aplicînd un sever marcaj „om 
la om*.

— Ce ne puteți spune despre ce
lelalte două partide ?

— La Alborg, am condus 60 de mi
nute cu 1—0, printr-un gol înscris de 
Constantin (de astă dată cu capul), 
după care am primit două goluri cu totul 
întîmplătoare ; la primul, întreaga apărare 
se oprise, întrucît unul dintre adversari 
comisese henț vizibil. Golul doi s-a în
scris dintr-o lovitură liberă de la... cen
trul terenului, mingea trimisă pe sus 
trecind peste linia ultimilor apărători și 
pe lingă Eremia, care a asistat pur d 
simplu cum intră balonul în plasă. In 
sfirșit, în Suedia, la Landskrona, am 
întîlnit o selecționată a Suediei de sud, 
alcătuită din jucători de la formațiile 
Malmo (campioana de anul trecut), Hel
singborg (locul 3 în campionatul ac
tual ) și Landskrona. S-a jucat din m>u 
bine (am învins cu 2—1), remarcin- 
du-se în special Georgescu, autorul am
belor goluri.

— Care jucători v-au plăcut mat 
mult după toate cele trei întilniri ?

— Lan ga, cel mal constant din linia 
de fund, Eremia, cu excepția meciului 
de la Alborg, Constantin, Badea, En? II 
și Georgescu.

— Întrucît selecționata olimpică 
a Danemarcei se confundă cu prun» 
reprezentativă, se poate spune eâ 
ați făcut cunoștință pe... jumătate 
cu viitoarea noastră adversară ’» 
preliminariile J.O. de la Tokio. Cum 
apreciați deci sarcina lotului nostru 
olimpic în jocul de la 23 iunie ?

— Am văzut chiar mai mult de ju
mătate din lotul olimpic al Danemarcei 
dacă li punem la socoteală șl pe cei 
trei titulari de la Alborg. Sint, așadur, 
în măsură să pron os tichet o victorie 
a culorilor noastre, cu condiția însă ea 
jucătorii noștri să dovedească în conti
nuare seriozitate Iu pregătire șl sâ se 
mobilizeze la fel cum au făcut-o și fot
baliștii selecționatei orașului București 
in meciul dștigat cu 2—0...

(Interviu luat de G. NICOLAESC U>

meciul de fotbal 
R.D. Germană

Ie au Kaiser (26), Heine și Erfer (cfte 
24). Media de vîrstă a echipei este 
24 de ani.

Intîlniree R.P.R. — R.D.G. va fi 
condusă de arbitrii iugoslavi Branko 
Tesanici (la centru), L Ilici și V. 
Gruskovniak (la tușe).

★
Programul de duminică, de pe sta

dionul „23 August* a fost astfel fi
xat :

ora 15 : Rapid — Steaua (in cadrul 
campionatului republican de juniori); 
ora 17 : R. P. Romină — R. D. Ger
mană.

★

Tot duminică, în orașul Turgelo* 
situat la 200 km de Berlin, se dis
pută meciul dintre echipele repre
zentative de tineret ale R. D. Germa
ne și R. P. Romîne. Echipa noastră 
părăsește capitala mîine, cu avionul.



in țara
După cum se știe, timp de o săp- 

tâmină un grup de gimnaste și gim
naști din Japonia au fost oaspeții 
țării noastre. Cu acest prilej ei au 
efectuat in compania lotului olimpic 
romin trei demonstrații : două la Iași, 
iar ultima în Capitală. în plus, în 
una din zile sportivii japonezi și 
sportivii romini s-au antrenat in co
mun în sala Recolta, iar antrenorii 
celor două echipe au discutat unele 
probleme legate de exercițiile im-

măr destul de 
tehnică bună.

Atit la Iași

japonezi

mare, executate cu o

Activitatea internațională 
la tenis

Duminică începe campionatul mondial 
de baschet masculin

cît și la București, 
oaspeții au avut ca parteneri de de
monstrație și antrenament gimnaști 
și gimnaste din loturile olimpice ale 
țării noastre. Gimnaștii romini s-au 
dovedit parteneri corespunzători, e- 
voluind destul de bine. Exercițiile 
lor cuprind elemente grele și foarte 
grele in combinații, tehnica execuției 
lăsînd însă de dorit. Remarcăm, de 
asemenea, că exercițiile de la sol sînt 
puțin cam statice și nu atît de precis 
și frumos combinate. Lipsa unei pre
gătiri tehnice corespunzătoare s-a do
vedit, mai ales la bară, iar pregă
tirea fizică, în general, este defici
tară (la acest capitol japonezii se 
prezintă excelent). In ce privește 
gimnastele noastre, putem spune că 
ele s-au prezentat cu exerciții grele, 
îndeosebi la birnă și sperăm că exe
cuțiile viitoare vor 
mai bune.

Vizita glmnaștilor 
noastră s-a dovedit
sportivii noștri cît și pentru oaspeți. 
In ce-i privește pe antrenorii romini, 
ei au tras concluzii privind pregă
tirea viitoare și sîntem convinși că 
printr-o muncă perseverentă, punin- 
du-se accent pe calitatea și corectitu
dinea însușirii mișcărilor, se va asi
gura loturilor noastre o pregătire co
respunzătoare, pentru ca acestea să ne 
reprezinte cu cinste în viitoarele com
petiții internaționale.

• Intre 12 și 26 mai se vor desfă
șura la Paris campionatele interna
ționale de tenis ale Franței la care 
participă jucători și jucătoare din 27 
de țări. în turneul masculin vor e- 
volua 137 jucători, iar in cel femi
nin 80 de jucătoare. Printre partici- 
panți se numără jucători din Anglia, 
Austria, Iugoslavia, Italia, Australia, 
R.S. Cehoslovacă, R.F. Germană, 
Spania, Africa de Sud și alte țări. 
R.P. Romină va fi reprezentată de 
Ion Tiriac și Petre Mărmuxeanu.

• Finala „Cupei Davis“ (zona a- 
siatică a fost cîștigată de echipa In
diei care a învins cu scorul de 3—2 
echipa Japoniei. în ultimul joc, in
dianul Krishnan l-a învins cu 6—2; 
6—3; 7—5 pe Osamu Ishiguro.

Duminică dimineața, în sala de 
sport Marocana din Rio de Janeiro, 
va avea loc deschiderea festivă a 
campionatului mondial de baschet 
masculin. La întreceri vor fi prezente 
numai 13 reprezentative.

Comitetul de organizare a stabilit 
pe zile programul de desfășurare a 
preliminariilor :

12 mai (Belo Horizonte) grupa Ai 
Uruguay — Franța; U.R.S.S. — Ca
nada; grupa B: S.U.A. — Mexic; Ita
lia — Argentina; grupa C (Curitiba): 
Iugoslavia — Peru și Porto Rico — 
Japonia.

13 mai: (Belo Horizonte) grupa AH 
Uruguay — Canada și Franța 
U.R.S.S.; grupa B: S-U.A. — Argents 
na ; Mexic — Italia ; grupa C (Ctk* 
ritiba): Porto Rico — Peru și Japo
nia — Iugoslavia.

14 mai (Belo Horizonte) grupa As 
Canada — Franța; Uruguay — U.R.S.S.} 
grupa B: Argentina — Mexic; S.U.A.1 
— Italia; grupa C (Curitiba): Peru — 
Japonia și Porto Rico — Iugoslavia.'

Primele două echipe din fiecare gru
pă se vor califica pentru turneul fi
nal, care va începe la 16 mai în ora
șul Rio de Janeiro. Echipa Braziliei» 
ca țară organizatoare, va intra direct 
în turneul final. Celelalte echipe vot

fi din ce în ce

japonezi in țara 
utilă atit pentru

Tsurumi, intr-o clasică „cruce* la inele
Foto: 1. Mihaică

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCRIMA DE LA LENINGRAD
ECHIPA MASCULINA DE FLORETĂ A R. P. ROMINE PE LOCUL 

AL TREILEA

juca pentru locurile 8—13 într-un tur- 
neu la Fetropolis (120 km de Rio de 
Janeiro).

ipuse cu care se va concura la Jocu
rile Olimpice de la Tokio. Prezența 
în delegația japoneză a unor gimnaști 
ca Endo și Tsurumi, componenți ai 
reprezentativei țării, campioană mon
dială, precum și a altor sportivi și 
sportive de clasă mondială a consti
tuit pentru sportivii, antrenorii și 
specialiștii din țara noastră un bun 
prilej de a vedea multe lucruri inte
resante, noi, în ce privește pregăti
rea tehnică. Oaspeții ne-au dovedit o 
dată în plus că gimnastica japoneză 
reprezintă, intr-adevăr, o școală. Ei 
s-au prezentat la București cu exer
ciții și combinații foarte bine gîndi- 
te, în care efectul spectacular nu a- 
pare întimpiător, ci este căutat, mun
cit. Gimnaștii japonezi au o fantezie 
bogată, evoluția lor presupunînd o 
preocupare și o pasiune continuă 
pentru îmbunătățirea măiestriei.

La majoritatea aparatelor gimnaștii 
japonezi au avut exerciții foarte va
riate, grele și lungi, cu combinații de 
înaltă spectaculozitate, îndeosebi la 
bară și paralele. Precizia și eleganța 
execuției incintă ochiul, atît al arbi
trului cit și al spectatorului. Elemen
tul predominant în exercițiile gim- 
naștilor japonezi 11 constituie miș
cările de mare amplitudine, execu
tate cu o tehnică înaltă și o ținută 
frumoasă. La inele am remarcat ră
sucirile înapoi, făcute cu o mare am
plitudine, asemănătoare, am putea 
spune, cu giganticele (tot de la inele). 
In general, coboririle sînt foarte spec
taculoase și sînt executate cu întoar
cere. La sol, salt întins de 360 grade 
cu întoarcere, sfoară laterală, stînd pe 
o mină și combinații acrobatice de 
cel puțin trei mișcări diferite (răs
turnare înainte, salt înainte, îndrep
tare de pe cap) sint specifice exerci- 
țiilor prezentate de japonezi. Deși nu 
s-au ridicat ia nivelul băieților, gim
nastele japoneze, și in deosebi Abu- 
kawa, au dovedit reale calități. La 
paralele in special ele s-au prezentat 
cu exerciții frumos combinate, cu 
mișcări grele și foarte grele in nu-

prof. C. GHEORGHIU

In zilele de 5—8 mai a avut loc la Le
ningrad un important concurs de scrimă, 
la care au participat echipe reprezenta
tive a patru țări: R. P. Polonă, R. p. 
Ungară, R. P. Romină și U.R.S.S. (cu 
două formații). Dat fiind valoarea ridi
cată a participanților — 16 campioni
mondiali seniori și juniori, iar la echipe 
au fost prezente primele trei clasate la 
campionatele mondiale de anul trecut, 
concursul poate fi considerat ca un mic 
campionat mondial. Atit la individual, 
cît și la echipe, întrecerile au fost 
dominate de sportivii sovietici. Astfel, la 
floretă fete pe primul loc s-a clasat Za-

belina (U.R.S.S.) urmată în ordine de Ni- 
canicikova (U.R.S.S.), Szalontai (R.P.U.) 
și Rejto (R.P.U.). Sportivele noastre 
Szabo, Vicol și Ene au ajuns pină tn pri
mul tur al eliminării directe, adică au 
intrat in primele 16 locuri.

Floretă băieți : 1. Midler (U.R.S.S.), 2. 
Parulski (R.P.P.). 3. Wojda (R.P.P.), 4. 
Sveșnikov (U.R.S.S.), 5. Franke (R.P.P.), 
6. Mureșanu (R.P.R.), 7. Nielaba (R.p.p.l 
și 8. Drimbă (R.P.R.).

Proba de spadă a fost cîștigată de 
maghiarul Nemlre. Trăgătorii noștri Ste- 
lian și Haukler au fost eliminați din pri
mul tur. In sfîrșit, sabia a fost cîștigată 
de Rilski (U.R.S.S.). Dintre concurentii 
romini cel mai bine a „mers" D. Mus
tață, pînă în primul tur al eliminării di
recte.

In întrecerea pe echipe reprezentati
vele noastre au fost prezente In 2 pro
be: floretă băieți și fete. Iată clasamen
tul : floretă băieți : 1. R.P.P., 2. U.R.S S. 
3. R.P.R., 4. R.P.U. și 5. U.R.S,S, (II).

18.58 n»

primul 
la care 
ai atle-

IN CADRUL unui concurs de atle
tism desfășurat la Varșovia V. Ko
mar a aruncat greutatea la 18,60 m 
stabilind un nou record al R.P. Po
lone (vechiul record era de 
și aparținea lui Sosgornikl.

LA KIEV s-a desfășurat 
mare concurs în aer liber 
au participat cîțiva fruntași
tismului sovietic. Iată cele mai bune 
rezultate : prăjină : Ghenadi Blizne- 
țov 4,60 m; lungime : Barkovski 7.59 
m; trîplusalt : Aliabiev 15,97 m ; 400 
m garduri: Anisimov 51,8; 400 m
plat: Arhipciuk 47,8; 400 m plat fe
mei : Nina Scendrik 56,2 ; pentatlon; 
Kartaseva 4 449 puncte.

• Știința Cluj și-a încheiat tur
neul în R.P. Ungară cu o victorie : 
2—0 (1—0) cu selecționata orașului 
Bekecsaba. Meciul a fost frumos iar 
ambele goluri ale clujenilor au fost 
înscrise de Ivansuc.

ECHIPELE U.R.S.S. — REPREZEN
TATIVĂ ȘI OLIMPICA — s-au întîl- 
nit la Moscova Intr-un meci de veri
ficare. A învins formația reprezenta
tivă cu 3—1 (0—0). Au marcat Me- 
treveli, Ponedelnik, Meshi și respec
tiv Serebrianikov.

Formațiile : echipa reprezentativă : 
laș in — Dubinski, Riabov, Cioheli, — 
Krutikov, Zavidonov — Manoșin, 
Metrevelî, Cislenco, Ponedelnik, 
Meshi.

ECHIPA OLIMPICĂ : Bauja — 
Semiglazov, Seeternev, Turiancik — 
Danilov, Szabo — Korolenkov, Fa
deev, Serebrianikov, Sevidov, Leba- 
novski.

egalat prin Douglas. Din echipa oaspe 
au lipsit D. Santos și Pele. Iată for
mațiile aliniate : ANGLIA : Banks — 
Armfield, Wilson, — Milne, Norman, 
Moore — Douglas, Greaves, Smith, 
Eastham, Charlton. BRAZILIA : 
Gilma-r — Eduardo, Lima — 
innha, Diaz, Rildo — Dorval, 
gazio, Coutinho, Amarildo, 
Duminică la Milano, Brazi]ia 
nește Italia.

LEWSKI OLYMPIAKOS

• Meci internațional la Viena: 
Austria (B) — Italia (B) 2—0 (1—0).

• Echipele olimpice din R-D. Ger
mană și R.F. Germană vor susține două 
meciuri la 22 septembrie și 29 sep
tembrie a.c., urmînd ca echipa cîști- 
gătoare să participe la olimpiadă.

BRAZILIA — ANGLIA 1—1 (1—0)

stadionul Wem- 
spectatori, re- 
și Braziliei au 

1—1. Scorul a

i

Ieri la Londra, pe 
bley, în fața a 95.000 
prezentativele Angliei 
terminat la egalitate
fost deschis de brazilieni prin Pepe 
din lovitură liberă (min. 16). Cu 4 
minute înainte de sfîrșit englezii au

Pregătiri pentru „Cupa Dunării" la haltere

Zequ- 
Men- 
Pepe. 
întîl-

1—«

Al doilea joc din finala 
vicecampiotnilor balcanici*4 
cheiat cu victoria echipei 
cu 1—0, prin golul marcat 
danov în min. 8. întrucît în primul 
meci, scorul a fost 1—0 pentru echipa 
greacă, urmează să se dispute 
treilea joc pe teren neutru.

A condus bine arbitrul romîn 
Pădureanu.

„Cupei 
s-a în- 
bulgare, 

de Ior-

al

V.

• Halterofilii bulgari au evoluat 
la Paris în 
țel, 
au 
în 
305 
(B) 
terni (F) 417,5 kg, 
kg, Veselinov (B) 442,5 kg.

• Așa 
Ungariei 
Japoniei, 
R.P.U. a 
halterofilii japonezi. Iată rezultatele 
obținute în aceste întîlniri: (Ungaria 
— Japonia 6—1), cat. cocoș: Nagy 
(U) 310 kg, cat. pană: Fdldi (U) 355 
kg, Isinoseki (J) 315 kg (în afară de 
concurs Fugivara 320 kg), cat. ușoa
ră: Kimura (J) 352,5 kg, Itczes (U) 
350, cat. semimijlocie: Huszka (U)

compania echipei Fran- 
— după cum se știe — 
cu 4—3. Iată învingătorii 
categoriilor: Nicolov (B)

Iancov 
kg, Pa- 
(F) 430

pe care 
învins-o 
ordinea
kg, Petcov (B) 325 kg,

367,5 kg, Mayer (F) 407,5
Vincent

cum am anunțat,
a învins cu 6—1 formația 
iar echipa de tineret a 
fost întrecută cu 5—2 de

echipa

417.5 kg, Ouci (J) 395 kg ; cat. mijlo
cie: Veres (U) 450 kg, Vatanabe (J) 
375 kg, cat. semigrea: Toth (U) 455 
kg, cat. grea: Ecser (U) 455 kg. (Un
garia tineret — Japonia 2—5). Cat. 
cocoș: Isinoseki (J) 320 kg ! Benedek 
(U) 270 kg, cat. pană: Foldevics (U)
302.5 kg, (în afară de concurs Fugi- 
vara 332,5 kg) cat. ușoară: Kimura 
(J) 352,5 kg, Bagoci (U) 327,5 kg, cat. 
semimijlocie: Ouci (J) 405 kg, Bakos 
(U) 372,5 kg, cat. mijlocie: Vatanabe 
(J) 390 kg, Pecsfalvi (U) 352,5 kg, 
cat. semigrea: Ciugioka (J) 405 kg, 
Duska (U) 380 kg, eat. grea; Valyi 
(U) 415 kg.

PE SCURT

115 cicliști din 20 de tari vor lua startul

(Urmare din

parte Reneprezentativa Belgiei
Heuvelmans, din cea a Poloniei: Ku- 
dra, Beker, Chitej, a Cehoslovaciei : 
Hasman, Heller, Smolik, Lacllo, Do- 
lezal, Volf, a Ungariei: Arany, Balas- 
ka, Juhasz, Megyerdy, Meszaros, Me-

zey, a R- D. Germane: Schur, Amp
ler, a Bulgariei: Stoian Gheorghiev, 
cicliști care au evoluat pe șoselele din 
Romînia.

Startul în prima etapă se dă joi la 
ora 14, (ora Cehoslovaciei), de pe ma
rele stadion Strahov, unde va avea 
loc și sosirea cicliștilor.

• La Moscova s-a desfășurat a- 
seară cea de a 18-a partidă a me
ciului Botvinnik — Petrosian. Par
tida s-a întrerupt la mutarea 41-a, cu 
majoritatea pieselor pe tablă, 
cum

După 
se știe, scorul meciului este de 
în favoarea lui Petrosian.

CEA MAI VÎRSTNICA șahistă din R. 
1). Germană este Ida Le Claire din 
orașul Prinz walk. In ciuda celor 95 de 
ani ai ei, această șahistă continuă să 
joace în fiecare seară cite 3—5 partide 
și urmărește. in același timp, cu multă 
atenție, desfășurarea meciului pentru 
titlul mondial dintre Mihail Botvinnik și 
Tigran Petrosian. D-na Le Claire a a- 
sistat la desfășurare» Olimpiadei de șah 
organizată in anul 1960 la Leipzig, cu 
care prilej a făcut cunoștință ou un 
mare număr de șahiști din întreaga 
lume.

S-AU ÎNCHEIAT înscrierile pentru or
ganizarea Jocurilor Olimpice din anul 
1968. După cum s-a anunțat la Secreta
riatul Comitetului internațional Olimpic, 
pentru Olimpiada de vară șl-au prezen
tat candidatura orașele : Ciudad de Me
xico, Detroit, Buenos Aires și Lyon, iar 
pentru Jocurile Olimpice de iarnă — 
orașele : Lake Placid (S.U.A.), Oslo, 
Lathi (Finlanda), Grenoble (Franța), 
Sapporo (Japonia), Calgary (Canada) și 
Sitten (Elveția).

UN ACCIDENT tragic s-a intîmplat la 
Viena în timpul desfășurării unui meci 
de fotbal între două echipe amatoare. 
Jocul disputîndu-se pe o ploaie toren
țială, însoțită de descărcări electrice, mij
locașul Rudolf W id erm an n de la echipa 
S. k. Wien a fost lovit de fulger și, în 
ciuda tuturor îngrijirilor medicale, a 
încetat din viață la spital.

CONDUCEREA clubului englez de 
fotbal Stoke City, care activează in 
Liga a 11-a, a hotărit in unanimitate să 
aleagă pe cunoscutul jucător Stanley 
Mathews ca președinte ai clubului. Ho- 
iărirea va intra in vigoare atunci clnd 
Mathews, care a împlinit anul acesta 
48 de ani, se va decide să... nu mai 
joace fotbal !

DEȘI un mode) asemănător a provocat 
anul trecut moartea pilotului Glenn 
Leasure, fabrica de automobile .Borneo 
Palamides" a pus Ia punct prototipul 
unei mașini de curse, echipată cu mo
tor de avion eu reacție, pentru a încerca 
stabilirea unui nou record mondial de 
viteză. Vehiculul, pilotat de Bob Smith, 
a fost încercat la Lodi (California) și a 
atins doar o viteză de 452 km pe oră. 
Automobilul a putut fi oprit eu ajuto
rul unor trine extrem de puternice și 
a trei... parașute !

CONGRESUL ODEPA (Organizația pan
americană a sporturilor) întrunit la 
Sao Paulo (Brazilia) a hotărit că vii
toarea ediție a Jocurilor Panamericane 
să aibă loc în orașul canadian Winnipeg, 
în anul 1967.

PENTRU că a permis folosirea do
pingului de către jucători, comisia de 
disciplină a federației italiene de fot
bal a condamnat clubul F.C. Neapole, 
cîștigător al „Cupei Italiei", la o amen
dă de 6 milioane lire.

FEDERAȚIA de atletism din S.U.A. 
(A.A.U.) a examinat cererea fostului re
cordman mondial la săritură cu prăjină, 
John Uelses, revenind asupra măsurii 
de suspendare dictată împotriva aces
tuia pe motiv că a primit sume de bani 
pentru a participa la mai multe concur
suri în Florida. Uelses a prezentat acte 
prin care dovedea că a... înapoiat su
mele primite.

M. TOGO RENAN SOARE („Kanela") 
— antrenorul echipei masculine de bas
chet a Braziliei — intimpină dificultăți 
în alcătuirea formației pentru campio
natul mondial. Toți jucătorii echipei Si
rio, una din cele mai bune ale țării, 
au declarat că nu vor juca in repre
zentativă pmă ce nu va fi ridicată sus
pendarea — dictată de federația de spe
cialitate — împotriva colegilor lor de 
echipă Radavillas și Mindaubas, acuzați 
de profesionism!!).

ANITA LONSBROUGH, cîștigâtoarea 
medaliei de aur în proba de 200 m bras 
Ia J. O. de la Roma, a declarat că va 
abandona proba sa favorită și că la 
Tokio, bineînțeles dacă va fi selecțio
nată, va lua parte la proba de 400 m 
mixt.

F. I. B. A. a desemnat patru arbitri 
care vor conduce meciurile din campio
natul mondial de baschet masculin: Re
nato Rig bet to (Brazilia), Jack Feck 
(S.U.A), Julio Sanchez (Uruguay) și Er-

win Kassay (R. P. Ungară). Alături de 
aceștia vor oficia, din partea comisiei de 
organizare, cițiva dintre cei mai buni ar
bitri brazilieni, printre care Milton, A- 
gra, Carlo Gareli, Franco Conte, Luiz 
Marzano și Helio Louzada.

FEDERAȚIA SUEDEZA de atletism a 
ridicat suspendarea cunoscutului atlet 
Dan Waern. — dar el a rămas suspen
dat în continuare pe timp nelimitat de 
către Federația Internațională. Waern 
va putea participa ca „amator național" 
la concursuri in Suedia. însă fără să ia 
parte la concursuri internaționale.

IN CADRUL eelei de a 3-a ediții a 
Jocurilor sportive prietenești care a« a- 
vut loc la Dakar, au figurat pentru 
prima oară în program și probe femi
nine : la atletism, natație și baschet.

FEDERAȚIA de specialitate din R S. 
Cehoslovacă va fi organizatoarea cam
pionatului mondial de handbal mascu
lin în 7 in martie 1964. încă de pe acum 
la Praga au început pregătirile în ve
derea acestui eveniment sportiv.

FONDISTUL etiopian Mamo Volde s-a 
clasat doar pe locul 12 la un concurs 
de maraton de la Boston. In schimb, la 
concursul de la Inglewood (California) 
a realizat pe 15 mile timpul de 1 h 14:08,2, 
cu 8 zecimi de secundă mai bun deeît 
recordul mondial al lui Zatopek. Ne- 
fiind realizat într-un concurs oficial re
cordul nu poate îi omologat.

Echipa selecționată de polo pe 
apă a Iugoslaviei și-a continuat turneul 
în R.F, Germană, jucînd La Duisburg cu 
echipa locală „Duisburg 9o“. Jucătorii 
iugoslavi au obținut victoria cu scorul 
de 7—0 (1—0, 3—0, 2—0, 1—0).

• In meci retur, contînd pentru semi
finalele „Cupei campionilor europeni* 
la baschet (feminin), Ml K Budapesta 
a învins cu 68—61 (24—31) pe Slovan 
Orbis Praga. Echipa cehoslovacă s-a 
calificat în finala competiței, deoarece 
a cîștigat primul meci cu o diferență 
de 16 puncte. în finală, baschetbalistele 
cehoslovace 
Sofia, care a eliminat pc T.T.T. Riga.

vor înlîlni echipa Slavi»

i Japoniei 
173,95—171,25 
la Praga cu

• Echipa de gimnastică a 
a cîștigat cu scorul de 
puncte meciul susținut 
echipa R.S. Cehoslovace.

In clasamentul general 
mul loc a fost ocupat de _ 
cu 58,55 puncte, urmat de coechipierul 
său Tsurumi — 57,95 puncte, Nakayama 
— 57,45 puncte și Hrbec (R.S. Ceho
slovacă) — 56,95 puncte. La femei pe 
primul loc s-a clasat Vera Ceaslavska 
(R.S. Cehoslovacă) cu 39,15 puncte.

individual pri- 
japonezul Endo

/ I

• La Wembley s-a desfășurat tradi
ționala competiție internațională de scri
mă pentru premiul „National Sporting 
Club“. Proba de sabie a fost cucerită 
de R. Karpati (R.P.U.), care La în
vins în finală cu 10—9 pe Ralph 
Copperm-an (Belgia). lată rezultatele 
înregistrate în celelate finale: floretă 
femei: Sheen (Anglia) — Lidia Sako- 
yitz (R.P.U.) 8—6; floretă masculin; 
Allan Jay (Anglia) — Eduardo Mangia- 
rotti (Italia) 10—9; spadă: Jack Guit- 
tet (Franța) — Bill lloskyns (Anglia) 
10—9.
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