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Mâine, pe stadionul „23 August”

ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL A R. P. ROMÎNE 
ÎNTÎLNEȘTE FORMAȚIA R. D. GERMANE

La Torgelow, in R, D. G., meci intre echipele de tineret

Echipa RD. BăneasaGermane la sosirea pe aeroportul

Foto St. Petrieă

DE IA TRIMISEI NOSTRU SPECIAL, BL NAUM

S-a dat startul în cea de a XVI-a ediție a „Cursei Păcii"
— Sosiri strinse in primele două etape

PRAGA 9. Joi la amâa 
«ă, la Praga cerul «a în
nourat, prevestind ploaie. 
Cu toate acestea, peste 
200.000 de praghezi an 
luat loc în stadionul Stra
hov, pentru a asista la 
Jest ivita tea startului în 
cea de a XVI-a ediție a 
„Cursei Păcii*.  La ora 14, 
trei avioane supersonice 
au trecut pe deasupra sta 
dionului. vestind începe
rea solemnității. 20 de 
motocicliști, purtînd stea
gurile țărilor participante, 
și-au făcut apariția. 0 dată 
cu ei a intrat și coloana a- 
lergătorilor. Cicliștii au 
fost salutați de președin
tele Uniunii internaționale 
de ciclism, Adriano Rodoni. 
care le-a urat succes în

această mare și frumoasă 
competiție internațională. 
Ambasadorul R. P. Polone 
la Praga, Frantisek Mftzur, 
a tăiat panglica de la ple
care și, în uralele spec 
tatorilor, cicliștii s-au în
dreptat spre startul teh
nic. In același timp trom- 
peții vesteau deschiderea 
înireeerii. Mii de porum
bei albi își luau zborul, 
iar 20 de petarde multico 
lore au lansat pe stadion 
mici parașute purtînd stea
gurile țărilor participanta 
la .Cursa Păcii".

La ora 14,40 ora locală, 
s-a dat startul, de la mar 
gipea orașului, în prima 
etapă: circuit în împreju
rimile capitalei (123 km). 
Chiar în acea clipă au și

căzut primele picături d« 
ploaie. 0 primă încercare 
de evadare este făcută
de Cosma și de ciclistul i 
norvegian B. Olsen lenta i 
liva nu reușește însă. fiindX 
că plutonul accelerează. Re|| 
guinea pe care o străbateuF 
este fo-arte frumoasă, dm 
profilul ei pune serioase 
probleme alergătorilor. Ze 
cile de viraje pe coborîsurî 
vertiginoase și urcușurile 
deosebit de grele care s«aw 
finut lanț, au făcut e» « 
eeastă etapă să fie una din
tre cele mai dificile din 
istoria „Cursei Păcii*  l-e 
aceasta a contribuit 
ploaia torențială, care • 
căzut pe cea mai mari

(Continuare in pag. a 5-a)

La lumina reflectoarelor, pe stadionul Dinamo

PRIMUL SUNET DE GONG AL TURNEULUI DE BOX
• DAVIDESCU $1 DOUSAL LA... ÎNĂLȚIME • ASTA-SEARA, FINALELE

Pentru prima 
cest an, echipa 
a R.P. Romîne 
nc, pe stadionul 23 Au
gust, în fața publicului 
bucureștean. Reprezentan
ții tării noastre susțin eea 
de-a șasea întîlnire cu e- 
ehipa Republicii Democrate 
Germane și, — în același 
timp — cea de-a 163-a 
partidă inter-țări din pal
maresul lor internațional.

Firește, amatorii de fot
bal așteaptă eu mult in
teres jocul de mîine. Ei 
păstrează vie în inimi *-  
mmtirea frumoasei narii de 
realizată de echipa noas
tră în toamna, în fața Spa
niei, și speră că purtătorii 
culorilor naționale. dînd 
dovadă de aceeași putere 
de luptă. d« aceeași ne
stăvilită dorință de vio 
torie, vor avea o compor
tare asemănătoare cu *-  
ceea din noiembrie anal

el printre 
performante 
minarea din

recentele ««le 
•e numără eli- 

.Cupa £uro*

lm), o victorie

— FORMAȚII '

ore 15 : meci de juniori Rapid — Steaua (cam
pionatul republican)
ove 17 : R. P. Romînă — R. D. Germană

R. P. ROMI NA
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Manolache Raksl Halda 
P. Ducke Erler Nachtigal 

Kaiser
Haine Urbanczyk 
Fritache

D. GERMANA
(la centru), Hici și Gruskov- 
R.S.F. ‘ ‘

Popa 
lenei 

Ptrcălab Varga 
R. Bucks Nfildner 

Ltebrechl
Vampe

Iugoslavia.

fotbaliștii din R.D.6. 
etituie un examen dificil 
pentru jucătorii noștri. Să 
nu uităm că — in ultimul 
an — echipa oaspe n-a su
ferit nici o infringere și

pei*  _a Cehoslovaciei, viee- 
campioană mondiali (1—1 
ia Praga ți 2—1 b Ber-

la scor 
(4—1) asupra Danemarcei, 
un meci egal (2—2) cu 
Iugoslavia, precum și alt*  
succese intr-un turneu în 
țările Africei. Aceste re
zultate îi recomandă pe 
fotbaliștii din R.D. Ger
mană drept unii dintre cei 
mai buni din Europa la 
ora actuală. Dornici să-și 
confirme prestigiul de ears 
se bucură în arena inter- 
națională, oaspeții s-an 
pregătit cu deosebită griji 
pentru acest meci. Ei vor 
prezenta eea mai bună for
mație pe eare o pot alinia 
la ara actuală, din eare 
fac parte jucători eu multă 
experiență, multi avmd nu
meroase selecționări Îs a- 
chipa reprezentativă.

Reuniunea inaugurală a 
turneului internațional or
ganizat de clubul Dinamo 
cu prilejul aniversării a 15 
ani de la înființarea sa, a 
atras "m tribunele stadio
nului din șos. Ștefan eel 
Mare peste 3 000 de spec
tatori. ~ 
contrar 
începe 
lor în 
lor. ci 
partidei 
Dousal și Stiller. Acesta 
• fost cel mai frumos și 
eel mai palpitant meci al 
galei. Ambii boxeri s-au 
angajat, chiar de la pri
mul sunet de gong, într-un 
schimb de lovituri specta 
euloase, aplaudate deseori 
de spectatori. Polonezul, 
mai mobil, mai bine Dra 
gătit tactic a marcat in 
prima repriză un ușor a- 
vantaj. La reluare, este 
rândul berlinezului să atace, 
și o face decis. Meciul est*  
.curat”, astfel

De dat*  aceasta, 
obiceiului, nu vom 
descrierea meciuri- 
ordinea disputări: 
vom da întîietat*  

dintre .ușorii*

(dreapta) și maghia-

{Continuare tn paq. a 5-a)

eă interven
țiile arbitrului de ring sînt 

Repriza decisivă, a 
treia, ne-a oferit o luptă 
îndfcjită pentru victoria. 
Dousal își surprinde ad
versarul eu un croșeu 
scuti, de dreapta, și Stiller 
e numărat. Boxerul de la

nn.

Schimb de lovituri Intre Davidescu 
rul Pusztay.

G ward ia atacă în continu
are dezlănțuit și din nou 
Stiller recepționează o se 
rie puternică de lovituri 1« 
față, poposind la pode». 
La „8“, el se scoală dar 
imediat, cu o contra de 
dreaptă puternică, Dousal 
pune capăt meciului: K.O.

.Musca” noastră. Davi
descu, ne-a prilejuit și joi 
seara multe satisfacții. El 
a fost .vioara întii” în 
partida cu maghiarul Pus: 
tai, deși acesta a căutat — 
și uneori a reușit — să-și 
impună lupta. Davidescu,

se anunță un om de 
al categoriei in Iotul 

a impresio
nat prin execuția rapidă a 
seriilor la corp, prin mo 
bilitatea sa, gratie căreia • 
putut evita multe din cro 
șeele puternice ale boxe
rului de la Dozsa. Arbitri» 
l-au declarat. în unanim» 
tate, învingător

Crudu, de la care aștep 
tarn mai mult, a lăsat o

care 
baza 
reprezentativ,

K. CĂLARAȘANU

(Continuare in pag. a 8-a)

' ’ In toamne anului trecut om intrai prime oarăT
■ • te cabinetul doctorului în științe medicale Ion. - 
“; Stoia. întovărășeam un amic chinui) de dureri"
■ ■ reumatice. A urmat consuWafia și apoi rndica- 
'“ fiile de tratament: „gimnastică, gimnastică, gim-
- - nesfică...**
" „Medicamentul" recomandat a fost tot etîi-4- 
.. de surprinzător pentru mine ca și pentru bolnav. 
"Dar...
'« Zilele trecute l-am întîlnit pe amicul în cauză 
"pe aleile parcului Herăstrău. Obișnuitul „Ce 
’’faci?" l-am

țu
î trebare :
- - —- Unde
;■ — Știu eu, spre lac...
.. — N-ai ghicit. Spre terenurile de
"unul dintre cei mai i.Z,

’ stăruitori îndrăgostifi de „sportul alb".
■ ■ mi-am propus să apar te... „Cupa Davis' 
” campionatul asociației noastre joc | 
’: săptămîni. Așa că, nu te superi dacă te las?
“; Peste cinci minute începe antrenamentul...
- ■ Și m-a lăsat. L-am privit, un timp. Călca sprin-
" ten pe alee. Cineva îi scosese amorțeala din în-te 
'' tcheieturi. Și începutul gîrbovelii dispăruse." 
"Atunci m-am hotărî) să mă reîntorc în cabinetul.. 
X doctorului I. Sfoia, la Centrul metodologic re-" 
" publican de cercetări reumatoiogice. Alaltăieri, la" 
..o oră potrivită pentru convorbiri, am făcui-o... 
yAflînd scopul vizitei, a spus surîzînd : "
- - — Nu-i primul pacient care pleacă din Centrul”
- nostru și se oprește pe terenurile de sport. Ea noi se 
’.'.face un tratament complet; medicamentos, Jiziotera-

■■■■imi ■Miiiiia iii mu j-jJjnrrrniTT~j

maia-

SînP; 
mai..
Nu" 

eter în.. 
peste două"

> l-z*

Șase lebede negre pe malul lacului tntr-un balet de Ceaikovski 9 Nu ! Un moment plastic care dezvăluie frumusețea sportului, 
gimnasticii artistice. Echipa școlii sportive de elevi nr. 2 se pregătește pentru viitoarele întreceri. Grația și măiestria si 

dat intîlnire în această zi însorită de mai.
Foto: T. Roibu
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îmbunătățirea stilului de muncă—cheia succeselor 
viști obștești răspund și ei de probleme 
mari cum ar fi : C. Iovănel — proble
me financiare ; Vasile Volnescu —’ 
probleme de propagandă: Arpad Da- 
rabont — turism; Aurel Roșu — pro
bleme organizatorice oraș ; Anton 
Petri — probleme organizatorice raion 
și Nicolae Fritz — activitatea sportivă 
școlară.

Paralel, cu aceasta, ceilalți mem
bri ai biroului, activiști salariațî 
ai consiliului raional : Gavrllă Ignea 
— președinte și Ion Negariu au întoc
mit o evidență precisă a sarcinilor. 
In fiecare săptămină activul salariat 
al consiliului raional ține o ședință 
operativă in care se discută obiecti
vele mai mari 
modul în care 
einite curente-

Din viata
organizației noastre

cultură fizică fi

Exista, nu de mult, părerea că în 
orașul și raionul Lugoj activitatea 
sportivă bate pasul pe loc. O astfel de 
apreciere a situației mișcării sportive 
din acest raion era determinată de 
faptul că in majoritatea consiliilor 

- asociațiilor sportive munca se desfă
șoară în salturi, sarcinile rezolvîn- 
dn-w de obicei de... mîntuială. Era fi- 

țresc ca, in asemenea condiții, numărul 
concurenților la întrecerile de mase 
să se mențină scăzut, iar organizarea 
concursurilor să lase mult de dorit, 

de aci „slăbiciunile" se țineau lanț. 
Secțiile afiliate erau puține și aveau 
o activitate sporadică, numărul spor
tivilor legitimați creștea greu, lipseau 
inițiativele in organizarea unor între
ceri sportive cu caracter recreativ.

Desigur că principala vină în 
această direcție re
venea consiliului 
raional UCFS care, 
eu toate eă se stră
duia să-și îndepli
nească în bune con
dition! sarcinile, 
nu reușea totuși să 
ridice activitatea de
sport din acest raion la nivelul posi
bilităților existente și la nivelul obiec
tivelor care îi stăteau in fată. Deci, 
de muncit se muncea, dar rezultatele 
continuau să fie nesemnificative. 
Aceasta însemna că rădăcina tuturor 
lipsurilor din activitatea sportivă din 
raionul Lugoj trebuia căutată in stilul 
și metodele de muncă ale ronsiliuliri 
raional UCFS și ale consiliilor asocia
țiilor sportive din raion. Problema a 
fost analizată de consiliul regional 
UCFS Banat și apoi cu sprijinul orga
nelor locale de partid s-a trecut la În
drumarea activului salariat din cadrul 
consiliului raional UCFS, pentru ca 
acesta să poată realiza o serioasă îm
bunătățire a stilului și metodelor de 
muncă.

Să vedem ce s-a realizat practic in 
această direcție. Mai tatii atenția a 
fost îndreptată spre activizarea birou
lui consiliului raional UCFS, care a 
ineeput să-și țină ședințele cu regula
ritate. In cadrul acestor ședințe au 
fost aduse în discuție cele mai impor
tante probleme de a căror rezolvare 
depinde în mare măsură dezvoltarea 
activității sportive din raion. Spre 
exemplu, in primele luni ale acestui 
an biroul consiliului raional UCFS a 
discutat problema dezvoltării atletis
mului in asociațiile sportive sătești, 
a analizat felul in care s-au desfășurat 
întrecerile Spartachiadei de iarnă, a 
consacrat o întreagă ședință discutării 
planului de dezvoltare a activității 
sportive in anul 1963, a analizat pla
nul de venituri și cheltuieli, cu scopul 
de a îmbunătăți serios baza materială 
a mișcării sportive din raion. In ace
lași timp s-a stabilit ea fiecare mem
bru al biroului să se ocupe in mod 
permanent de o problemă, urmind ca 
la fiecare ședință să 
raport cu privire la 
îndeplinit sarcinile.
9 membri ai biroului

prezinte un scurl 
felul in care și-a 
Astfel, dintre cei 
raional, cei 6 acti-

Sportivi și artiști amatori

pe perioada in curs și 
au fost rezolvate sar- 
Caietul de evidență al 

îndeplinirii sarcini
lor este de fapt o 
oglindă a întregii 
activități organiza
torice a eonsiliulai 
raional UCFS. de
oarece aci sint eo- 

“ prinse și sarcinile 
eonsiliulai. Un 

ține evidență a 
rind. la imbună- 
muncă, la reali-

re revin membrilor 
osemmea gen de a 
contribuit. în primul 
tățirea disciplinei in
zarea la timp a sarcinilor și, mai ales, 
a dat posibilitate activului salariat 
să-și îndrepte atenția spre acele sec
toare ale activității unde munca nu 
se desfășura in ritm normal. *

In afară de îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă ale biroului 
consitiului raional s-a pus un accent 
deosebit și pe activizarea activului 
obștesc din cadrul comisiilor pe ra
mură de sport. Rezolvarea acestei sar
cini a dus in mod direct la o mai 
bună organizare a activității sportive 
de mase și de performanță, la îmbu
nătățirea rezultatelor obținute in dife
ritele secții pe ramură de sport afi
liate. In momentul in care cele 7 co
misii pe ramură de sport existente 
au început să activeze serios, consi
liul raional UCFS a putut să-și în
drepte atenția spre îmbunătățirea 
muncii activului obștesc, creînd nu
clee de iubitori ai sportului pentru 
alte discipline sportive, din eare se 
vor alcătui in viitor comisii pe ra
mură de sport.

Toate aceste
la dezvoltarea activității de 
fizică și sport în raionul și 
Lugoj. Se simte acest lucru 
asociațiile sportive, îl poți
urmărind competițiile de mase orga
nizate acolo. Consiliul raional UCFS 
are insă datoria să nu se oprească 
aci. In stilul și metodele sale de mun
că mai persistă unele lipsuri, cum 
ar fi aceea legată de menținerea unei 
slabe legături cu terenul, de existența 
pe anumite perioade a unor delăsări 
in muncă, chiar la activiștii salari ați, 
de îmbunătățirea autorității consiliului 
raional UCFS și altele. Realizările de 
Ptnă acum constituie un indiciu cert 
că există mari posibilități de progres.

măsuri au contribuit 
cultură 
orașul 

în toate 
constata

CALIN ANTONESCU

Teatrul de stat din Brașov a găzduit 
recent un reușit sțwctaco! cultoral- 
sportiv, prezentat de elevii Școlii medii 
nr. 2 cu program special de educație 
fizică. Sub conducerea profesorului Ni
colae Sebcșan, devii și-au arătat price
perea la dansuri și cor, la recitări dar 
mai ales la acrobatică și gimnastică.

Spectatorii au admirat cu 
dansurile lui Eugen Ivan 
scenetele comice ale lui Ion 
gimnast, poeziile recitate cu 
lent da Cristina Bucătaru și Ioana Maier, 
oîntecele interpretate de trio vocal Nina 
Negulescu, Georgeta Georgescu și Mar
gareta Mefnic.

Toți cei peste 30 de sportivi care 
au evoluat pe... scenă au cules ropote 
de aplauze. Foarte bine s-au prezentat 
gimnastele și gimnaștii Itodica Sascău, 
Gherase Vlad, Eugen Dogaru, C. Marcu,

Doina Botez, Viorica Moglan, Teofil 
Blaj și alții m exercițiile la sol. Ală
turi de ei un deosebit succes a obținut 
ansamblul feminin de gimnastică al 
școlii și ansamblul mixt de acrobatică.

...Iar versurile marșului școlii:

Bespre pregătirea sportivă
a juniorilor

deosebire
— atlet, 
Oniga — 
mult ta-

,Sintem .Școai doi
Elevi și sînlem noi
Mereu învățăm și ne pregătim 
Pentru țara pe care-o iubim**.

...au fost confirmate cu tărie de 
zeuța pe scenă a fruntașilor șoolii: A. 
Radu (12 medii de 10 și 4 de 9), Ii. 
Dănilă (9 de 10 și 5 de 9), precum și 
Teofil Blaj, Eugen 
Doina Botez, Livia 
Moglan și alții.

pre-

Dogaru, 6. Marcu,
Medrea, Viorica

V. POPOVICI-coresp.

In njnforni consiliilor Asociațiilor sportive

Cum se amenajează un teren de baschet
Pentru amenajarea in bune condi- 

țiuni a unul teren de baschet, este 
necesar să se aleagă o suprafață de 
teren drept, fără denivelări, cu di
mensiuni minime 17X29 m, și — dacă 
este posibil — In cadrul unui com
plex sau parc sportiv.

Terenul de joc are dimensiunile 
14X26 m și poate fi realizat din pă
mînt bătut, argilă cu nisip sau zgură. 
Cel mai simplu mod de realizare, din 
pămînt bătut, se execută prin săparea 
superficială a stratului vegetal (5—8 
cm) și baterea sau tăvălugirea su
prafeței de pămînt, care trebuie să 
fie cît mai plană, pentru o bună con-

Dacă există posibilitatea amenajă
rii unui teren pe o suprafață existen
tă de asfalt, avantajele sint deosebit 
de mari, deoarece se amenajează u- 
șor, necesită o întreținere minimă, 
folosind în același timp o suprafață 
de joc plană, indeformabilă și re
zistentă la intemperii.

Terenul de joc va fi marcat cu 
linii groase de 5 cm (cu var sau praf 
de cretă) și pentru scurgerea apei 
va avea o pantă de 1% de 
către margini.

Panourile se vor executa 
duci de 2,5 cm grosime, cu

la mijloc

din seîn- 
lambă șl

uluc, așezate vertical. Suporții panou-

ducere a mingii. O soluție mai bună, 
se obține prin așternerea unui strat 
de 5 cm argilă (80%) amestecată cu 
nisip (20%).

Vești de la corespondenți
SPORTIVII DE PE NAVA DO8ROGEĂ

Marinarii de pe nava noastră sint 
tineri. Le place sportul și îl practică 
cu regularitate. In larg, sau in portu
rile in care acostăm. întrecerile sint 
foarte disputate. Jucăm șah. volei, fot
bal și facem gimnastică. Avem un pal
mares bogat in victorii și am putea 
spune că. in cercul marinarilor, sîn- 
tem recunoscuți ca sportivi redutabili. 
Acest lucru face ca in multe orașe 
străine să fim 
echipele de pe 
costate in rada

Luna trecută,
Bremerhaven, am intilnit in cadrul u- 
noc meciuri amicale de fotbal, două 
selecționate locale. Pe prima am în
vins-o cu scorul de 2—1. iar pe cea de 
• doua cu 1—0.

n ioane ș.a.ț au atras in practicarea tu
rismului un număr și mai mare de 
pionieri.

LIVIA DANDARA

UN DECENIU DE ACTIVITATE

CULEGERE DE ARTICOLE

In Editura UCFS a apărut recent 
culegerea de articole — „Despre pre- 
gătirea sportivă a juniorilor". Broșu
ra cuprinde un bogat material teore-

importante probleme alt 
de pregătire sportivă a 
in articole ca: „Materia. 
organizarea rațională șl

in vi tați să jucăm cu 
bordul altor vase, »- 
portului reaper tiv.

de pildă, in portul

SAVA MARCSL-marinar

TURISMUL — O ACTIVITATE 
ÎNDRĂGITĂ DE PIONIERI

Cercul turistic de la Casa pionieri
lor din Rădăuți pășește în cel de-al 
treilea an de activitate. El este unul 
dintre cele mai îndrăgite cercuri pi
onierești și membrii lui și-au ciștigat 
un binemeritat prestigiu in oraș și în 
raion.

Ca urmare a numeroaselor excursii 
făcute, micii turiști și-au însușit o 
serie de cunoștințe teoretice, absolut 
necesare unui bun turist: orientarea 
cu busola, întocmirea de itinerarii și 
hărți, semnalizarea cu fanioane etc.

Demonstrațiile practice organizate 
de ei în unitățile din oraș (jocuri de 
«dentare turistică, semnalizări cu fa-

(SPORTUL POPULAR

^•9- a 2-a Nr. *4235

Luna aceasta s-au împlinit 1# ani 
de la fabricarea primului rulment la 
Birlad. Zece ani de luptă entuziastă, 
de frămintări și căutări pentru reali
zarea unor produse de calitate supe
rioară. Zece ani de activitate fructu
oasă și pe tartanul muncit cultural - 
sportive-..

Parcă văd și astăzi primii sportivi 
ai metalurgiștilor biriădeni : o echipă 
de fotbal in campionatul orășenesc. In 
rest...

Cum majoritatea muncitorilor noș
tri erau insă tineri, s-au găsit printre 
ei mulți prieteni ai sportului. Dova
dă T Astăzi A. S. „Rulmentul" Birlad 
numără 1824 membri UCFS care ac
tivează în 12 secții pe ramuri de 
sport: rugbi, fotbal, volei, handbal, a- 
tletism, șah, tenis de masă, tir, popice, 
box... Rugbiștii sint prezenți în prima 
categorie a țării. Echipa de fotbal (se
niori) ocupă locul 2 in campionatul re
gional, iar echipa de juniori, același 
loc in seria I a campionatului repu
blican. Voleibaliștii sint campioni re
gionali, în timp ce în alte ramuri de 
sport mulți tineri au cucerit titlul de 
campioni ai orașului și ai regiunii.

In acest deceniu de activitate fruc
tuoasă foarte mulți sportivi de la 
A. S. „Rulmentul" și-au cucerit stima 
și dragostea întregului colectiv — pen
tru rezultatele Ioc în producție și pe 
terenul de sport. Cîteva cuvinte des
pre acești sportivi...

Pe primul plan se situează desigur 
strungarul Anton Grandore, titular în 
echipa de rugbi. Un om cu suflet 
mare, cu putere cît șapte, harnic și 
neobosit. De 10 aui Anton Grandore

este in fruntea întrecerii socialiste. La 
strungul lui a calificat numeroși 
neri. Un exemplu: colegul său de 
rfiipă, Nicu Duță.

Printre alți fruntași în producție

ti-

de 
la fabrica noastră mai intilnim pe : 
maistrul Nieotac Rainea — șeful ate
lierului de turnătorie — arbitru repu
blican de fotbal. Unita Const anlta — 
fundaș dreapta în echipa Rulmentul — 
un sportiv iubit de toți metalucgiștii 
birtâdeni, forjorul Nichifor Dumitru 
(handbalist) ș.a.

E. SOLOMON
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rilor pot fi din stîlpi de lemn, metal 
sau beton armat, avînd dimensiunile 
din schiță. Coșul se compune din- 
tr-un inel metalic cu diametrul inte
rior de 45 cm (grosime 1,5—2 cm) și o 
plasă cilindrică — fără fund — mon
tată pe un alt inel (diametru—6 mm) 
sudat pe primul cu ajutorul unor pi
ciorușe de 1 cm, montate din 15 în 
15 cm. Inelul va fi sudat de o placă 
metalică (15X15 cm) groasă de 3—4 
mm și la 15 cm față de aceasta, 
printr-o legătură simplă sau dublă 
din același material cu inelul.

Placa va 
panoului și 
șuruburi.

Terenurile
zgură, vor fi udate înainte de joc, 
cu ajutorul unui furtun, sau chiar 
cu o stropitoare de grădină.

fi îngropată la nivelul 
fixată de acesta cu 4

de argilă, pămînt sau

tic și practic, in care sint abordate 
cele mai 
procesului 
tineretului. 
le privind
metodica activității sportive a tine
retului”, „Analiza practicii pregă
tirii juniorilor în ramurile sportiva 
cu activitate ciclică prelungită", șa. 
sint sintetizate rezultatele valoroase 
ale unor studii teoretice și verificări 
practice făcute de antrenori și cerce
tători științifici cunoscuți, in diferita 
ramuri de sport.

De asemenea, sint prezentate cer
cetări consacrate aspectelor fiziologice 
ale antrenamentului, igienei sportivei 
influenței practicării exercițiilor fizi
ce asupra elevilor, precum și posibi
lității adaptării organismului tinăr 
la efort.

In ultima parte a broșurii sini 
grupate articole despre educația ți 
zică a copiilor („Observații medical» 
asupra sănătății copiilor care învață 
în școlile internate", „Date compa
rative ale dezvoltării fizice și ale 
îmbolnăvirii elevilor care nu frec
ventează școlile sportive") care sint 
deosebit de instructive pentru orien
tarea procesului de antrenament șt 
a celui de educație fizică din invăță- 
mint.

Prin varietatea sa tematici lucra, 
rea „Despre pregătirea sportivă a ju
niorilor" constituie pentru profesorii 
de educație fizică și antrenori un spri
jin eficient in orientarea procesului 
de pregătire a juniorilor. Totodată, 
ea este un îndrumător prețios pentru 
toți tinerii care practică sportul ta 
întreprinderi, școli, institute de An- 
vățămint superior etc.

arhitect I. POPA D A.

„SFATUL MEDICULUI
(Dresare dau pac 1)

pic și de cultură fizici medicală. $i as 
pwfca spune ci ultimul este unul dintre 
ode de bată. Noi ti prețuim in mod 
deosebii recomandindud chiar In for
mele de reumatism infecțios, deformant. 
•Sint unele maladii care tui de la început 
la taxa tratamentului, cultura fixică me
dicală. De exemplu : spmdilita mchila- 
xanlă. la această formă de renmaiism, 
gimnastica este una dintre cele mai 
eficace căi de vindecare a bolnavului. 
Ministerul Sănătății a dotat Centrul 
nostru cu tot ce este necesar din acest 
punct de vedere: instrumentar si per
sonal specialiaat. Avem o soli de cud- 
tură fizică medicală ș£ ana de ehinote- 
rapie (studiul mișcărilor) pentru rea
bilitarea reumaticilor. Avem angajați 
profesori de educație fizică si un medic 
— dr. I. Stroiescu — specializat în 
aceste probleme După cum vedeți, acor
dăm o mare impmtmtă acestui sw!»'

din Centrul nostru. De altfel, tuturor 
bolnavilor care trec pe la noi le reco
mandăm sn se împrietenească cu gim
nastica. cu spartnl in general, fi-i inel 
tâm să transmită acest „medicament*  
Și uitară oare n-nu avut încă nevoie S’I 
ajungă in cabinctcb- sau ta saloanele 
Centrului.

Soarele, aerai. ana și mișcarea, iată 
elementele naturale care duc la întărirea 
organismului, la fortificarea lui. Să 
facem spart în aer liber, în plin soare, 
îtt apă —. este sfatul pe oare-l dan 
tuturor tinerilor fi virstnicUer. Fii torul 
în reumatologie nu este al medicamen
telor ci al tratamentului 
întăririi organismului in 
mințile.

— Vorbiți cu căldură

preventiv, al 
conditiil» a-

despre spori. 
O faceți doar din cauze strict profe
sionale sau aveți și «n motiv parii- 
cuiorî

ti

— Am fi un motiv particular —- rfnod 
vreți să-i spuneți așa. Eu însumi sint 
Un fidel adept al sportului. In anii stu
denției am urcat de multe ori treptelo 
ringului. Era epoca lui Teică pe care-l 
adulam cu toții.

Nici acum, dincolo de pragul celor 
60 de ani, n-am abandonat practicarea 
exercițiilor fizice. Dimineața și seara 
fac cile 15 minute de gimnastică fi 
masaj simplu. Eu locuiesc pe calea Că
lărași și stat martorul 
duminical spre marele 
pitalei noastre. Și, ca 
drăgostit de sport, mi
tttea mii de oameni îndrepttndu-se spre 
aer și soare. Și mai bucuros aș fi dacă 
aș ști că spectatorii de duminică dupi- 
amiază stnt practicanți ai exercițiilor 
fizice fn diminețile zilelor tie lucru. 
Pentru că. soarele, aerul, apa, mișcarea 
— sportul —- înseamnă SANITATE.

fiecărui „exod" 
stadion al Cor 

medic fi ca îm
bucur văztnd a-



Astăzi și miine, la Galați,

Concursul republican de primăvară al seniorilor

vr. . ......... Ol. Bocaiigic, A. Beșuan. Gr. Mack.sai, 
1962 a campionatelor republicane desfășurate la Galați. . 

Foto î R. ViUra

In pliu ejart pe turnantă. finalistele cursei de 200 m (de la stingă, G. Rulade, 
Și G Lută) se aciuia spre linia de sosire. Aspect de la ediția I _ __ ____

tpv upă atâtea zeci de săptămîni de 
antrenamente intense și după 

ce au participat la diferite întreceri 
pe teren acoperit sau în aer liber, 
atleții noștri fruntași sînt gata să 
la acum startul în cadrul primei 
competiții oficiale a anului. Este vorba 
de tradiționalul concurs republican de 
primăvară al seniorilor, programat 
pe pista cochetului stadion Dunărea 
din Galați.

Spectatorii gălățeni vor avea posi
bilitatea să-i vadă la lucru pe cei 
mai buni atieți ai țării, din rândurile 
cărora vor fi alcătuite echipele repre
zentative care peste puțină vreme vor 
participa la o serie de meciuri 
inter-țări (băieții cu echipa Greciei 
la 8-9 iunie la Ploiești, fetele cu for-

Așa nu poate merge treaba bine
La Petroșeni există un singur 

stadion — Jrul — care se prezintă 
insă intr-o stare complet ne cores
punzătoare pentru buna desfășurare 
a procesului de antrenament și a 
d« fer iței or întreceri ale atlețHor. 
Deși i s-a atras atenția, de mai multe 
ori, asupra acestei situații, 
consiliul asociației 
luai 
nici 
suri 
tru 
pistei și a instalațiilor de 
de pe stadionul său.

In această situație este 
oa rezultatele atleților din 
să depășească mediocritatea, deși în 
rîndurile tinerilor atieți din locali
tate sînt mulți care dovedesc calități 
remarcabile. După cit se pare mem
brii din consiliul asociației Jiul nu 
se gindesc decit ca 
să se prezinte în 
m»ai bune. In rest, 
stadion 
pentru 
aruncări 
cîtuși de 
P>*e  această situație, tovarăși din con- 
siiruj asociației Jiul ?

Rezultatele pe care sportivii le ob
țin in diferite concursuri sint cei mai 
buni indici ai calității antrenamentu
lui desfășurat. Dacă pregătirea n-a 
fost bine organizată, nimeni nu se 
poate aștepta ca rezultatele să fie
bune ! De aceea se impune un con
trai permanent asupra calității mun
cii depute.

loo m: V. Tocilă 
Alecu și A. Petrescu 13,3 ; 

m : V. Alecu 1:25,8 ; lungime : A. 
Petrescu 5,08 ; greutate (4 kg) : I. Rusu 
10,09 ; greutate (3 kg) : P. Crăciun 10,30 ; 
Băieți : 80 m : D. Dorobanțu și R. Zbâr
cea 9,6 ; 100 m : P. Mar cu 11,4 ; C. Du
mitrescu 11,7 ; 200 m : J. Dumitrescu 
24,7 ; 300 m : D. Dorobanțu 40.8 ; G. Va- 
sile 41,0 ; 400 m : I. Bălașa 55,2 ; lun
gime ; P. Marcu 6,72 ; A. Trifu 6.22 ; 
Înălțime : P. Marcu 1,65 ; triplu : M. 
Mihu 13,14 ; A. Trifu 13,10 ; greutate 
(5 kg) : Tr. Buzoianu 12,12 ; RAIONUL 
16 FEBRUARIE : fete : lungime : N. 
Constantin (14 ani) 4,25 ; Băieți : 80 m : 
Tr. Chițu 10,1 ; A. Stănescu 10,2 ; 100 m: 
M. Mitranu 11,5. (N. D. Nicoiae —
coresp.)

GALATI. — Campionatele universi
tare. faza pe centru. BARB ATI : 800 m : 
G. Creangă 2:03,0 ; 1 500 m : G. Crean
gă 4:20-,0 ; înălțime : C. Popovic! 1JM 
— nou record regional ; ciocan : 
Vîlsan 44.30 : FEMEI : Mm: D. 
dreanu 13.9. (D. Ghițescu-coresp.).

★
Jn calendarul competițiilor prevă

zute pentru luna mai, figurează și 
desfășurarea diferitelor etape ale

pină aeum 
un fel de mă- 
concreie pen- 
reamenajarea 

și

totuși
sportive Jiul n-a

atletism

imposibil 
Petroșeni

o

terenul de fotbal 
condițiunile cele 
tot ce mai e pe 
alergări, gropile 
locurile pentru 
mai interesează

(pista de 
sărituri, 
etc.) riu-i 
puțin. Ce părere aveți des-

CONCURSURI... REZULTATE.
BISTRIȚA. Faza raională a campio- 

nateior șeoiare și de juniori. JUNIORI
1 : 100 m : O. Fucă șj M. Belivacâ
11,0 ; 200 m : O. Fucă 24.3 ; 800 m :
L Biiagan 2:11,2 ; 110 mg : N. Pop 15,5 ; 
Înălțime : N. Pop 1,70 ; disc : V. Jurcă 
40,50 ; JUNIORI II : 80 m : Z. Toro
0,7 ; 300 m : Z. Toro 40,8 ; 90 mg : A. 
lateacs 14.9 ; Înălțime : Al. Doboș 1,48 ; 
JUNIOARE I : 100 m : M. Wăchter 13,5 ; 
JUNIOARE II : M m : M. Ciuzan 0,5. 
<1. Braicu — coresp.)

COMA N EȘTI. Pe stadionul „Minerul* * 
a avut loc etapa raională a campiona
tului de tetratlon. Echipele școlii medii 
din localitate au ocupat primul loc 
atît la fete (805 p) cit și la băieți 
(1427 p). (E. Simbotin — coresp.)

SACELE. în localitate a fost înființat 
un centru de antrenament pentru ele
mentele talentate din școli. Activitatea 
se desfășoară sub conducerea profeso
rilor de educație fizică Ion Tocitu și 
Ar. Haberman. Fină acum au avut loc
2 concursuri, la care au participat peste 
200 de tineri. (V. Secăreauu — coresp.)

MEDIAȘ. Cîteva rezultate interesante 
într-un concurs recent desfășurat : SE
NIOARE : 100 m : U. Popescu 13,0 ;
290 m : U. Popescu 27,5 ; SENIORI : 
1W m : C. Mihai 11,5 ; lungime : C. Mi
hai 6,61 ; H. Schenker 6,10 ; JUNIORI I: 
lungime : G. Scibriger 6,26 ; JUNIORI 
II : 80 m : B. Hugel 9,5 ; I. Klein 9,7 ; 
300 m : I. Klein 40,6. (P. “
coresp.)

TIMIȘOARA. Peste 50 de 
în clasele VI—vm la S.M. 
«■ipat la faza pe școală a 
lui de tetratlon. Cele mai 
tate au fost obținute tie Fetieia Negru 
— 4,06 m la lungime și Ovnrad Hub per

Popescu

copil, elevi 
4 au parti- 
campionatu- 
bune rozul-

23 iunie la Ora-

mai bune rozul-

mația R.P. Polone la 
dea etc.).

De asemenea, cele 
tate înregistrate acum la Galați vor 
fi luate în evidență de selecționerii 
reprezentativei balcanice pentru for
marea echipe; care va întîlni for
mația Seandinaviei (Suedia. Norvegia, 
Finlanda, Danemarca și Islanda) in 
meciul de la Helsinki din 16—17 iulie.

Ținînd seama de faptul că atleții 
noștri- s-au pregătit in acest an, mai 
mult și mai bine decât în trecut, aș
teptăm cu toată încrederea 
realizeze rezultate dintre 
bune. Le dorim succes !

Iată repartiția probelor
S1MBATA — de la ora 14: bărbați: 
100 m (serii și finală), 400 m (serii 
și finală), 1 500 m (serii contra-timp), 

ca ei să 
cele mai

pe zile:

campionatelor republicane de juniori 
și școlare. După informațiile pe care 
le avem aceste întreceri se bucură 
de mult succes, deși nu peste tot, 
mai ales in școli, au participat toți 
tinerii apți să practice atletismul.

Fără îndoială că organizarea unui 
concurs cu zeci sau sute de concu- 
renți nu este cîtuși de puțin o trea

bă usoao-ă, dar nu 
putem fi de acord 
cu 
să

t t acei care, ca 
„scape” de o 

sarcină, s-au gîndit nici mai mult 
nici mai puțin decit să organizeze 
intr-un singur concurs și campiona
tul școlar și pe cel de juniori. Dacă 
ar fi fost bine așa, apoi cu siguranță 
că de la bun început etapele preli
minarii ale acestor campionate ar 
fi fost prevăzute, 
să se desfășoare 
că de, toți elevii 
Ideea a fost însă 
se crea tinerilor 
să participe nu numai la un singur 
concurs (și cu asta, basta!) ci la un 
șir întreg de competiții.

Procedând așa cum au făcut, de 
pildă, tovarășii de la Bistrița nu se 
ține seamă de îndrumările elaborate 
de forul nostru 
poate ajunge la 
Și ne plîngem 
cursuri!...

prin regulament, 
la aceeași dată, 

sînt și... juniori! 
alta, aceea de a 

atieți posibilitatea

atletic, și nu se 
rezultatele dorite, 

că nu avem coo-

— 70 m la aruncarea mingii de oină. 
Concursul a fost câștigat de F. Negru 
(396 p) și T. Purice (2»4 p). L. Mâcșan — 
coresp.

BRAȘOV. Pe pista stadionului Trac
torul (insuficient pregătită pentru atle
tism) au evoluat peste 200 de elevi șl 
eleve de la diferite școli din oraș. 
FETE : 60 m : V. Coșuleț 8,4 ; A. Vita
ly os 8,4 ; 100 m : S. Angelescu 13,4 ; Ec. 
Vitalyos 13,6 ; 200 m : C. Bîrlea 28.7 ; 
300 m : M. Marcu 47,1 ; 400 m : V. Nis- 
tor 64,6 ; 500 m : M. Marcu 1:27,7 ;
60 mg : A. Vitalyos 10.0 ; 80 mg : A.
Vitalyos 12.6 ; S. Angelescu 12,7 ; inăl
țime : N. Balea 1,48 ; J. Bal ea 1,44 ; 
lungime : R. Oprea 4,63 ; greutate (4 kg) :
L. Oros 11,90 ; greutate (3 kg) ; M. Ciu- 
i-ea 12,58 ; disc : L. Oros 37.31 ; suliță :
M. Ciurea 36,11 ; BĂIEȚI : 80 m : N. 
Trandabur 9,9; St. Grozea 10.0; 100 m : 
M. David și Dr. Ionescu 11,9 ; 200 m : 
M. David 24,5 ; 300 m : M. Trandabur 
40,5 : 400 m : F. Purghel 56,0 ; 800 m : 
C. Sîngeorzan 2:09,2 ; 1000 m s Gh. Ce- 
fan 3:03,6 ; 1500 m obst. : N. Voineseu 
4:47.6 ; 110 mg : R. Frunteș 13,9 ; H. Pas- 
călău 14,1 ; înălțime: G. Vitalyos 1,60 ; 
triplu î M. Fancsali 12,01 ; lungime : V. 
Obogeanu 6,15 ; greutate : G. Vitalyos 
11,24 ; M. Florea 11,18. (C. Gruia — co
resp. regional).

CLUJ. Faza pe oraș a campionatelor 
universitare. Peste 400 de participanți. 
BĂIEȚI : 100 m: Gh. Pantea 11,7 ; 200 ip: 
Gh. Pantea 23,8 ; 400 m : I. Papp 54.0 ; 
860 m : Fr. Baban 1:57,0 ; 1500 m : Fr. 
Baban 4:05,0 ; 110 mg : A. Pa mula 17,3 ; 
lungime : L. Pintea 6,59 ; triplu : C. 
Munteanu 13,92 ; înălțime : V. Pălti- 
neanu 1.90 : prăjină : R. Rieger 3,40 ; 
greutate : I. Lazâr 13,99 ; disc ; Gh.

110 mg (serii și finală), 3 000 in ob
stacole, înălțime, prăjină, triplu, greu
tate, suliță, ciocan, 10 km marș (pe 
pistă), maraton redus (25 km), 4X100 
m (serii contra-timp) ; jemei : 100 m 
(serii contra-timp), 800 m (serii con
tra-timp), 80 mg (serii contra-timp), 
lungime, disc; DUMINICA - de 
ora 9,30: bărbați: 200 m (serii contra
timp), 800 m (serii contra-timp), 5 000 
m, 400 mg (serii contra.timp). 4X400 
mg (serii contra-timp), 20 km marș 
(pe șosea), lungime, disc ; femei: 200 
m (serii contratimp), 400 m (serii 
contra-timp), 4X100 m (serii contra
timp), inălțime, greutate, suliță.

COLȚUL
SPECIALISTULUI

Normele de control exclud „Intimplarea" 
antrenament Idin procesul de

MARIA DIACONESCU

Georgescu 38,46 ; FETE : 140 na • E.
Kineses 13,8 ; 200 m: E. Kineses 28,0 ; 
înălțime : M. Mihaly 1,40 ; lungime : R. 
Făcaoaru 4,95 ; greutate : El. Petrescu 
9,58. (A. Palade-Ursu — coresp.)

BUCUREȘTI. Clubul Metalul a organi
zat recent o competiție de cros pentru 
elevii școlilor profesionale. Au luat par
te peste 200 de tineri. Iată cîștigătorii : 
JUNIOARE I — 500 m : A. Cutinov ; JU
NIOARE II — 400 m : Z. Pană ; JU
NIORI I — 1600 m : Al. Dăndâreanu ; 
JUNIORI II — 800 m : Gh. Ivan.

Pe stadionul Progresul au avut loc 
întrecerile etapei raionale a compiona- 
telor școlare. RAIONUL V. I. LENIN : 
Fete : 60 m : A. Petrescu 8,2 ; El. Lupaș- 
cu și M. Stavilă 8,4 ; 
13,0 ; V. ------- “
500

Tr. 
Co-

Anul trecut: DA! 
Acum insă...

însă
spre

care

Ț? stc vorba despre birou] secției de alhlism a clubuluj orășenesc Petrolul 
•Lj Ploiești. Foarte activ anul trecut, biroul f a ocupat direct de orga

nizarea unui mare număr de competiții (amintim numai 55 de concursuri 
orășenești), de evidenta recordurilor orășenești și region-k >i de folosirea 
acestora ca stimulent in obținerea unor noi performante, de îndrumarea dife
ritelor sec|ii de atletism etc. Pentru ca munca să dea rezultate și mai bune, 
s-a trecut la reorganizarea biroului. De-a lunci, lucrurile nu mai merg 
aproape de loc I Pre> puține inițiative, prea puține măsuri îndreptate 
rezolvarea problemelor esențiale ale atletismului ploieștean.

Sint în orașul Ploiești peste 100 de asociații sportive dintre
multe au largi posibilități de dezvoltare a activității atletice. Biroul secției 
de atletism nu se ocupă însă așa cum trebuie de aceste asociații, tot așa cum 
nu se ocupă nici dc cele unde nu există secții din cauza comodității unor 
consilii. Punînd în centrul atenției problemele curente ale calendarului (și 
aceasta numai atunci cînd conducerea clubului depune insistențe), biroul sec
ției de atletism neglijează îndrumare^ activității atletice din asociații, pregă
tirea loturilor reprezentative (ne referim și la slaba comportare a juniorilor 
în concursul de la București), activizarea profesorilor de educație fizică și, 
în special, a cadrelor de la școala sporii* ă de elevi ele.

Este bine că tovarășii din biroul secției solicită Urseori întîlniri inter 
regionale sau alte competiții în afara orașului, dar înainte de toate credem 
eă ar trebui pus mai mult accent f»e organizarea întrecerilor la nivelul orașulu'. 
Posibilități există în zeci de asociații și, în special, la uzinele „1 Mai*,  h 
Constructorul, Voința, Locomotiva etc. Nici una din aceste asociații nu 
simte însă în mod efectiv sprijinul biroului secției de atletism a clubului 
Mai mult se preocupă de atletism conducerea clubului dccît biroul secției I

lit acest sezon, organele sportive din Ploiești au pornit o adevărată 
ofensivă pentru dezvoltarea atletismului la nivelul eerințeior și al posibili
tăților existente. Biroul secției de atletism a clubului Petrului trebuie să 
aducă o contribuție importantă la această frumoasă acțiune. O poate însă 
aduce numai țlacă va pomi cu hotărîre și perseverentă la muncă.

acesta orientează antre- 
direcția dorită, asigurind

Controlul 
namentul in 
rezultatele așteptate în perioada com- 
petițională.

în practica sportivă un lucru foar
te important este stabilirea gradului 
de dezvoltare a calităților fizice și 
schimbările lui, sub influența antre
namentului. Aceasta creează posibili
tatea unei analize serioase a proce
sului de antrenament, efectuarea anu
mitor schimbări, conducerea conștien
tă a dezvoltării calităților fizice, obți
nerea planificată a formei sportive și 
deci a rezultatelor superioare.

Pentru rezolvarea acestor sarcini 
se folosește o metodă complexă, al
cătuită din metode pedagogice, medi
cale și fiziologice. în acest articol 
mă voi ocupa de particularitățile me
todei pedagogice. Analiza rezultate
lor atleților, rezultatele antrenamente
lor de control și diferite observații 
făcute in timpul concursurilor și an
trenamentelor ne pot da o imagine 
foarte clară asupra pregătirii gene
rale a sportivului.

La stabilirea probelor de control 

PROBA 1 2 3

30 m plat — start de jos 4,5—4,6 4,5 4.6
Lungime fără elan 2.29-2.30 2.20 2,22
Triplu fără elan
Greutate 4 kg, cu 2 mîini, înapoi.

6,80-7,00 6,06 6,49

peste cap
Greutate 4 kg, cu 2 mîini, înainte,

12-13 10,82 11,20

de după cap, eu 3 pari elan 10—11 11,24 11,20
Aruncarea mingii de oină 55-60 62,00
Haltere-aruncat, în kg 55-60 55 60
Trageri în braje, din atîmat 5—8 Ori 5 ori 5 oii

grup de 
faptul ca 
obiective

pentru fiecare probă sau 
probe trebuie pornit de la 
acestea să fie concrete și 
(timp, distanță, număr de repetări, 
kilograme etc.). Este foarte important 
ca trecerea normelor de control să se 
facă întotdeauna în aceleași condiții 
(cu sau fără pantofi cu cuie, la arun
cări să fie folosite materiale de ace
eași greutate, elanul să aibă aceeași 
structură etc.).

Probele de control vor trebui alese 
în așa fel incit trecerea lor să arate 
gradul de dezvoltare a calităților fi
zice de bază și speciale. La arunca
rea 6uliței, de pildă, ne interesează 
gradul de dezvoltare a forței generale 
și speciale, a vitezei generale și spe
ciale, a exploziei și detentei. Pe baza 
experienței acumulate în munca de 
antrenament cu Maria Diaconescu și 
cu 
la 
să 
în
După cum se poate vedea o parte din 

alte sulițașe fruntașe am ajuns 
concluzia că aceste atlete trebuie 
îndeplinească normele prevăzute 
coloana 1 a tabelului alăturat.

aceste probe au un caracter general 
iar altele sînt specifice aruncării su
liței. în coloana 2 sînt notate rezul
tatele cele mai bune obținute ca nor- 

• me de control în 1962 de Maria Dia
conescu.

Cum este firesc, între normele de 
control și rezultatele sportive există 
o strinsă legătură. Atleta Maria Dia
conescu a obținut cele mai bune arun
cări, în 1962, în perioada lunilor iu
lie și august (atunci cind a realizat 
și cele mai bune rezultate la trece
rea normelor de control) : 54,80 m la 
15 iulie (campionatele republicane); 
55,30 m la 22 Iulie (triunghiularul 
R.P.U.—R.P.R.—Italia) ; 55,66 m la 12 
august (meciul R.P.R.—R.P.B.). Re
zultatul cel mai slab — 52,10 — ob
ținut la 14 septembrie (campionatele 
europene) se datorește recidivei unei 
boli.

Trăgind concluziile firești, in planul 
de antrenament pe acest an al Măriei 
Diaconescu au fost îmbunătățite mai 
ales acele laturi la care am constatat 
deficiențe. Ca rezultat al acestor îm
bunătățiri aduse antrenamentului, re- 

la antrena- 
o îmbuna
și a forței 
avea o in- 
rezultatelor

zuitatele obținute la trecerea normelor 
de control (la 4.12.1962. 14.2 și 23.4. 
1963) sînt foarte promițătoare. Aceste 
rezultate sînt «etate in coloana 3 a 
tabelului nostru.

Din observațiile făcute 
mente am putut constata 
tățire a explosivității, ca 
picioarelor, fapt care va 
fluență directă asupra 
campioanei și recordmanei noastre.

Aceste norme de control folosit*  
de mine în antrenamentele cu arun
cătoarele de suliță pot fi folosite și 
de ceilalți antrenori și profesori de 
educație fizică, cu condiția să stabl-

I*  
lor

Și

lească valoarea acestor norme 
funcție de posibilitățile elevilor 
și de obiectivele pe care aceștia 
le-au propus.

ANDREI NAGHI 
asistent la I.C.F.
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Rapid București continuă să conducă — neînvinsă— 

in turneul de la Tg. Mureș

yO/ hh a d .ta n

Etapa a 5-a a returului poate aduce 
multe clarificări

TG. MUREȘ 10 (prin 
telefon de la trimisul 
nostru). în meciul Știin
ța București—Rapid (39— 
49), derbiul turneului fi
nal, am avut încă o da
tă prilejul să ne convin
gem — dacă mai era ne
voie — de superioritatea 
apărării „om la om" a- 
supra celei în „zonă". 
Rapid București, care 
folosise „zona” două zile 
consecutiv (jocurile cu 
Voința și Mureșul), dar 
numai ca o pregătire a 
acestui sistem, a revenit 
in partida cu Știința la 
apărarea „om la om", cu 
ajutorul căruia a neutra
lizat, in ansamblu, ata
cul reprezentativei stu
dentelor bucureștene.

Știința, în schimb, a 
folosit cu consecvență 
„zona“ cu care, în ciuda 
eforturilor vădite ale ju
cătoarelor, nu a putut 
stăvili acțiunile ofensi
ve simple, executate de 
campioane. Acest fapt a 
ieșit în evidență în re
priza a doua a partidei. 
Anca Racoviță, Cornelia 
Gheorghe și Eva Fe- 
rencz, formind un „evan
tai" în fața „zonei" ad
verse, au făcut cu re
gularitate o serie de pa

se, urmate de aruncări de la semi
distanță, a căror execuție nu putea 
fi jenată. Simplu și... eficace. Mai 
ales că Știința nu-și putea permite 
să lărgească „zona”, deoarece Elena 
Ivanovici, Doina Lupan sau Irina Va- 
silescu circulau în permanență sub

Cu toată opozifia Hanelorei Spiridon, 
jucătoarea mureșană, Olga Pircan, 
va înscrie spectaculos. Fază din me
ciul Mureșul — Voința București.

Foto : C. Szasz

practicat un joc dezorganizat Poate 
că șd oboseala a început să-șa spună 
cuvântul. în orice caz, la acest nivel 
scăzut au contribuit în mare măsură 
și arbitrajele. Cuplurile M. Tănăses- 
cu — Dr. I. Știrbu (Rapid — Voința) 
și GA. Dinescu — C. Riegler (Știința— 
Mureșul) nu au dovedit suficientă 
atenție și au trecut cu vederea multe 
greșeli personale, fapt care a influ
ențat în mod negativ calitatea parti
delor.

Rezultatele:
Rapid București — Voința Bucu

rești 76—63 (40—31). Au marcat: Ra
coviță 12, Ferencz 22, Lupan 5, Iva
novici 11; Vasil eseu 4, C. Gheorghe 
10, Zăvădescu 8, Demian 4 pentru 
Rapid și Bucevski 14, Magdin 2, Spi
ridon 30, Manolache 7, Pitrop 8, 
Maga 2 pentru Voința.

Știința București — Mureșul Tg. 
Mureș 56—47 (32—27). Au înscris : An- 
tosch 8, Niculescu 20, Simon 5, Tin- 
toreseu 15, Haralambie 8 la Știința, 
Varga 5, Pircan 5, E. Fogarassy 8, 
Madarasz 15, Erddgh 4, Domianschit 
4, Koos 6 la Mureșul.

Simbătă au loc meciurile Mureșul— 
Rapid și Voința — Știința, iar dumi
nică, turneul se încheie cu partidele 
Rapid — Știința și Mureșul — Voința.

D. STANCULESCU

Cea de-a 5-a etapă a returului 
campionatelor republicane de hand
bal este așteptată eu mare interes, 
deoarece ea programează o serie de 
întîlniri care vor clarifica intr-o oa
recare măsură problema calificării 
în turneele finale și cea a retrogra
dării.

întrecerile feminine sînț dominate 
de două partide : la Brașov, Tractorul 
—Progresul, la București, Știința— 
Ș.S.E. Ploiești. Și într-un caz și în 
celălalt, victoria uneia din echipe o 
va menține în cursă pentru calificare; 
în schimb o înfrângere îi va diminua 
în mod serios șansele de a-și disputa, 
în continuare, titlul de campioană.

în seria I a campionatului mase», 
lin, toate meciurile sint foarte impor
tante pentru echipele care luptă să 
evite retrogradarea. Cele mai dificile 
situații le ah Știința și Rapid, cam 
vor întâlni pe Dinamo București gi 
respectiv Steaua.

Partidele Rafinăria—Tractorul și Di
namo Bacău—C.S.M.S.-Iași se anunță 
echilibrate, deschise oricărui rezultat. 
Din seria a U-a remarcăm întîlnirile 
Voința Sibiu—C.S.M. Reșița și Tehno- 
metal—Știința Timișoara, ambele la 
fel de importante pentru calificare.

Citiți la rubrica „Unde mergem*!  
programul complet al etapei.

Campionatul republicau de juniori și junioare

X/O LE I

Au început turneele 
de la Cîmpia Turzii și Craiova

CIMl’lA TURZII, 10 (prin telefon). 
Vineri au început turneele masculine 
pentru locurile 9—12 și 13—16. Iată 
primele rezultate în turneul 9—12 ; 
Stmiia București — Petrolul Ploiești 
3—1 (10—, 11, 2, 6); $tiin{a Galați — 
Farul Constanța 3—1 (10, 6—, 7, 4). 
In turneul retrogradării: C.S.M. Cluj — 
Fulgerul Suceata 3—2 (13, 8, 14—, 
9—12) ; Olimpia M.I.U. București — 
Minerul Explorări Baia Mare 3—2 (1, 
14. 7—, 14—, 13). — Petre Țonea — 
oorcsp.

panou, gata să primească o pasă pe 
care să o fructifice.

Astfel, au ieșit în evidență, cît se 
poate de clar, slăbiciunile unei apă
rări în „zonă" în fața unei echipe 
bine pregătite și cu precizie în arun
cările de la semidistanță. Datorită 
acestor elemente, Rapidul a condus 
tot timpul, avind în permanență un 
avantaj de 4—6 coșuri.

în partida Mureșul—Voința (63—51), 
localnicele porneau handicapate de 
media de înălțime. Ele au reușit 
însă, să compenseze acest lucru atît 
printr-o bună organizare a apărării, 
cît și printr-o deosebită combativita
te. Cît privește atacul, mureșencele 
s-au bazat în special pe aruncări de 
la semidistanță. Voința București, 
care se comportase promițător în 
jocurile cu Știința și Rapid, a deza
măgit, ca de altfel și în prima parte 
a întrecerilor de aici. Acțiunile efioa-

Rezultate normale in prima etapă a turneelor finale
• PETROȘENI 10 (prin telefon). — 

Așteptat cu interes, turneul final al 
campionatului republican de junioare 
a început astăzi pe terenul din incinta 
stadionului „Jiul". Din păcate, o 
dată cu primul meci a început și 
ploaia, care a continuat aproape tot 
timpul, pînă la sfîrșitul celui de al 
doilea joc, și care a făcut terenul 
greu, influențind mult mișcarea jucă
toarelor și controlul balonului.

BANATUL TIMIȘOARA - S.S.E. 
PLOIEȘTI 7—0 (3—0). învingătoarele 
au fost superioare din toate punctele 
de vedere și au avut în Ciosescu și

IPENTHTLONW^/w ■
O noua competiție in actualitate: 

campionatul republican
O nouă competiție se înscrie în 

•programul pentatloniștilor din țara 
noastră : este vorba de data aceasta 
de cea mai însemnată întrecere in
ternă a anului, campionatul republi
can-individual și pe echipe —, progra
mat să se desfășoare în Capitală în- 
cepînd de la 22 mai. După concursul 
dotat cu „Cupa 1 Mai", la startul 
căruia s-au aliniat unii dintre cei 
mai buni pentatloniști ai noștri, a ur
mat concursul internațional de la 
Erevan — cu participarea și a pa
tru sportivi romîni — și iată că 
acum e rindui campionatului republi-

can, cea de a IX-a ediție a acestei 
întreceri. Vor fi prezenți sportivi 
din toate orașele țării unde această 
disciplină cunoșate an de an o dez
voltare mereu mai mare : București, 
Oradea, Crajțva, Brașov ș.a.

Participanfii la campionatul repu
blican vor intra în concurs încă de 
marți 21 mai, prin recunoașterea tra
seului de călărie. Apoi, începînd de 
miercuri 22 și pînă duminică 26 mai, 
concurenții și echipele înscrise în 
competiție vor evolua în cele cinci 
probe ale concursului : călărie, scri
mă, tir, înot și cros.

Kiss cele mai bune jucătoare. Plo- 
ieștencele, prezentînd o garnitură se
cundă, n-au putut opune o rezisten
ță mai mare.

ȘTIINȚA BABEȘ-BOLYAI CLUJ 
- VOINȚA ODORHEI 10-7 (6—4). 
Joc dinamic, spectaculos, în ciuda te
renului greu. Desfășurarea meciului 
și evoluția scorului a ținut încordată 
atenția asistenței ; 0—1, 1—2, 3—2, 3—3; 
6—4, 7—7. în final s-au impus stu
dentele.

Turneul va continua simbătă și se 
va încheia duminică dimineață.

STAICU BALOIU-coresp.

• BACĂU 10 (prin telefon). — 
Prima etapă a turneului final ai 
campionatului republican de juniori; 
desfășurată azi pe terenul „Dinamo", 
s-a soldat cu rezultate normale :

C.S.S. BUCUREȘTI — LUCEAFĂ
RUL BRAȘOV 24-9 (9-6). Bucureș- 
tenii au dominat aproape tot timpul. 
Au marcat : Marinescu 7, Bădău și 
Popescu cite 4, Roșescu 3, Anghel și 
Goran cite 2, Bratiloveanu și Gabrie- 
lescu, respectiv Ciachi 4, Gal Schus
ter, Schuller, Zel și Szekely.

S.S.E. PLOEȘTI - S.S.E. TIMI
ȘOARA 28—17 (12—10). Joc frumos, 
mai ales din partea ploieștenilor; 
care au fost aplaudați pentru acți
unile lor spectaculoase și eficace. 
Au marcat : Ioniță 11, Coman 8, An- 
dreoiu 6, Radu, Stănescu și Burghe- 
lea, respectiv Wagner 7, Gabriel 2, 
Balzer 4, Pasztor, Simon, Iacob și 
Maures.

Jocurile continuă sîmbătă și du
minică.

E. TEIRĂU-coresp.

CRAIOVA, 10 (prin telefon). Sala 
C.S.O. a găzduit primele jocuri din ca
drul competițiilor feminine care stabi
lesc ordinea echipelor de la locurile 
9—12 și de la 13—16 în clasamentul 
final al campionatului republican 1962/ 
1963, Rezultatele înregistrate vineri: 
V oinfa Craiova — Metalul București 
•3—1 (14—, 7, 10, 8) ; Progresul Bucu

ce ale Hanelorei Spiridon în atac nu 
au fost suficiente pentru a suplini 
defecțiunile jocului colectiv.

Joi, în ziua de odihnă, toate echi
pele participante la turneul final al 
campionatului republican feminin au 
făcut o plăcută și instructivă vizită 
la fabrică de mobilă „23 August" din 
localitate.

Din experiența unei comisii regionale fruntașe

rești — Voința M. Ciuc 3—1 (13—,
12, 8, 7), in cadrul turneului 9—12;
Partizanul roșu Brașov — C.F.R.- Ti-

★
Cele douâ partide desfășurate vineri 

seară s-au caracterizat prin dinamism,
mi șoara 3—0 (12, 10, 12) și Voința 
București — Tractorul Brașov 3—2 (7—, 
13, 9. 3—, 14) în turneul 13—16. — 
Keneru Săndulescu —- coresp.

i

dar — din păcate — ele nu au fost 
și de o valoare tehnică ridicată. Toa
te cele patru echipe au făcut multe 
greșeli de tehnică și, în general, au

Întîlnire școlară internațională
■Ș. S. E. nr. 2 București - Ș. S. E. Ruse la atletism, gimnastică, 

baschet și volei, azi și mîine in București
Terenurile de volei și baschet 

din Parcul „23 August" și stadio
nul Republicii vor fi — azi și 
mîine — teatrul unor atractive în
treceri sportive școlare cu carac
ter internațional. Este vorba de 
întîlniri în cadrul unui schimb de 
experiență început încă de anul 
trecut, intre echipele Școlii spor
tive de elevi nr. 2 București și 
Școlii sportive de elevi din Ruse, 
una dintre cele mai bune din 
R.P. Bulgaria. Prilej de cunoaște
re reciprocă, de întărire a priete
niei și de împărtășire a experien
ței acumulate în activitatea lor de 
cele douâ școli, întîlnirile sportive 
de azi se anunță interesante și 
sub aspect spectacular. își mă
soară forțele echipe talentate, eu 
frumoase perspective. La baschet 
feminin, de pildă, Ș.S.E, nr. 2 este

campioana Capitalei, iar la mascu
lin — campioană republicană ; e- 
levii din Ruse prezintă un lot 
valoros la gimnastică sportivă etc.

Programul întrecerilor a fost 
astfel alcătuit :

SÎMBATĂ, 11 MAI, Parcul „23 
August", terenul de baschet (de 
lingă patinoar), ora 16: baschet 
fete ; ora 17,30 : baschet băieți; 
terenul de volei, ora 16,30 : volei 
feminin, ora 17,30 : volei masculin.

DUMINICA, 12 MAI, sala F.R.G. 
din șoseaua Iancului (fostă Recol
ta), ora 9—12,30: gimnastică spor
tivă. Stadionul Republicii, ora 9,30 
—13 : atletism.

în continuare, de la ora 13, se 
va disputa finala campionatului 
școlar de fotbal al Capitalei, în
tre Școala medie nr. 6 și Școala 
medie nr. 13.

în zilele de 31 mal, 1 și 2 iunie se 
desfășoară la București consfătuirea 
președinților de comisii regionale. 
Este, firește, o acțiune dintre cele 
mai importante a federației noastre 
de natație pe linia dezvoltării pe 
bază de mase a acestei importante 
discipline sportive. Zilele trecute am 
primit la redacție o scrisoare de la 
tov. ALEXANDRU MIRON, președin
tele comisiei regionale de natație 
București. In ea se vorbește despre 
o serie de inițiative și de măsuri 
organizatorice menite să contribuie 
la dezvoltarea natației în regiunea 
București. Conținutul acestei scrisori, 
avind valoarea unui schimb de expe
riență și puțind servi, deci, ca e- 
xemplu și pentru alte comisii regio
nale din țară, îl publicăm in rîn- 
durile de mai jos

★
„In lumina sarcinilor reieșite din 

documentele Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
din 23—25 februarie 1962, consiliul re
gional UCFS București a trecut la 
aplicarea unor măsuri organizatorice 
capabile ,să dezvolte notația in toate 
raioanele regiunii București. Au fost 
angrenați in această muncă activiști 
salariați ai consiliului regional, pre
cum și membrii comisiei regionale 
de natație. Concomitent cu constitui
rea comisiilor raionale s-au luat mă
suri pentru organizarea cursurilor 
de instructori de înot și de arbitri, 
avind ca material tematica întocmită 
de F.R.N. S-au trimis indicații me
todice și îndrumări pentru organizarea 
secțiilor de înot, precum și pentru 
amenajarea bazinelor simple in toate 
localitățile care au condiții pentru 
practicarea înotului. In vederea exe
cutării sarcinilor care ne revin din 
prevederile consfătuirii pe țară a. no
tației din octombrie 1962, ne-am pro

pus, anul acesta, următorul plan ci
fric pe regiune : a) înființarea a 40 
secții de înot ; 6) formarea a 80 de 
instructori și 60 de arbitri ; c) afilie
rea Ia F.R.N. a 5 secții de înot.

Acordăm de aceea o atenție deose
bită sezonului de natație care va în
cepe curînd. Unele realizări au și 
fost obținute, in special acolo unda 
obiectivul ridicării natației la nive
lul celor mai dezvoltate sporturi a 
fost înțeles pe deplin de comisiile 
raionale Fetești, Lehliu, T. Măgurele, 
Călărași, Oltenița. O rămânere in ur
mă in desfășurarea activității se ob
servă la comisiile raionale Giurgiu, 
Răcari și Zimnicea, care nici pînă 
in momentul de față nu și-au întoc

mit planul de măsuri, deși au primit, 
de mult timp, indicațiile necesare.

Concomitent cu munca organizato
rică s-au luat o serie de măsuri și 
pentru dezvoltarea bazei materiale. 
N-au fost neglijate nici sarcinile care 
ne revin pe linie de educație și pro
pagandă, in care scop s-au întocmit 
materiale de popularizare a natației 
subliniindu-se influența pozitivă a a- 
cestui sport asupra organismului. 
Pentru ca toate sarcinile ce ne revin 
să poată fi îndeplinite, este necesar 
să muncim cu seriozitate, să folosim 
dan plin condițiile materiale looaie 
pentru că numai altfel vom reuși si 
atragem tineretul în practicarea îno
tului".

MfINE, ETAPA A III-A IN CAMPIONATUL DE POLO
Mîine sînt programate în Capitală 

și în provincie jocurile etapei a IlI-a. 
La București se desfășoară, in cuplaj, 
la ștrandul Tineretului, meciurile : 
Rapid—Ind. Linii Timișoara (ora 11) 
și Dinamo Buc.—Știința Cluj (ora 
11,45). Cea mai echilibrată întîlnire ni 
se pare aceea de la Tg. Mureș, unde 
echipa locală C.S. Mureșul va primi 
replica formației Crișana Oradea. Viu 
disputată se anunță și partida de la 
Cluj, dintre C.S.M. Cluj și Știința 
București. Deși joacă în deplasare, 
poloiștii echipei Steaua sînt net fa- 
voriți în meciul cu echipa întreprin
derilor Comunale din Arad.

A fost programată și o restanță 
din etapa I. Meciul Dinamo Buc. — 
Ind. Linii Timișoara se va disputa 
luni (ora 12) la ștrandul Tineretului.

In fotografie : D. I. Sandu, portarul 
studenților bucureșteni. nu poate opri 
înscrierea unul gol. (Fază din meciul 

Dinamo Buc. — știința Buc. 7—3)
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ipa reprezentativă a R. P. Romine întîlnește formația R. 0. Germane
trenamentul de joi al echipei noastre La sosirea fotbaliștilor oaspeți...

Imeroși spectatori au ținut să asiste 
lupă-a miază, pe stadionul „23 Au- 
I la ultimul antrenament public al 
lei noastre reprezentative înainte de 
| eu R.D. Germană. Fotbaliștii noș- 
lu avat ca partener de întrecere 
Lția bucureșleană de categoria B 
Iul, care — în special în prima 
lă — a dat o replică neașteptat 
lîrză selec ți on abililor.
Lud s-a încheiat cu rezultatul de 
I (1—1) în favoarea reprezentativei 
I— cum este de la sine înțeles — 
[lorii tricoului național n-au „for- 
|nici un moment jocul, ei neurmfi- 
| scorul ci aplicarea indicațiilor pri- 
I dc la antrenori, lucru pc care l-au 
I mai bine în repriza secundă, cînd 
Itiva le-a aparținut total. Scorul a 
| deschis chiar din primul minut 
ătre Jenei, printr-un șut de la 20 
ketri. Pe la mijlocul reprizei, Me- 

a egalat prin Coteț. în a doua 
a jocului, selecționata și-a creat 

koase ocazii de gol, din care a 
Lifiicat două: Greiniceanu (dintr-o 

a lui Varga) și Haidu (lansat de 
preiller IV). Cu tot caracterul de 
«lament al jocului, am fi vrut — 
i — să-i vedem pe atacanții noștri 
irisistenți în fazele la poartă, mai 

ri pe șuturile lor. Ei au ratat, după 
a 5—6 ocazii dintre cele mai bune.

fost utilizată formația : Datcu—

DIN ISTORICUL ÎNTÎLNIRILOI 
|P. ROMÎNĂ-R. D. GERMANĂ 
ttida de mii ne dintre reprezentati- I R. P. Romine și R. D. Germane I cea de a șasea din istoria întîlniri- 
Ifotbalistice din aceste țări.
lina «i avut loc la 26 octombrie 1952 
București : R. P. ROMÎNA — R. D. 
■MANA 3—1 (3—1) prin punctele mar- 
I de Vaczi (min. 23 , 32, 43) pentru e- 
|a noastră și Schnicke (min. 24) pen- 
[oaspeți. Selecționata R. P. Romine I următoarea înfățișare: Voinescu — 
bda II. Apolzan, Farmati — Căli- 
I, Serfozo — Parase-hi va, Ozon. Va- 
fpetschovski. Filote. Au mai jucat: 
lovaci și Roman.
|doua întilnire s-a disputat la 9 mai 
| la Berlin, și s-a încheiat tot cu 
bria culorilor noastre : R. P. RO
IA — R. D. GERMANA 1—0 (1—0)
| golul marcat de Ozon (min. 37). 
Inația învingătoare : Toma — Za- 
k II, Apolzan, Szoko — Călinoiu, 
Ibzo — Zavoda I, Nicușor. Ene I» 
k, Suru. Au mai jucat: Tătaru și

| treia partidă a avut loc la Bucu- 
t la 18 septembrie 1955: R. P. RO
IA — R. D- GERMANA 2—3 (2—1). 
| cinci goluri ale meciului au fost 
pate de Georgescu (min. 7) și Suru 
L 28) pentru echipa noastră, Wirth 
[. 76), Troger (min. 80 și 90) pentru 
feți. Apoi, la Leipzig, la 14 septem- 

1958 : R. D. GERMANA — R. P.
nîNA 3—2 (1—0). Au marcat : Schro- 
l(min. 26), Assmy (min. 57), Wirth 
k. 76) pentru R.D.G., Constantin (min. 
[Ene I (min. 61) pentru R.P.R. Am 
lat formația : Toma — Zavoda H. 
[caș, Neacșu — Petschovski, Bone — 
kă, Constantin. Ene I, Cădariu, Tă- 
[. Au mai jucat : Georgescu (Rapid) 
Panait II.
tima partidă disputată — anul tre
ia 14 octombrie, la Dresda : R. D. 

[MANA — R. p. ROMINA 3—2 (1—0). 
urile au fost înscrise de Wirth, 
roter și I. Lazăr (autogol) pentru 
LD. Germană și E. Petru (2) pentru 
[pa noastră. Âu fost aliniate forma- 

: R. D. GERMANA : Fritzsche — Ur- 
bzik, Heine, Krampe — Korner, Lie- 
bht — Nachtigal, Miiller, Erler, 
roter, Wirth; R. P. ROMÎNA : Dun- 
|— Zavoda II, I. Lazăr, Maori — E. 
fu, Koszka — ivansuc, Ozon, M. Voi- 

Nunweiller III, Gergely. Au mai 
.t : Georgescu (Știința Timișoara) și 
Munteanu.
șasea întilnire — mîine în Capitală.

ÎINE ÎN CATEGORIA B
u etapa de mîine, campionatul 
kgoriei B trece de jumătatea re- 
Llui și, cu cît ne apropiem de sfîr- 

interesul cu care este urmărită 
ipetiția se deplasează de la lupta 
tru cucerirea unuia din locurile I

ȘTIRI...
Mîine, de la ora 13, pe stadionul Re- 

blicii se va disputa finala fazei pe Ca- 
Llă a campionatului republican șco- 
I In acest meci se vor întîlni două 
beționate valoroase, reprezentind 
ala medie nr. 6 „Hie Pintilie" și 
[ala medie nr. 13 „Mihai Viteazul “.
etapa interraioane s-au înregistrat 

lâtoanele rezultate : S. M. nr. 6 — 
profesională Construcții 5—2, Ș. M.

34 — Ș. M. nr. 2 4—1, Ș. M. nr. 13 — 
profesională Vulcan 3—1, Șc. profe- 

lală F.R.B. — Șc. profesională Dîm- 
uta 1—0 (sferturi de finală); Ș. M. nr. 
t^-Ș. M. nr. 34 3—1; Ș. M. nr. 13 — 
-ala profesională F.R.B. 3—1 (semifi- 
e).
I Duminică dimineața,, în Capitală se 

desfășura două partide amicale de
bit de interesante. La ora 10,30 pe 
enul Progresul (str. dr. Staicovici) 

loc meciul Progresul — Steaua; pe 
iionuî Giulești. la ora 9,30 se întil- 
c Rapid și Dinamo.

î W

Popa, Nunweiller UT, Ivan—Jenei, Nun
weiller IV-—Pircălab (din min. 60 Crel- 
niceanu )t Varga, Manolache, Raksi, 
Haidu.

Ieri, lotul a făcut un alt antrena
ment, „în familie*.  Pregătirile se încheie 
astăzi.

VĂ PREZENTĂM JUCĂTORII CELOR DOUĂ ECHIPE
R. P. ROMÎNA R. 0. GERMANĂ

DATCU IUe (Dinamo București), 25 
ani, 68 kg, 176 cm, debutant în A, o 
dată international B, 2 T.

C. POPA

POPA Cornel (Dinamo București), 
28 ani, 72 kg, 168 cm, 13 A, 1 B.

NUNWEILLER Ion (Dinamo Bucu
rești), 27 ani, 77 kg, 180 cm, 15 A. 
2 B, 7 T.

IVAN Dumitru (Dinamo București), 
24 ani, 73 kg., 180 cm, 3 A, 1 B, 1 T. 
5 J.

JENEI EMERICH (Steaua) 26 ani, 
73 kg. 176 cm, 7 A, 1 T, 8 J.

NUNWEILLER Lică (Dinamo Bucu
rești), 24 ani, 72 kg, 175 cm, 1 A, 
2 T. 4 J.

PIRCĂLAB Ion (Dinamo București). 
21 ani, 67 kg, 173 cm, 3 A, 1 T, 6 J.

VARGA Iosif (Dinamo București), 
21 ani, 67 kg, 173 cm, debutant în A, 
4 T, 11 J.

MANOLACHE Cicerone (Știința
Timișoara), 27 ani, 73 kg, 176 cm, 2 A.

RAKSI Gabriel (Steaua), 24 ani, 66 
kg, 167 cm, 2 A, 2 B, 1 T, 9 J.

HAIDU Iuliu (Steagul roșu Brasov), 
19 ani, 62 kg, 172 cm, debutant in 
A, 4 T, 7 J.

Rezervele echipei sînt :
Carol Haidu (Steagul roșu Brașov) 

—portar, Dan Coe (Rapid București), 
Miroea Georgescu ’(Știința Tlm.) — 
fundași, Emil Petru (Știința Cluj), 
Constantin Koszka (U.T.A. Arad) — 
mijlocași, Cornel Pavlovici (Steaua), 
Sorin Avram (Steaua), Carol Crei- 
nieeanu (Steaua).

(care aduc promovarea în categoria 
A) la cea pentru evitarea retrogradă
rii. De ce ? Fiindcă în seriile I și 
III Siderurgistul Galați și Crișul O- 
radea se află la o diferență de 
puncte (7 și, respectiv, 6) atît de 
mare față de următoarele clasate, in
cit cu greu credem că ar mai putea 
fi întrecute. în seria a Il-a, cu „zes
trea" de 4 puncte pe care le-a acu
mulat în plus față de C.S.M.-Sibiu, 
Dinamo Pitești își vede și ea netezit 
drumul spre categoria A.

Unde joacă duminică liderii ? Sar
cina cea rnai ușoară o are Crișul. 
Orădenii întîlnesc acasă formația Re
colta Cărei, în timp ce Siderurgistul 
și Dinamo Pitești joacă „afară” : gă- 
lățenii la Pașcani cu C.F.R., iar di- 
namoviștii la Rm. Vilcea cu Unirea 
— derbiul regiunii Argeș. în rest, 
alte partide importante sînt Rapid 
Focșani—Flamura roșie Tecuci, Pra
hova Ploiești—Carpați Sinaia (seria 
I), Progresul Alexandria—C.F.R. Ro
șiori, Știința București—Metalul Bucu
rești (seria a II-a), A.S. Cugir—Vago
nul Arad. Arieșul Turda—C.F.R. Ti
mișoara, Mureșul Tg. Mureș—Minerul 
Baia Mare (seria a IlI-a).

Ora 16... Aeroportul International Bă- 
neasa... Din avionul de Berlin coboară 
fotbaliștii echipei reprezentative a R.D. 
Germane, însoțiți de secretarul general 
al Federației de fotbal din R.D.G., 
Kurt Michalski, antrenorii K. Soos și

FRITZSCHE Harald (Motoc Jena),
25 ani, 1 A.

URBANCZYK Ktans (Chemie Hal
le), 22 ani, 10 A

HEINE Werner (Dinamo Berlin), 
27 ani, 24 A

KRAMPE Dieter (Vorwărts Beri in),
26 ani, 22 A

KAISER Manfred (Wismut Karl 
Marx-Stadt), 34 ani, 26 A

LIEBRECHT Kurt (Lokomotive 
Stendal), 26 ani, 9 A

NACHTIGAL Reiner (Vorwărts 
Berlin), 22 ani, 6 A

ERLER Dieter (Wismut Karl Marx- 
Stadt), 24 ani, 23 A

DUCKE Peter (Motor Jena), 21 ani, 
12 A

NOLDNER Kurt (Vorwărts Berlin) 
22 ani, 5 A

DUCKE RoUod (Motor Jena), 28 
ani. 18 A.

Rezerve :
Weiss (Vorwărts Berlin) — 

portar. Webner (Turbine Erfurt), 
— fundaș. Korner (Vorwărts Ber
lin) — mijlocaș, Schroter (Dyna
mo Bert mt, Fren®el (Lok, Leipzig), 
Stacker (Aufbau Magdeburg) — îna
intași.

(A = internațional în echipa pri
mă, B = internațional în echipa se
cundă. J = internațional juniori, 
T = în echipa de tineret).

P. DUCKE

81 640 IEI A OBȚINUT PARTICIPAM POPESCU C.
IA CONCURSUL PRONOSPORT NR. 18 DIN

Pentru a veni în sprijinul participan- 
ților, vom relata citeva aspecte de la 
desfășurarea meciurilor din tur dis
putate între protagonistele concursului 
de săptămîna aceasta.

Progresul Brăila — Flacăra Moreni 
(meciul 7). Intenția oaspeților a fost 
aceea de a pleca din Brăila cu un punct, 
în care scop au pus accent deosebit pe 
apărare.

Brăilenii au avut mult de furcă pînă 
au reușit să străpungă apărarea oaspe
ților, care pînă la urmă a „cedat pasul*  
primind trei goluri. >■ Rezultatul final 
3—1.

Dinamo Pitești — Unirea Rm. Vîlcea 
(meciul 8). Un meci presărat cu duri
tăți și situații de gol ratate. Vîlcenilor 
le-a reușit tactica de a se apăra cu 8—9 
oameni, fapt confirmat de scorul final: 
0—0.

Chimia Făgăraș — Gaz Metan (meciul 
Un joc dinamic eu faze spectacu

loase.
Chimia a învins pe merit. Punctele 

au fost marcate de: Filip și Feher (3) 
•— pentru Chimia ; Szakacs și Noian — 
pentru Gaz Metan.

Minerul B. Mare — Mureșul (meciul
10).  Superioritatea teritorială a minerilor 
este exprimată și de raportul cornerelor 
(9—0). Golurile au fost înscrise de » 
Cosma (min. 38), Trif (min. 51) și 
Nedclcu 11 (min. 62).

H. Studener, ziariști, crainici reporteri, 
operatori cinematografici

Primul dintre oaspețti cu care am 
schimbat citeva cuvinte a fost antre
norul K. Soos.

— Ați venit cu lotul anunțat ? Ce 
pregătiri ați făcut In ultima vreme, ce 
părere aveți despre jocul de duminică ? 
ne-am adresat interlocutorului nostru.

— Lotul cu care am venit este, în li
nii mari, cel prezentat la Praga în me
ciul cu Cehoslovacia. După cum se știe 
am terminat la egalitate cu vicecampi- 
noii lumii și ne-am calificat în optimile 
de finală ale rCupei Europei “. Sînt 
foarte mulțumit de randamentul echipei 
și cînd afirm acest lucru mă refer atît 
la ultimele meciuri inter(ări pe care 
le-am susținut cît și la pregătirile spe
ciale făcute în vederea acestui meci. 
Zilele trecute am Jucat cu o formație 
regională (Bukow) pe care am învins-o 
la scor. Echipa s-a mișcat în general 
bine și sper ca și duminică ea să obțină 
un rezultat bun în fa(a puternicei for
mații romîne. Un meci nul mă mulțu
mește.

Apoț i-am solicitat părerea lui Kurt 
Michalski — secretar general al Fede
rației de fotbal din R.D.G.

— Echipa noastră reprezentativă re
vine după 8 ani în capitala Romîniei. 
Sperăm să oferim publicului un joc bun. 
Știu că echipa rom în ă este foarte puter
nică pe teren propriu. Jucătorii noștri 
sun însă in formă bună și sper să sa
tisfacem exigentele iubitorilor fotbalului 
din București. Indiferent de rezultat, 
esențialul este să desfășurăm un joc 
frumos, pentru că în aoest fel fotbalul 
are numai de elștigat*.

Azi dimineață, lotul echipei R.D.G. va 
face un ușor antrenament, pe stadionul 
»23 August1*.

Mîine, pe stadionul 
„23 August" 
(Urmare din pag. 1)

Cu toate acestea, dorința de afirmare 
a fotbaliștilor noștri, pregătirea din ce 
în ce mai bună pe care au dovedit-o în 
jocurile de verificare din această pri
măvară, posibilitățile de necontestat ale 
jucătorilor aleși să ne reprezinte, sînt 
garanții pentru o bună comportare, care 
să ne facă să obținem revanșa In fața 
echipei oaspe.

Echipa noastră reprezentativă se bu
cură de dragostea și încrederea mase
lor de iubitori ai fotbalului, care vor 
fi alături de ea. din toată inima.

împreună cu toți iubitorii sportului 
din țara noastră, adresăm o caldă urare 
de succes celor 11 fotbaliști care vor 
îmbrăca mîine tricoul național !

★
Tot mîine, la Torgelow (R.D.G.) se 

întâlnesc echipele de tineret ale celor 
două țări. Lotul nostru a părăsit ieri 
Capitala. Au făcut deplasarea: Adama- 
che. Suciu, Pal. Petescu, Hâlmăgeanu. 
Ră cel eseu. Stefânescu. Neșu. Pescaru. 
Năsturescu Kraus, Voinea, Frâțilă. A- 
dam. Năftânăilă. Harșani. Antrenori: 
B. Marian și V. Stănculescu.

C.F.R. Timișoara — Arieșul (meciul
11) . Meciul s-a terminat cu victoria ti
mișorenilor (2—1). Ambele goluri ale 
gazdelor au fost înscrise în prima re
priză (Roman și Surdan). Golul oaspe
ților a fost înscris de Pirvu în min 
65. Ei au jucat mai bine în cea de i 
doua parte a meciului dar nu au reușit 
să înscrie mai mult.

Vagonul Arad — A.S. Cugir (meciul
12) . Arădanii au dominat mai mult și 
au reușit să fructifice cîteva din oca
ziile avute (scor final 3^0).

C.F.R. Roșiori — Progresul Alexan
dria. Cei care au deschis scorul au fost 
oaspeții (min. 25 — Bălan). Ei au făcut 
însă greșeala de a se retrage în apă
rare. Acest lucru le-a reușit pînă in 
min. 54, cînd gazdele egalează prin 
Ghimpețeanu

Partidele Siderurgistul Calați — 
C.F.R. Pașcani (meciul 5) și Metalul 
Tîrgoviște — Foresta Fălticeni (meciul 
6) au foșt omologate de către Feder» 
ția romînă de fotbal cu scorul de 3—0 
în favoarea gazdelor.

★
Iată acum programul concursului 

Pronosport de săptămîna viitoare (nr.
20 din 19 mai 1963) :

1. Progresul — Știința Cluj A
2. Rapid — C.S.M.S, Iași A
3. Minerul — Dinamo București A
4. Știința Timișoara — Crișana. A

Wldk'.ijiii-Eîaa
Activitatea Ia zi
LA SOFIA s-au desfășurat campio

natele universitaro de gimnastică spor
tivă și artistică ale R.P. Bulgaria, la 
care au participat și sportivi romîni: 
Mariana Ilie, Ana Cătineanu, Mihaela 
Solomonov, Ileana Olaru-Iosif, Petre 
Miciăuș, Gheorghe Condovici și Aurel 
G.ru in.

întrecerea de gimnastică sportivă a 
reunit la aparate sportivi cu o bună 
pregătire, printre care componențj ai 
iotului olimpic al R.P. Bulgaria, care se 
pregătesc {x-nLru J. 0. de la Tokio. 
Acest fapt a asigurat concursului un 
nivel ridicat, mul ți concurenți prezen- 
tîndu-se cu exerciții grele și bine exe
cutate. Gimnaștii romîni participant! bs 
acest concurs, și îndeosebi Petre Mi- 
cdăuș, au avut o bună comportare. Petre 
Miclăuș, de pildă, s-a clasat pe locul 2 
la individual compus, la o mică dife
rență de primul clasat, și a ocupat locul 
întîi la inele, sărituri și paralele. în 
întrecerea pe aparate. Gheorghe Con
dovici s-a situat pe locul 4 în clasa
mentul general la individual compus. 
La fete, Mariana Ilic s-a prezentat destul 
de bine, ocupînd locul 6 la categoria 
maestre la individual compus.

Campionatele universitare de gim
nastică ale R.P. Bulgaria au marcat o 
dată însemnată în gimnastica noastră 
artistică: debutul internațional al spor
tivelor romîne. Fără îndoială, concursul 
de la Sofia a fost un bun prilej pentru 
gimnastele noastre de la „artistică*  dc 
a vedea lucruri utile pe care le vor fo
losi. desigur, în cadrul pregătirilor 

' pentru viitoarele concursuri internațio
nale, și în primul rînd pentru cel de 
Ia Budapesta din toamna acestui an. 
Mihaela Solomonov a ocupat locul I 
La exercițiul impus cu obiect, dar arci- 
dentindu-se n-a mai putut concura in 
continuare. Ana Cătineanu s-a clasat pe 
locul 3 la individual compus, ocupînd 
locurile 2 și 3 în două probe ale con
cursului. Ileana Olaru-Iosif a ocupat 
locul I la sărituri și locul 4 la indi
vidual compus.

ÎN ÎNTREAGA țară este în plină des
fășurare faza regională a campionatului 
R.P.R. de gimnastică pentru copii. După 
cura se știe, la această întrecere an 
drept de participare toți copiii năsruți 
în anul 1950 (băieți) și 1951 (fete), 
indiferent dacă au împlinit vîrsta între 
etapele de concurs. Faza pe oraș și re
giunea București a acestei întreceri s-a 
încheiat cu următoarele rezultate: ECHI
PE: feie: Dinamo, Olimpia, Ș.S.E. nr. 2; 
băieți: Dinamo, Viitorul, S.S.E. nr. 2; 
INDIVIDUAL : fete: Mioara Popescu 
(Dinamo), luliana Cepreghi (Olimpia), 
Eugenia Celmic (Dinamo); băieți: 
Dezideriu Torok (Dinamo), Mihai Bă- 
dulescu (Viitorul), Valentin Mezci (Di
namo). Echipele amintite mai sus vor 
evolua la finala pe țară, programată le 
16 iunie.

GHEORGHE DIN BUCUREȘTI
5. V. 1963

5. U.T.A. — Petrolul A
6. Steagul roșu — Dinamo Bacău A
7. Minerul B. Mare — .Arieșul Turda B
8. Ind. Sîrmei C.T. — Crișul Oradea B
9. Ceahlăul P. Neamț — Progr. Brăila B

10. Steaua Dej — C.S.M. Cluj B
11. Recolta Cărei — A.S.M.D. S. Mare B
12. C.F.R. Pașcani — Prahova Ploiești B
Sp. Farul — Steaua A

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din scara 

zilei de 10 mai 1963, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :
64 74 68 55 36 38 65 56 44 51.
Premiul special A: 68 74 56
Premiul special B: 52 64 38
Premiul special C: 44 65 55
Fond de premii: 643.432 lei
Tragerea următoare va avea loc ta 

ziua de 17 mai a.c. în orașul Hunedoara.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

SPORT NR. 18 DIN 5.V.1963
Categoria I: 2 variante a 31.640 lei; 

Categoria a Il-a: 205.7 variante a 369 lei; 
Categoria a IlI-a: 2209.2 variante a 51 
lei.

Premiul special și un premiu de cate
goria I-a în valoare de 81.640 lei a fost 
obținut de participantul POPESCU C. 
GHEORGHE din București, str. Ionescu 
Gion nr. 14.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
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BEROMODELISM ] PC >u<irijinc<i articolului

finala campionatului Intense pregătiri la Deva pentru „Cupa Păcii"
republican de micromodele

Azi și miine in salina Slănic (re
giunea Ploiești) vor avea loc între
cerile din cadrul finalei campionatu
lui republican de micromodele. Parti
cipă cei mai buni constructori micro- 
nrWKie:isti din țară, cîștigătorii con
cursurilor pe regiuni.

Probele constau in zhoruri de dura
tă (s? se încercări), iar stabilirea re
mit 'clor se va face conform regula- 
men’ului campionatului de micromo
dele elaborat de F.A.R. 
sportiv al F.A.I.

Duminică, ia sfirșitul 
minusculele aparate vor
nou, de data aceasta in cadrul unor 
tentative de record.

Numărul mare de participant, va
loarea ridicată a construcțiilor și 
minuțiozitatea cu care s-au pregătit 
ecncurenții pentru finale, ne face 
să întrevedem o Întrecere viu dis
putată.

și codului

concursului, 
zbura din

I

— Deva
Stadionul „Cetate*

și Hunedoara va avea 
și 24 mai, un eveniment 
important pentru iubito- 
din aceste localități : în-

din Deva.
Foto: V. Onoiu

Și 
de 

din

desfășoară o intensă ac
tivitate organizatorică. In 
zilele libere, dintre jocuri, 
rugbiștii vor asista la 
spectacole culturale 
artistice, prezentate 
Teatrul de estradă
Deva, vor vizita o serie 
de monumente Istorice, 
ca de pildă Castelul Hu- 
niazilor de la Hunedoara, 
cetățile de la Alba Iulia 
și Deva etc.

Potrivit programului 
alcătuit, două meciuri 
se vor disputa Ia Deva, 
pe stadionul „Cetate" (cu 
o capacitate de 5 000 
locuri), iar unul la Hu
nedoara, pe stadionul 
„Corvinul" (capacitate : 
15 000 locuri).

Amatorii de sport din 
Deva și Hunedoara aș
teaptă cu viu interes jocu

rile acestei frumoase competiții in
ternaționale.

iaccm cu pauzele r

EllilS DEMASĂ

VICTORIA A ATÎRNAT DE UN FIR DE PĂR!
Ziarul ..Nepsporf*  din Budapesta despre meciul Vasutepitok - C.S.M. Cluj

„Cupei campionilor euro- 
“ la tenis de masă dintre echi- 
Vasutepitok și CSM—Cluj a dat 

la o întrecere disputată cu o 
dirzenie, cu evoluții și răstur- 
de scor pasionante. Iată cum

Finala
peni 
pete 
loc 
rară 
nări
descrie această finală, ziarul „NEP- 
SPO1'T“ din Budapesta, prin comen
tatorul său de specialitate. Hamori 
Tibor

„Finala „Cupei campionilor euro
peni- a prilejuit intîlniri extraordi
nare. de mare luptă. De ani de zile 
nu am fost martorii unor întreceri 
•tit de pasionante. Cu aeest prilej 
bam putut vedea in mai multe rîn- 
du j pe Berczik căzut în genunchi, 
pe Negulescu executind adevărate 
pion; iane peste
Cob 
ciul 
rat. 
altfel, 
chipei 
plana tul mondial 
pul de joc nu 
meciul meu cu 
primul schimb de mingi a durat 125 
de minute ! Pot să spun că nu mi 
t-a mai intimplat de atunci să-mt 
consum atit de mult nervii la vreun 
meci. Afirm cu toată seriozitatea că 
această finală m-a imbătrinit cu 
-inct ani..."

Credem, se relatează in continuare, 
In articol, că prin aceste cîteva e- 
xemple am reușit să redăm întrucît*  
va atmosfera acestei întîlniri, de 
neuitat, pentru cei care nu au fost

executind
> mantinele, iar lut 

zan i s-a făcut rău după me- 
cu Rozsas... A fost, cu adevă- 
o finală dramatică. Iată. do 

și declarația antrenorului e- 
oaspe, F. Paneth : „La cam- 

din 1936, cind ttm- 
era încă limitat, tn 
polonezul Ehrlich,

prezenți duminică seara în Sala 
Soorturilor din Budapesta.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
unele momente hotăritoare ale fina
lei. Atunci cind, după 2—0 și 3—1 
pentru romîni, echipa maghiară ■ 
prejuat conducerea cu 4—3, au ur
mat la masă Rozsas și Cobîrzan. 
Dacă Vasutepitok cîștiga acest meet, 
sportivii maghiari cucereau „Cupa 
campionilor europeni" cu 5—3. Și 
iată că Rozsas, după ce a condus 
în setul decisiv cu 19—14, a fost 
totuși învins. Interesant de observat 
că cel mai bucuros de victoria lui 
Cobîrzan a fost Giurgiucă, căci în 
felul acesta el urma să joace cel de 
al treilea meci al lui, adică al nouă
lea din întreaga întîlnire. Dar, se 
pare că Giurgiucă nu a tras învăță
minte din meciul precedent și, deși 
a condus cu 19—15 în ultimul set, a 
urmat exemplul lui Rozsas și, tre- 
cind la un joc de apărare, a pier
dut.

Despre Berczik sc poate spune că 
a jucat foarte bine, fiind extrem de 
sigur pe lovituri. întrecerea 
el și Negulescu va rămîne
timp în amintirea spectatorilor. 
Halpern s-a întrecut pe sine.

Despre 
vinte de 
au jucat, 
centrare,
rită cu adevărat laude și, 
nem sincer, victoria a atîmat de un 
fir de păr", îjt încheie comentariul 
său ziarul „NEPSPORT*.

La Deva
loc, între 20 
deosebit de 
rii de sport 
trecerile din cadrul seriei I a celei 
de a V-a ediții a „Cupei Păcii" la 
rugbi. După cum se știe, vor parti
cipa echipele R.S. Cehoslovace, R.P. 
Polone și R.P. Romîne (tineret).

în vederea acestui eveniment spor
tiv internațional, consiliul regional 
UCFS Hunedoara și organele locale

GH. CIORANU-coresp.

• Colegiul central de arbitri or-- 
ganizează 
19,30, la 
București, 
Capitală, 
tante 
din

marți, 14 mai a.c., ora 
sediul UCFS al orașului 
o ședință cu arbitrii din 
în vederea unor impor- 

comunicări privind jocurile 
„Cupa Păcii".

a-c..

Echipa Rapid a susținut primul joc in R. D. Germană
Echipa de rugbi Rapid București, 

care a fost invitată în R.D. Germană 
pentru a susține cîteva jocuri în 
compania unei selecționate și a for
mației Lokomotiv Leipzig, a evoluat 
la Wittenberg.

Rugbiștii romîni au întîlnit repre
zentativa R.D. Germane, care se pre
gătește pentru „Cupa Păcii". Gazdele 
au prezentat o echipă omogenă și 
desfășurînd un joc bun pe înaintare 
au cîștigat la limită : 6—3 (3—3).

O sugestie...
Consider foarte binevenit articol 

intitulat: „Ce facem cu pauzele î 
•părut în ziarul „Sportul populai 
din 7 mai a.c. într-adevăr, pauze 
dintre» reprize sau dintre jocur 
foarte necesare jucătorilor, sînt 
desea plictisitoare pentru spectator 
mai ales atunci cînd din diferite gr 
șeii ale organizatorilor, ele sînt pr 
lungite. După părerea mea. în aees 
pauze se poate 
larizare a unor 
călărie etc., se 
tive de record și 
plăcute și utile.

Pentru că articolul publicat 1 
„Sportul popular" reprczinlă un î 
demn la evitarea greșelilor dc pr< 
gramare, dar și la inițiativă în cet 
ee privește organizarea pauzelor, d< 
resc să împărtășesc —? în acea st 
direcție — experiența organelor spo 
tive din Ploiești. Astfel, la mecii 
de fotbal Petrolul Ploiești — Pan 
Constanța, în afara unor aplaudat 
întreceri de călărie, spectatorii a 
putut să urmărească, în pauze, u 
ansamblu mixt de gimnastică în pr< 
ducție, la care au participat pest 
200 de tineri și tinere. Muncitorii ț 
muncitoarele de la „Olga Bancic 
Păulești, Dorobanțul, elevii și eleve 
de U școala auto Bucov și șeoaJ 
profesională a uzinei „1 Mai" a 
demonstrat spectatorilor cum se de 
fășoară practic pauza de gimnastic 
în producție într-o întreprindere. In 
țiativa clubului orășenesc Pelrolu 
sprijinită de consiliul regional UCFS 
pentru aplicarea căreia au muncit îi 
deosebi profesorii de educație fizic 
de la școala profesională și Stei 

metodist al consiliului r 
s-a dovedit deosebi 
bucurat de apreciere

a.c.

face o bună pop 
sporturi : atletisr 

pot organiza tent 
alte acțiuni sporth

Miine, jocuri restanță
in campionatul categoriei A

Mîine, în campionatul categoriei A 
de riigbi, sini programate trei jocuri 
restanță. în Capitală, Grivița Roșie, 
va primi vizita rugbiștilor de la 
Farul. Sportivii constănțeni au ară
tat că știu să joace în deplasare. Este 
de așteptat, de aceea, să fim marto
rii unei partide deschise, de un bun

dintre
mult

Iar

romîni ? Avem numai 
laudă. însuflețirea cu 
marea lor putere de 
loviturile lor de atac 

s-o

cu- 
care 
con- 
me- 
spu-

Miine începe campionatul republican
de viteză pe zgura

Rezultate normale In ultima etapă
a campionatului de calificare

Naneu, 
gional UCFS/ 
de utilă și s-a 
spectatorilor.

Poate că. în 
cu ansambluri 
ducție și pe alte 
sugestie...

Prof.
metodist 

producție 
neral UCFS

curînd, ne vom întîli 
de gimnastică in pri 

stadioane. Este

ELENA TOMA 
cu gimnastica 1 
la Consiliul te

SPORTURI NAUTICE

Miine dimineață. Ia ora 10, pe stadio- 
Bid Unirea din șoseaua Olteniței se va 
da startul în prima fază a campionatu
lui republican de viteză pe zgură (dirt- 
•rack). în legătură cu acest eveniment 
•portiv am stat de vorbă cu maestrul 
•portului CI1EORGIIE VO1CULESCU 
care ne-a declarat că lupta pentru titlul 
de campion republican pe anul 1963 este 
deschisă oricărui rezultat, datorită va
lorii foarte apropiate a concurenților. 
„Mă voi strădui să-mi păstrez titlul cu
cerit anul trecut — ne-a spus el. Dar 
asaltul tinerilor și talentaților mei colegi 
de întrecere nu va fi ușor*.

Întrecerile inaugurale ale campionatu
lui republican vor prilejui multe curse 
pasionante în care alergători consacrtți 
mim sînt Gli. V oiculescu (Steaua), G. 
Radovici și M. Alexandrescu (Metalul)

vor primi replica viguroasă a tinerilor 
Al. Șinca (Voința), I. Cucu (Metalul) 
Și Al. Pop (Unirea), hotlrîți să dove
dească buna lor pregătire și, în același 
timp, sg obțină calificarea pentru fa
zele următoare și în special pentru cele 
finale. (I. D.).

Duminica trecută, în campionatul 
de calificare s-au înregistrat rezulta
tele : SERIA I, Metalul Buzău—Con
structorul PI. 3—3 (3-0); Progresul 
Rm. Sărat—Cimentul Medgidia 3—0 
(3—0); Cimentul Brăila—Precizia Să- 
cele 9—19 (6—3). SERIA a II-a.
A.S. Tecuci—Constructorul T.R.C.-Su- 
ceava 6—0 (6—0); Laminorul Roman 
—Ancora Galați 6—0 (0—0); Viitorul 
Săvinești—Progresul Bacău 6—3; SE
RIA a IlI-a. Minerul Lupeni—Mine
rul Vulcan 22—0 (13—0); C.S.O.Timi. 
șoara—Siderurgistul Hunedoara 26—0 
(9—0); C.S.M. Reșița — Electroputere 
Craiova 0—0.

Iată și jocurile din etapa următoa
re : SERIA I : Precizia Săcele—Petro
lul Pitești, Cimentul Medgidia—Cimen. 
tul Brăila,, Constructorul Ploiești—Pro
gresul Rm. Sărat, U.S.A.S. Năvodari— 
Metalul Buzău. SERIA a II-a: Con
structorul T.R.CJ Suceava—Laminorul 
Roman, Progresul Baciu—A.S. Tecuci, 
Constructorul IUT Iași—Viitorul Săvi
nești. SERIA a IlI-a : Electroputere 
Craiova—Chimica Tîrnăveni, Metalul 
Tr. Severin—C.S.M. Reșița, Minerul 
Vulcan—C.S.M. Sibiu, C.S.O. Timișoara 
—Minerul Lupeni.

nivel. Meciul va avea loc pe terenul 
din Parcul Copilului, incepînd de la 
ora 9,30.

La Timișoara, Știința va juca cu 
Steaua. Meci dificil pentru gazde, 
cu tot avantajul terenului.

O sarcină destul de grea are și 
C.S.M.S. care joacă „acasă” cu Uni
rea. în perspectivă, o întîlnire viu 
disputată, ambele echipe fiind inte
resate să-și îmbunătățească situația 
(nu tocmai bună) din clasament.

Alte jocuri restanță (Steaua—Rul
mentul Birlad și Dinamo—Grivița Ro
șie) au fost programate la 30 iunie, 
în Capitală.

Miine, concurs de caiac-cano 
pe lacul Herăstrău

începe seria tradiționalelor cornj 
tiții de sporturi nautice de pe la 
Herăstrău. Clubul Voința organiz 
ză miine dimineață un concurs 
caiac-canoe, rezervat seniorilor și 
niorilor de categoriile I și II. Și- 
anunțat participarea sportivi din t 
te cluburile bucureștene.

Starturile se vor da incepînd de 
ora 8.30.

HANDBAL IN 7. Stadionul Giulești, 
de la ora 16,15: Știința — Dinamo Buc. 
(m) și Rapid — Steaua (m).

TENIS. Teren Progresul, ora 15,30: Pro
gresul — Dinamo: teren parcul Herăs
trău, ora 15,30: Steaua — Petrol Chi
mie; teren centrul de antrenament nr. 2, 
ora 15,30: Justiția — știința (meciuri în 
cadrul campionatului Capitalei pe e- 
chlpe).

MIIMf

HANDBAL IN 7. Stadionul Giulești, 
de la ora 10: Rapid — S.S.E. Constanța 
(ij Și știința — S.S.E. Ploiești (t).

NATATIE. Ștrandul Tineretului, ora 
11: Rapid Buc. — Industria Linii Timi
șoara: ora 11,45: Dinamo Buc. — Știința 
Cluj (meciuri de polo în cadrul cam
pionatului republican); bazinul 
reasca,

gust- m, or*  13: Metalul Buc. 
ința Buc. (juniori); ora 15: ș.S.E. I 
Ș.S.E. H (juniori): teren Voința, ora 
Voința Buc. — Electrica Constanța ( 
niori).

MOTO. Stadion-ul Unirea (șoseaua 
teniței), ora 10: prima etapă a 
natului republican de viteză pe zgti

RUGBI. Parcul Copilului, ora * 
Grivița Rosie — Farul Constanța (< 
A).

TENIS. Teren Progresul, ora 8,30 
15: Progresul — Dinamo; teren par 
Herăstrău, ora 8,30 șl 15: Steaua — : 
trol Chimie; teren centrul de antre 
mens nr. 3, ora 8,30 și 15: Justiția 
Știința (meciuri în cadrul campkma 
lui Capitalei pe echipe).

SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăsti 
(debarcader Bordei), de la ora 8, 
„Cupa Voința-, competiție de caiac- 
noe.

SPORTUL POPULAR
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..................... F1O-
. ora 17: Întreceri de înot rezer

vate copiilor in cadrul penultimei etape 
a campionatului Capitalei.

FOTBAL. Stadionul „23 August-, ora 
17: R. P. Romină — R. D. Germană: în 
deschidere, de la ora 15: Rapid Buc. — 
Steaua (in campionatul de juniori); te
ren C.AM.., ora 10: Știința Buc. — Me
talul Buc. (cat. B); stadionul Dinamo, 
ora 10,30: Dinamo Obor — Metalul Tr. 
Severin (oat. B); ora 8,45: Dinamo Buc. 
— Progresul Buc. (juniori): teren Casa 
Scânteii, ora 11,30: C.S.Șc. Buc. — Por
tul Constanța (juniori); teren „23 Au-

De la I. E. B. S.
întîlnirea internațională 
P. ROMÎNÂ —R. D, GI 

a. c. de pe s 
,23 August”, biletele se gas 

casele obișnuite și 
idu, agenția PrcJ

Pentru 
fotbal R. 
MANA din 12 mai 
dionui .... __ ,
de vînzare la ___
nume: str. Ion Vidu, agenția Prot 
sport din cal. Victoriei nr. 2, agen 
C.C.A. din bd. 6 Martie precum șl 
stadioanele „23 August-, Republl 
Giulești, Dinamo.

O nouă competiție pe etape
cidiștii din 

disputa 
nouă

După „Cupa Dinamo*,  
București și Ploiești iși vor 
întîietatea, azi și mîine, într-o 
competiție cu două etape.

De data aceasta, întrecerile sînt or
ganizate de clubul sportiv Olimpia, 
după următorul program: SIMBÂTĂ, 
șoseaua București—Oltenița, cu pleca
rea de la borna kilometrului 5.500. In. 
croind de la ora 16. 100 km seitiori și 
75 km, ewdea-crrmvutelru larii ti dual.

DUMINI6Ă, șoseauajuniori cat. I.
București—Giurgiu, cu plecarea de la 
km 8, la ora 9, probe pentru toate ca
tegoriile de alergători: seniori — 100 
km; juniori cat. I —-60 km, juniori 
cat. a II-a — 40 km; biciclete de 
semicurse — 20 km ; biciclete de turism 
— 10 km. Toate sosirile vor fi marcat*  
în dreptul bornei kilometrului <le und» 

dat startul.s-a

Consfătuire cu motocicliștii și posesorii 
de turisme (particulare

In ziua de 15 mai a.c. orele 17,00 
Direcția Miliției Capitalei organizează 
o consfătuire cu motocicliștii și pose
sorii de turisme particulare. Se vor 
discuta probleme privind circulația 
pe drumurile publice,

Consfătuirea va avea loc la pa 
noarul artificial din Complexul 
tiv „23 August".

Sînt invitați la această consfătu 
să participe toți motocicliștii și PM 
sorii de turisme particulare din Ca 
tată.



Recordul... record
Cînd Gheorghe Ianou 

cade-a din cer — pentru 
a doua oară — pe pune- 
tul alb din pajiștea 
plină de albăstrele de Ia 
Olineeni, stabilind un 

record unic în lumea 
parașutismului: 0,00 m, 

„scorul" a devenit 1—1. 
Este vorba despre în
trecerea parașutiștilor și 
trăgătorilor pentru cu
cerirea performanțelor 
maxime. Reamintim că 
„punctul" trăgătorilor 
fusese... înscris la Hel
sinki de maestrul emerit 
at sportirhii Iosif Sîrbu : 
100 din 400 posibile.

„Duelul" a continuat...
In liniștea pădurilor 

înverzite de la Tunari, 
primii spectatori al 
acestei primăveri, aștep
tau întrecerea taleriști- 
lor. Gheorghe Enacha 
mărturisea trăgătoarei 
Margareta Filip: „Simt 
că aș putea să „merg" 
spre 3001“ Margareta a 
înțeles, poate prima, că 
a început să se ridice 
presupusa „barieră psi
hologică" care-i crease 
lui Enache un nefiresc 
complex de inferioritate. 
Și a fost convinsă că 
astăzi Gheorghe Enache 
nu va mai fi însoțit la 
standul de talere de cit 
de voința și siguranța pe 
oare țS-o dă buna pre

gătire. Deci. dintre ei 
doi, Gheorghe va avea 
primul suoces în acest 
sezon. N-avea de ce si 
fie supărată. Dimpotrivă. 
Nu e... soțul ei?

Așa a fost! Enache l-a 
întrecut pe Lemniczer 
al cărui „298“ a rezistat... 
30 de ani. Și pe Dumi
trescu. care a reușit să 
egaleze performanța chi
rurgului ungur. Și, s-a 
întrecut chiar pe el: 300 
din 300 posibile. Conduc 
trăgătorii ; 2—1.

Așadar, un nou trăgă
tor și-a înscris numele 
pe tabelul performanțelor 
ale căror rezultate nu vor 
putea fi niciodată depăși
te. Aceasta insă din punct 
de vedere... oficial. Pen
tru că, altfel, se poate! 
A reușit chiar Enache. 
în cea de a treia zi de 
concurs. După 275 de 
talere au apărat — nefi
resc — două talere a- 
runcate din unghiuri 
maxim laterale. Enache 
nu le-a... iertat niei pe 
acestea și deși, conform 
regulamentului, s-a repe
tat aruncarea, spectatorii 
l-au aplaudat entuzias
mați pe Enache pentru 
super-recordul stabilit pe 
poligonul Tunari : „Bra
vo, Enache, 302 din... 300 
posibile!". D. G.

36,360 km pe oră
Cu această viteză a aler

gat recent la Walnut — 
într-o cursă pe 100 ni — 
atletul american de culoa
re Robert Hayes. El a par
curs distanța în 9,9 sec, 
timp superior recordului 
mondial deținut în momen
tul de față de Armin Hary 
și Harry Jerome (10,0). 
Performanța sa nu va pu- 
tca fi însă omologată în
trucît, Haves a fost aju
tat de vînt, care a bătut 
cu peste 4 m/sec. De re
ținut că în această curst, 
Robert Hayes a învins pe 
<x>m patrioț ii săi Carr și 
Gilbert, amin doi cronome
trați în 10,0.

Pentru a sări mai înalt

IN 4 Ri N D U R I
Asociația sportivă Rapid din Buzău

aduce fotbaliști arescuți de alți’
E rău, dar au un argument solid, 
Deși s-ar zice că-i puțin banal: 
Doar nu poți să pretinzi de la Rapid 
Să crească fotbaliștii... personal !

Fotbaliștii de la Metalul Turnu Severi» 
au primit cele mai multe goluri dintre 
echipele de categoria B

Condus de sentimente pur umane,
Știți, ieri ce le-a propus un suporter 7 
Să-și joace meciurile la Cazane, 
Că au acolo... Porțile de Fier!

V. D. POPA

ȘTIAȚI CĂ...

— Ea treia farfurie pe care o spargi astăzi...
— Ei și ? Tovarășul de la a jâgul țăndări 300 și nu s-a supărat nimeni.

r'fc fost și felicitat [ Desen de Al. Clenci»

Englezoaica Frances 
Slaap, săritoare în înăl
țime, are în programul 
ei de antrenament o zi 
obligatorie de... balet. 
Ea declară că exerci
țiile de balet au contri
buit la îmbunătățirea re
zultatelor la săritura în

Două categorii 
de baschetbaliști ?

0 problemă care frămîntă 
de mult timp pe specia
liști și care a fost reluată
— cu puțin timp în urmă
— într-o discuție comună, 
de către antrenorii echipe, 
lor reprezentative din A- 
merica de Sud. Astfel, s-a 
propus ca jucătorii de bas
chet să fie împărțiți în 
două categorii, după înăl
țimea lor : pînă la 1,90 m 
și peste această limită.

în favoarea acestei pro- 
puneri s-au pronunțat cu
noscutul I, McGregor (ac
tualmente antrenorul echi
pei naționale a statului 
Peru), Barientos (Argen
tina), Bodega (Paraguay), 
Martinez (Columbia) și 
Moron (Ecuador). Împo
triva acestei idei au fost 
Kanela (Brazilia), Or lied 
(Chile) și tiyUon (Boli
via).

înălțime, întrucît a reu
șit în felul acesta să-și 
coordoneze mai bine 
mișcările.

Frances Slaap a sărit, 
recent, 1,67 m, ceea ce 
e puțin, desigur, față de 
rezultatele Iolandel Ba
laș, dar nu reprezintă o 
cifră prea depărtată de 
performanțele curente 
ale altor săritoare.

In orice caz, Frances 
Slaap are un avantaj : 
dacă nu se Va afirma in 
atletism, are toate șanse
le, in schimb, să ajungă 
o bună... balerină.

... soții Annie Girardot 
și Renato Salvatore, pro
tagoniștii filmului „Roc- 
co și frații săi" sînt pa
sionați sportivi ? Annie 

este o bună înotătoare, 
iar Renato practică atle
tismul, halterele și bo
xul. Ultimul l-a ajutat, 
de altfel, foarte mult 
pentru realizarea cu suc
ces a rolului . dificil pe 
care îi deține în „Roc- 
co...“

... Joe Louis se face 
din nou remarcat pe rin
gurile de box ? Nu este 
vorba, desigur, de „mi
traliera din Detroit", ci 
de un reprezentant al

tinerei generații: Joe 
Louis II. Acesta are 20 
de ani și a susținut în 
ultimele 6 luni 12 me
ciuri, fără să fi pierdut 
vreunul. Firește, Joe 
Louis I este mulțumit 
de tizul său.

... Joe Deakin. dețină
torul medaliei de aur in 
proba de 5 000 m la Jocu
rile Olimpice din 1908 
de la Londra a ciștigat 
anul acesta, adică după 
55 de ani, tradiționalul 
cros care se organizează 
la Beverley Brook, in 
Anglia ? Este interesant 
de menționat că vetera
nul atleților britanici 
are astăzi respectabila 
vîrstâ de 84 de ani. In-

Al 23-lEA... FOTBALIST
0 fază cu totul neobiș

nuită, din meciul de fot
bal Columbia — Paraguay, 
disputat La Cochabamba 
(Bolivia), în cadrul cam
pionatului de fotbal al 
Americii de Sud : pe teren 
și-a făcut apariția, la un 
moment dat. un cline 
mare, negru, care a înce
put și el să alerge după 
balon.

După cum se vede din 
fotografie, extrema stingă 
a echipei columbiene, Gon
zales, ar vrea să intre ia 
posesia mingii, dar nu prea 
are curaj.

tr-adevăr, un caz de lon
gevitate sportivă rar in- 
tîlnit.

Din palmaresul echipei noastre naționale de fotbal

damă.

postm MMcnziN«poșTg magazin» postii mwcuzim
CREȚU PAVEL, CO

MUNA NICSENI. — „în
tr-o partidă de șah, ad
versarul cu care jucam 
a ajuns cu un pion pe ul
tima linie. Pe tablă el 
avea regele, 4 pioni, un 
turn și dama. Mă aștep
tam ca pionul să fie trans
format într-un turn, un 
cal sau un nebun. Spre 
surprinderea mea. adver
sarul îl transformă tot în 
damă, astfel că el joacă 

‘ moment dat cu 
dame. Apoi mai 

un pion tot 
Bineînțeles că

la un 
două 
transformă 
în . ___ __
cu 3 dame oricine poate 
da mat". E adevărat. Dar 
nu oricine reușește să aibă 
3 dame pe tablă ’ In par
tidele viitoare încercați 
și dv. Regulamentul vă dă 
voie.

MIRCEA NEDELCU. PLO
IEȘTI. — 1) Ion Neaeșu,
fostul fundaș al Petrolu
lui, care activează acum 
la Prahova Ploiești, în ca
tegoria B, a jucat de 10 
ori în reprezentativa de 
fotbal a țării. Ultima oară 
în 1958. — 2) St. Onisie a 
jucat de 6 ori în echipa 
națională, pe postul de 
mijlocaș dreapta.

S. ALBERTO, SLATI- 
— Ne întrebați dacă 
posibil ea in națio- 
noastră de fotbal să 
selecționați jucători 
nu activează în pri

care se așază echipele 
pe teren. Nouă ni se pare 
mai nimerită formula ac
tuală. De altfel, cum s-ar 
putea anunța format ide la 
unele meciuri iu deplasa
re, cînd oaspeții nu apli
că nici sistemul 1—3—2—5, 
nici 1—4—2—4, ci siste
mul... clasic : un portar 
și... zece apărători 7.-2) 
Vom căuta să ținem sea
ma de sugestia dv. de a... 
numerota în viitor pe ju
cătorii cu același nume, în 
funcție de data apariției 
lor pe terenurile de fot
bal, pentru a putea fi re
cunoscu ți mai ușor, mai 
ales câ nu rămln toată 
viața la aceeași echipă.

TRAIAN SINCRAVIAN, 
BUCUREȘTI. — Bas
chet batistul Armând No- 
vacek, care a fost acci
dentat, își va relua peste 
puțină vreme activitatea.

NA. 
este 
nala 
fie
care
ma categorie a țării, "ju
cători care fac parte din 
echipe de „B“ sau chiar 
de regiune ? în principiu, 
da. Avem, de altfel, și un 
caz concret : cînd Mesaros 
It a fost selecționat pen
tru prima oară în lotul 
echipei A, el activa la 
C.S.M. Mureșul, in cate
goria B. Bineînțeles însă 
■că pe cei mai buni jucă
tori ai țării nu-i prea in- 
tflntni in campionatele re
gionale, ci în categoria A. 
Dacă totuși știți unul care 
merită să joace în echipa 
națională, spuneți-ne re- 
ipe-de numele lui. Poate 
că are șanse să joace 
chiar in meciul de mîi-

CONSTANTIN 
CESCU, BACAU. 
Sînteți de părere că 
fi mai tî“_ .JL _
formațiile după ordinea în

TIMI-

SANDU PETCU, COMU
NA VLADILA. — 1) Lui
Florin Voinea ii puteți 
scrie pe adresa clubului 
Steaua : București, calea 
Plevnei nr. 114. raionul 16 
Februarie. 2) M menii Lu- 
peni se află la al treilea 
campionat în categoria A. 
Performanța este mai mult 
decit meritorie. Să vedem 
acum ce face : ne opnm 
cu numărătoarea sau mer
gem mai departe ?...

PETRU IZGHIREANU, 
FĂGET. — Mircea David 
a fost unul dintre cei mai 
buni și mai spectaculoși 
portari pe care i-a 
fotbalul nostru. Totuși a 
fost selecționat “ 1
puține ofi decit s-ar cre
de in echipa națională : 
numai de 12 ori. De mul
te ori a fost preferat Pav- 
lovici (17 jocuri in echipa 
națională), un portar so
bru, care nu încălzea atît 
inimile “* ‘ — - -
dar nici 
citeodată

IOAN 
ȘOARA. 
son și Ing< 
•- - 
mul meci s-a inebeuț cu 
victoria lui lohanson. iar 
celelalte două au 4at «âș-

De-a lungul anilor ■ ■ ■

avut
de mai

ca Mircea 
nu le...

!
BRIHAN.
— FkJyd

David, 
îngheța

TEMI- 
Paiter- 

, Iohan son
intftmt de 3 «ri. Pri

ION FO9TAȘU
Ilustrații de N. CLAUDIU

PASTEL

HRIN-
1)

_ ,____ — ar
bine să publicăm

IOAN BILDEA;
ȘOARA. — Cei mai tânăr 
„internațional*  pe care 
l-a avut fotbalul nostru a 
fost Gică Popescu. A fost 
selecționat în echipa na
țională, in medul cu Bel
gia din 1937, 1« virata de 
17 ani.

Pe al naturii stadion. 
Ornat cu proaspătul gazon. 
Zefirul trece plin de fast 
Cu pasul gingaș de gimnast, 
Stîrnind fn calea sa ovații. 
Printre coloane de plantații! 
Pe cer, ca un balon încins 
(Trimis In aut, înadins...), 
L n soare dirz, in meci cu norii, 
ținr-n emoții spectatorii „• 
Căci dapă ce-an fost scoși din fire 
de nesfirșita-i ...încălzire, 
așteaptă azi cu-nfrigurOre 
Să-i vadă fazele de... soare! 
Grădinile și-au pus, din non, 
un splendid, înflorat tricou, 
participi nd cu noi petale 
la competițiile... florale ! 
$î sub a lunii strălucire.

In 41 de ani — primul 
meci a avut loc în 1922 — 
reprezentativa de fotbal a 
Romîniei a susținut 162 de 
meciuri interțări. cîștigînd 
86 dintre ele, pierzind tot 
atitea și terminînd 30 de 
intîîniri la egalitate. Deci, 
pinâ acum, perfectă ega
litate. Dar. stă in puterile 
fotbaliștilor noștri ca să 
luăm conducerea in... pal
mares» pnn victoria pe 
care o dorim și putem s-o 
obținem miine in meciul 
cu reprezentativa R. D. 
Germane.

In funcție de locul de 
disputare al meciurilor 
palmaresul indică urmă
toarele :

— pe
75 38
— în

T3 24
— pe teren neutru :

14 4 3 7 21:31 39,2»/.
Cele mai multe intilniri 

le-am susținut în compa
nia vecinilor : K cu Iugo
slavia și 30 cu Bulgaria. 
Urmează 17 partide susți
nute cu Cehoslovacia, 14 
cu polonia, 12 cu Ungaria, 
9 cu Grecia și 9 cu Tur-

teren propriu :
15 ±2 187:115 M.Cfc 
deplasare :

12 37 113:111 41,W»

SPORTIV
El. Cu pi don, ținta ș din fire, 
utilizează iarăși parcul 
drept poligon de tras ca ..-arcul! 
Iar pe copaci **d  muguri iar. 
Ca... juniorii ce răsar 
din ramura ( sport! ră), care 
prin ei, va do mereu in floare! 
Har tn paleta - vmiată, 
Vid primivara-ntntchipali 
fu 
Ce 
Ca
Pe 
le
P* a_____ r__________
Si înscriind, deci, o mulțime 
de noi recorduri.,, la-nâlțime !

firwri lungi de noi ct«rtale, 
le intimpină tn cule, 
un palmares de victorii, 
cure astăzi muncitorii 
făuresc colo, pe schele, 
blocnri-nalte pin-la stele.

SIG. HOROVEANU

da. In total reprezenta
tiva noastră a jucat cu e- 
chipe naționale din 30 de 
țări, din care 26 din Eu
ropa. 3 din America, (U- 
ruguay, Peru și Cuba) și 
una din Africa (Maroc).

Bilanțul echipei noastre 
naționale este* activ față 
de peru, Franța și Norve- 

, Grecia (88,8‘/.), 
Polonia și 

(«B.P.-0. Belgia șl 
(«.«•»•), Albania 

Ne menținem la e- 
(>«•-•) cu : Maroc, 

și Elveția. Palma-

gia (lă0*/e).  
Bulgaria (70*  •), 
Turcia 
Austria 
OLFM. 
galitate 
Spania 
resul ne este pasiv față de 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Iu
goslavia, R. D. Germană 
(din 5 meciuri am ciștigat 2 
și am pierdut 3, golavera
jul ffind egal: 10:10), 
garia. Suedia, 
glia, Uruguay și Olanda.

Lista meciurile „jubili
are- se prezintă astfel;

Primul, la Belgrad la 8 
iunie 1922 (Iugoslavia 2—1).

Al 2s-iea, la Montevideo 
(1W, Peru 3— 1).

Al 5a-lea, la Lwow (1934, 
Polonia 3—3).

Ai. 75-lea. la Belgrad 
(15», Iugoslavia 1—1).

Ai 190-lea, la Sofia (1947, 
Bulgaria 3—2).

Al. lîa-Iea, la B.rareșd 
(1*59.  U-R-S-S. •—•).

E>r*»e  Interesant că echi
pa noastră nu a pierdut 
md un meci jubiliar*.  A 
5<-a victorie a echipei noa
stre a foot cea rea* j rată 
asupra R. D. Germane cu 
2—1 (29 oct. 1*52  la Bucu
rești).

Victoriile cele mai con
cludente sint urntăt^areie: 
B—1 cu Grecia, 7—9 și €—1 
cu Bulgaria, 6—9 cu Al
bania, 5—0 cu iugoslavia 
(toate la Bucureșu).

Primul goi l-a marcat 
pentru reprezentativa noa
stră Francisc Ronai (la 8 
iunie 1922 1a Belgrad, con
tra Iugoslaviei 2—1). Al 
50-lea R. Wetzer (1930 cu

Un-
Italia. An-

Grecia 8—1), al 100-lea Gh. 
Ciolac (193.3 cu Bulgaria 
7—1), al 200-lea N Reuter 
(1946 cu Bulgaria 2—2). al 
250-lea G. Vaczi (1952 — 
R. D. Germană 3—1) si ai 
300-lea G. Constantin (la 
25 noiembrie 1962 la Bucu
rești cu Spania 3—1. al 
3-lea gol). Lista jucători
lor selecționați de cele mai 
multe ori arată astfel: îna
inte de 1944: I. Bodola, 48
— G. Albu 42. — St. Do- 
bai 41. — N. Covaci 35, — 
R. Biirger 33. — Emeric 
Vogi și Silviu Bindea eîte 
25. — C. Vintilă 25.

După 1944: I. Petschov- 
SChi 32. — G. Bă cut I. 29,
— N. Tătaru 24. — I. Voi- 
nescu 23. — A. Apolzan 
și T. Ozon cite 22, — V. 
Zavoda II și G. Constan
tin cite 20.

Cele mai multe goluri 
pentru reprezentativa noa
stră le-au marcat: Bodo
la 32. (in 48 meciuri). Do*  
bai 19 (in 41 meciuri), Sepi 
n 14 (in 23 meciuri). Wet- 
zer, Ciolac și Bara-ki eite 
13. Bmdea și Petschovschi 
cite ‘ “
etc.

tn 
am 
meci a reușit să marcheze 
doar un
Rudi 
tra Greciei (8—1). Pentru a 
demonstra valoarea aoea- 
tei performanțe arătăm, de 
pildă, câ in fotbalul mon- 
cLai această ispravă au 
reușit-o in ultimii 25 ani 
doar 6 jucători: suedezul 
G. Nordahl, uruguayanul 
Schiaxfino. austriacul 
Probst, francezul Cisow- 
slo. polonezul Pohl și el
vețianul Hugi H.

Patru goluri în cadrul ți
nui meci a marcat Sepi n 
lin 1933 contra amatorilor 
maghiari). Lista jucătorilor 
cu cite 3 goluri marcate 
intr-o partidă este mal 
lungă: Bodola (de 3 ori), 
O. Ciolac (de 2 ori), I. 
Farca? flW Albania 4—$), 
G. “■
*—1K
(19W

ll. Schwarz 8 goluri

decursul celor 41 de 
cinci gol un intr-un

singur jucător :
Wetaer in 1954 con-

Vaczi (1952 cu R.D G.
9i Mircea Dridea 

cu Polonia 3—2).

FR. MOISES
Rupea



S-A OAT STARTUL IN CEA Of A XVI-A EDIȚIE A „CURSEI PĂCII Jucătorii de tenis de masa chine
(Urmare din pag. 1)

parte a cursei. Pămîntul cărat de șuvoa 
iele de apă, a îngreunat desfășurare*  
întrecerii. De altfel, în această etapă au 
fost înregistrate numeroase busculade. 
Într una din ele a fost angrenat și Wal
ler Ziegler. La 20 km de la plecare ta 
■ egistrăm prima pană de baieu: sparg*  
francezul Pierre Cartor. Apoi, îl urmează 
BrOning (R.D.G.) și Bobekov (R.P.B.). 
Șoseaua merge acum paralel cu albia 
râului Peronka. Mii de cetățeni suportă 
ploaia pentru a-i aplauda pe alergători. 
Urmează un urcuș, lung și abrupt, ca 
numeroase viraje. în vîrful lui are lo*  
primul sprint de cățărare^ cîștigat d» 
Ixiczo (R.S.C.). Pe această porțiune 
evadează C Dumitrescu, Laczo, llurel 
/Ir-inia), Appler (R.D.G.), Zielinski 
’ R.P P .), Cerepovici, Olizarenko și K«v- 
itonov (U R.S.S.). La coborîre ei sînt 
insă ajunși. In plutonul fruntaș au 
• 'mas doar 40 din cei 115 cicliști aflat' 
n cursă. In acest grup se găsesc ți 

•- cliștii noștri C. Dumitrescu, I. Cosma, 
Gh. Radulescu, I. Ardeleanu și 1. Stoica 
Ei sînt foarte activi și inițiază nume 
roase acțiuni. Se poate spune chiar că

alergătorii romîni s-an numărat printre 
principalii animatori ai etapei.

La km 98 evadează C. Dumitrescu, 
Coles (Anglia), Genei (Franța) și Kapi 
tonov și au, la un moment dat, un avans 
de cîtcva sute de metri. Grosul pluto 
nul ui sesizează pericolul și atacă. Îna
inte de intrarea în Praga se face jono- 
tiunea. 6. Dumitrescu îți mai încearcă 
șansele și pe străzile orașului. Este 
prins însă cu câteva sute de metri îna 
inte de stadion. La sprintul final »• 
prezintă 30 de cicliști. Atacă puternic 
rutierul sovietic Cerepovici și cu un 
finiș impresionant câștigă prima etapă. 
Deoarece s-a defectat aparatul de ta 
registrat sosirile, arbitrii au fost obli
gați S3 recurgă la sumarele lor notițe. 
Și astfel, C. Dumitrescu, care a sosit 
de fapt pe locul 10. apare în clasamen
tul oficial pc locul 11—29...

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. «erepo- 
vici 3h 05:53 (123 km — medie orară 
39,7 km); 2. Haeseldonckx; 3. Zielin
ski... 11—29. Cosma, Dumitrescu, Ra
dulescu, Stoica... 36. Ardeleanu, toți 
același timp cu învingătorul... 54. Zieg
ler 3h W;49. Echipe: 1. U.R.S.S. 9h 
17:39; 2. Belgia; 3. R.P. Polonă; 4.

5. R.D. Germană; 6. R.P. R0-
7. R.S.F. Iugoslavia; 8. R.S.

PRIMUL SUNET DE GONG AL TURNEULUI DE BOX
(Urmare din pag. 1)

impresie nefavorabilă. El s-a mișcat în
cet pe ring, ca un boxer de categorie... 
grea, și nu a făcut aproape nimic o*  
să cîștige. Rekawek în schimb, a Iovi» 
mai mult, mai precis, avînd superiorital*  
in deosebi în lupta de aproape și, nor
mal. a obținut victoria.

După consumarea primelor două re
prize. boxerul de Ia Spartak Sofia, Ra
dulov, era în dezavantaj El fusese 
trimis de două ori la podea. Dar iată 
ei în ultimul rund, la o ciocnire invo
luntară. Drgalla sc rănește la cap și 
la arcadă iar arbitrul Malischi oprește 
lupta si crainicul anunță victoria lui 
Radulov prin abandon.

Kallai l-a întrecut pe Niedinski intr-o 
partidă lipsită de istoric, iar 6. Gheor
ghiu s-a dovedit superior lui Piesker, 
maj ales în ultima repriză, cînd berli- 
nezu] s-a... sprijinit deseori pe corzi, 
pierzînd. în cele din urmă, partida. 
Wensierski. puternic, decis, l-a întrecut

nșor pe I. Olteana. Stănescu și Erdely 
au dat loc unei ^lupte*  pe care nu am 
mai vrea s-o vedem (decizia a aparținut 
dinamovistului). în ultima partidă, D 
Gheorghiu a trebuit să depună multe 
eforturi pentru a-1 depăși pe Beningni.

REZULTATE TEHNICE: Davidescu 
(Dinamo Buc.) b.p. Pusztai (Dozsa Bu
dapesta) ; Rekawek (Gwardia Varșovia) 
b.p. Crudu (Dinamo Buc.); Radulov 
(Spartak Sofia) b.ab. 3 Drgalla (Dyna
mo Berlin); Kallai (Dozsa Budapesta) 
b.p. Niedinski (Gwardia Varșovia); G. 
Gheorghiu (Dinamo Buc.) b p. Piesker 
(Dynamo Berlin) ; Petrov (Spartak So 
fia) b.p. I. Pietrzkowski (Gwardia Var
șovia) ; Dousal (Gwardia Varșovia) 
b.k.o. 3 Stiller (Dynamo Berlin) ; Wen- 
sierski (Dynamo Berlin) b.p. I. Olteana 
(Dinamo Buc.); G. Stănescu (Dinamo 
Buc.) b.p. Erdely (Dozsa Budapesta); D 
Gheorghiu (Dinamo Bun.) 
(Dozsa Budapesta).

Finala turneului de Ia 
avea loc astă-seară de la

b.p. Beningni

Olanda ; 
MINA;
Cehoslovacă, toate același timp. In cla
sament figurează 19 echipe.

BRNO 10. Și etapa a II-a Praga— 
Bmo a avut o desfășurare deosebit de 
spectaculoasă. Cunoscutul ciclist ger
man Gustav Schur, ne-a apus că ta ul
timii. 10 ani an fost rare etapele în care 
disputa să fi*  atît de aprigă ți spec
taculoasă. In prima oră, datorită nu
meroaselor tentative de evadare s-a ru
lat eu o viteză de peste 44 km. In or*  
șui Giaslav (72 km de la plecare) are 
loc un sprint cu premii cîștigat de 
Haeseldonckx (Belgia), urmat de G. Du
mitrescu și Appier (R.D.G.). Peste 30 
km se produce cea mai interesantă fază 
a cursei. Din pluton evadează Valcic 
(R.S.F.l.) ta urmărirea căruia pornesc 
la scurte intervale Olizarenko (U.R.S.S.), 
Ampler (R.D.C.), Verhaegen (Belgia), 
Genet (Franța). In orașul Zdar (141 
km de la Praga) asistăm la un nou 
sprint cu premii. Ordinea trecerii: Tai
nic, Olizarenko ți Genet. Ardeleanu 

care a încercat — dar n-a reușit — să 
evadeze din pluton va rămîne în urmă 
și va pierde multe minute. Pe ultima 

__ parte a etapei plutonul este agitat, ta 
urmărirea fugarilor, de cicliștii sovie
tici ți romîni care ți ta această cursă 
deosebit de animată au avut o compor
tare bună. Pînă la Bmo fugarii vor fi 
prinși. Sprintul final este cîștigat de 
alergătorul italian Tagliani cronometrat 
cu 5h40:58 (220 km) urmat ta ordine 
de Haeseldonckx, Apler, Kapitanov, 
Schur, Weisleder... 19 Stoica, 21 Dumi
trescu toți același timp cu învingăto
rul, 32 Cosma 5h41:16, 24 Ziegler, a- 
celași timp, 68 Rădulescu, 99 Arde
leanu.

CLASAMENTUL GENERAL — 
dual : 1. Haeseldonckx (Belgia) 
2. Cerepovici 8h46:09, 3. Laczo 
același timp... 16. Stoica 8h46:51; 
mitrescu același timp, 23. Cosma 
38. Rădulescu 8h47:38, __
81131:05; 86. Ardeleanu 9h05:57. In cursă 
se află 113 alergători. ECHIPE: 1. R.D.G. 
26h20:33, 2. U.R.S.S.; 3. R.P.P. același 
timp, 4. Belgia 261120:51; 5. Olanda; 6. 
R.P. ROMINA același timp. Urmează în 
ordine R.S.C., Anglia, R.S.F.I.; Italia, 
Franța, Scoția; Danemarca; Finlanda, 
Australia, R.P.B., R.P.U, Maroc șl Nor
vegia. Simbătă se desfășoară etapa a 
m-a Bmo-Bratislava, contra-tlmp pe e- 
chipe (138 km), iar duminică etapa a 
IV-a Bratislava — Banska Bystrica 
(201 km).

53.

indivi- 
8h45:51, 
(R.S.C.) 
18. Du- 
8h47:09, 
Ziegler

„Dinamo" va 
ora 19.

la Cluj și București
Săptămîna viitoare

Cluj și București jucătorii de tenis 
de masă din R.P. * Chineză. Vor fi 
oaspeții noștri, sportivii LI Fu-iun — 
Analist al campionatelor mondiale 
de la Praga și Pekin, Ian Iui-hua,

vor evolua la campion al țării sale, Hu Tao-p 
Ciu Lan-sun, Kuo Ciun-kun, 
Cian-ciun la băieți și Lian Li-c 
Ti Cian-hua, Lin Hui-cin la ft 
La Cluj, întîlnirile cu sportivii noț 
vor avea loc joi, iar la Bucure, 
«knbătă.

Motocicliști romi ni peste hotare
Duminica 5 mai la Dilstăt (R.D.G.) 

s-a desfășurat campionatul mternațio 
nai de motocros al armatelor prietene. 
La întreceri au participat echipe repre 
tentative din șase țări printre care șl 
țara noastră. La «dasa 250 cmc învin
gător a fost 1. Grigoriev (T-S-K.A. 
Moscova). Concurenții noștri s-au clasat 
pe locurile 8 — M. Pop, 10 — Tr. 
Macarie și 12 — Cr. Dovits. La clasa 
350 cmc învingător a ieșit E. Kraj- 
kovic (Dukla Praga), iar eoncurenții 
noștri an sosit pe locurile: 10 — E, 
Seiler, 11 — M. Dănescu și 16 — 
Gh. Ion.

De la Dilstât motocăcliștii 
sat la Praga. Joi, 9 mai, pc stadionul 
Strahov, în fața a peste 200 000 de

spectatori, a avut loc concursul inti 
național de obstacole dotat cu „Cu 
Victoriei*.  S-au alergat două manșe 
o singură categorie de capacitate (pî 
la 350 cmc). învingător Brabec (R.S.G, 
Goncurenții noștri s-au clasat pe loc 
rile: 7 — M. Dănescu (constant 
bele manșe), 10 — E. Keresteș, 
Cr. Dovits. De remarcat locul 
echipe cucerit de reprezentativa 
înaintea formațiilor R.P.U. și
în componența cărora au fost moto- 
di ști cu vechi state dc serviciu în coi 
petițiile internaționale de mare *1  
ploare. Clasament pe echipe: 1. R.S.G 
2. U.R.S.S.; 3. R.P. ROMÎNĂ; <
R.P.U. și 5. R.D.G.

în a
12
3 

R.P. 
R.D.

s-au depla-

Nou record european de natație:
200 m bras-2:32,4

(Agerpres). — în bazi- 
din Moscova s-a des-

MOSCOVA 
nul acoperit 
fășurat întîlnirea de natație dintre 
echipele U.R.S.S. și Australiei.

La 200 m bras Ivan Karetnikov 
a stabilit un nou record european 
cu timpul de 2:32,4 (vechiul record 
deținut de Prokopenko era de 2:32,8. 
Alte rezultate: 100 m liber David 
Dixon (Australia) 55,6 sec; 200 m 
spate V. Mazanov (U.R.S.S.) 2:17,4;

4X100 m mixt G. Androsov (U.R.S.S 
5:01,4; ștafeta, .4X100 m liber Australi 
3:43,8.
Kevin 
lentin 
record 
dă de 
ber; Russel Figeon (Australia) 4:2^ 
1500 m liber: Robert Windle (Aid 
tralia) 17:14,3 ; ștafeta 4X100 m mixt 
Australia 4:08,7 U.R.S.S. 4:10,4.

U.R.S.S. 3:47,4 200 m fluture 
Berry (Australia) 2:10,8 ; Vi 
Kuzmin (U.R.S.S.) 2:12,7 (no 
unional la o zecime de secur 
recordul european); 400 m l

Conferința Turneului balcanic de fotbal
• $1 IN EDIȚIA VIITOARE — DOUA 

SERIA
SERII • 
A N-A

PETROLUL PLOIEȘTI 11

TIMIȘOARA 10 (prin telefon). — 
Joi seara a avut loc pe stadionul 
C.F.R. din localitate întîlnirea inter
națională dintre echipele Vulturii 
U. M. Timișoara și T.U.L. (Finlanda). 
Gazdele au învins cu 6-4.

Rezultate tehnice : O. Pop b. p. 
Sven Oeling ; Kempainen b.p. E.

Ultimele pregătiri 
pentru campionatele 

europene de box
MOSCOVA (Agerpres). — Sportivi 

din 20 de țări vor participa între 26 
mai și 2 iunie la campionatele euro
pene de box de la Moscova. Printre 
ei se află 7 pugiliști care au cîștigat 
titlurile de campioni în ediția trecută 
de la Belgrad : Italienii Paolo Vacca 
și Giorgio Saraudi, scoțianul Dick 
Mc. Taggart, sovieticii Andrei Abra
mov, Alois Tuminș. Richard Tamulis 
și Boris Lagutin. Primele echipe vor 
sosi la Moscova la 22 mai. Tragerea 
la sorți va avea loc la 25 mai, iar 
prima reuniune la 26 mai. Juriul in
ternațional va fi alcătuit din preșe
dintele AIBA, R. Russel (Anglia), Li
sowski (R. P. Polonă), Nichiforov- 
Denisov (U.R.S.S.), Maino (Italia), 
Fucs (Elveția), Patrice (Franța).

La Moscova se fac ultimele pre
gătiri pentru buna desfășurare a com
petiției. Se așteaptă ca la cele 7 reu
niuni ale campionatelor să asiste în 
•ala sporturilor peste 100 000 de spec
tatori. De asemenea, se duc tratative 
cu AIBA, pentru obținerea acordu
lui ca o parte din meciuri să fie 
transmise prin „Interviziune" și „Eu
rovision".

Galle ; Z. Pazmani b.p. Koivu; M. 
Biedl b. ab. 1 Kinnula ; Rounala b.p. 
Gh. Picior; Urjoe Sikioe b.p. Gh. 
Ionel; M. Rînjeu b.p. Naervaennen ; 
Rauno b.p. P.
b.p. Harjula;
Roenae.

întîlnirile, la 
de spectatori, 
nivel tehnic, 
prestate de 
Saarinen, I.

Kurunczi; M. Paul
Gh. Mihai b.ab. 2

care au asistat 2500 
s-au ridicat la un bun 

la fel ca și arbitrajele 
Erik Ahlroos, Runar 

Ilievici și L. Krauzer.

A. GB.OSS și T. ȚARANU-coresp.

Intre 12 și 14 mai se va desfășura 
la Novisad (Iugoslavia) un concurs 

hipic internațional oficial, la care 
participă călăreți din Iugoslavia, 
R.P. Ungară și R.P. Romînă. Echipa 

noastră, care 

întrecerile de 
plecat aseară 
fac parte: D. Heringi Al.

Manuela Bogza, Anghel Donescu, Io- 
landa Lazăr, Eugen lonescu. Lotul 
eete însoțit de antrenorul Gh. AntoM.

ne va reprezenta în 
juniori și tineret, a 

spre Novisad. Din lot 
D. Hering, Al. Longo,-

SOFIA, 10 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). joi, în capitala 
R.P. Bulgaria, s-a desfășurat conferința 
reprezentanților federațiilor de fotbal din 
țările balcanice, în cadrul căreia au fost 
discutate probleme legate de desfășuri- 
rea viitoare a acestei tradiționale com
petiții. Pentru prima oară de la înfiin
țarea turneului, 
prezenți delegați 
cipante.

In ce privește 
neului balcanic, 
se desfășoare din nou în două serii, cu 
meciuri tur-retur. Componența seriilor 
a fost stabilită astfel: SERIA 11 
Olimpiakos Atena; Rudnicki Nlș, Fe
nerbahce Istanbul, Spartak Plovdiv t 
SERIA A II-a : Dinamo Tirana ; Beșiktaș 
Istanbul; PETROLUL PLOIEȘTI, 
Levski Sofia. Turneul va începe în team-

la conferință au fost 
din toate țările parti-

viitoarea ediție a Tur- 
s-a hotârît ca ea Să

uillllllillllllltllllllll

BENFICA — MILAN IN FINALA C.C.E.

Petrosian-Botvinnik 10-8
Întreruptă miercuri la mutarea 41-a, 

cea de a 18-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah a fost continuată 
joi la Moscova. în poziție foarte com
plicată, cu majoritatea pieselor pe ta
blă, Petrosian a reușit, prin manevre 
ingenioase, să găsească drumul spre 
eîștig. 1^ mutarea 62-a. Botvinnik »-a 
recunoscut învins. Scorul meciului este 
acum de 10—8 în favoarea lui Pctro- 
•ian.

Benfica Lisabona s-a calificat în 
finala .Cupei campionilor europeni" 
avînd ca adversar echipa Milan. Fi
nala va avea loc la 
dra.

In ultimul joc din 
pioana Portugaliei a 
marii dificultăți de 
terdam cu 3—1 (2—O).

UNIVERSIDAD — 
ÎNVINGĂTOARE LA MILANO

Campioana startului Chile, Univer- 
sidad Santiago de Chile, care a jucat 
duminică în Capitală, ți-a continuat 
turneul în Europa, jucînd la Milano 
cu campioana pe 1963 a Italiei, In- 
ternazionale. După un joc excelent, 
fotbaliștii chilieni au repurtat victoria 
cu 2—1 (1—0). Golurile au fost mar
cate în ordine de Leonel Sanchez, 
Roechas, respectiv Suarez.

UN MECI FĂRĂ PRECEDENT 
LA GLASGOW

Miercuri seara, în nocturnă, la 
Glasgow s-a desfășurat meciul .ami
cal" dintre reprezentativele Scoției 
și Austriei. In repriza a doua (min. 
69 de joc) la scorul de 4—1 pentru 
scoțieni, între jucătorii celor două 
echipe s-a iscat o bătaie în toată 
regula. Doi jucători austrieci și un 
scoțian au fost eliminați, dar disci

plina pe teren nu a putut fi resta-

22 mai la

semifinale, 
dispus fără 
Fejenoord

Lon-

cam- 
prea 
Rot-

bklită. Văzînd că nu e chip ca ju
cătorii să fie temperați, arbitrul 
Finney (Anglia) — cunoscut în țara 
noastră de la Turneul U.E.F.A. — a 
consemnat., sfîrșitul meciului'. Agen
țiile de presă relatează că un ase
menea caz — cînd arbitrul este ne
voit să fluiere sfîrșitul meciului și 
să părăsească terenul din cauza 
manifestări nesportive — este 
precedent în istoria fotbalului,

JUVENTUS ÎNVINSĂ 
PE TEREN PROPRIU

unor 
fără

RealLa Torino, campioana Spaniei, 
Madrid, a dispus cu 3—1 (2—1) de 
cunoscuta formație Juventus, clasată 
pe locul aj doilea în campionatul 

Stefano care 
fost unul din 
Pentru gazde 
anul trecut a

tehnic, s-a încheiat cu victoria fot
baliștilor italieni, învingători cu sco
rul de 3—1 (2—1). Cele patru goluri 
au fost înscrise în ordine 
veli, Hamrin, Bariu și din 
rin. A condus arbitrul A.
(U. R. S. S.).

• Selecționata olimpică 
a R. P. Ungare a jucat la Novisad 
cu echipa Vojvodina, pe care a 
vis-o cu scorul de 2—0 (1—6).

• Echipa braziliană de fotbal 
tuguese și-a început turneul în 
Bulgaria, jucînd la Pleven cu forma
ția locală Spartak. Au cîștigat fot
baliștii brazilieni cu 2—1 (0—0).

de Metre- 
nou Ham- 
Lukianov

de fotbal

în-

Por- 
R.P.

na acestui 
mai 1964. 
viitoare va ___________
mai, la Plovdiv: Spartak — Olimpiakc 
Atena. S-au stabilit măsuri pentru o dei 
fășurare normală a competiției, în de< 
zebi pentru evitarea neprezentărilo 
echipele care se vor face vinovate ui 
mînd să fie sancționate de federațiil 

asemenea, c 
la centru d

an și se va _ __ _
Meciul inaugural al edilii 
avea însă loc sîmbătă 1

încheia la 3

respective. S-a hotărît, de 
întîlnirile să fie conduse ._ _____
un arbitru neutru, iar la tușe jk-, 
bitri din țara gazdă.

Conferința a discutat 
bleme privind organul de _________
comitet directoriu va coordona desfăși 
rarea Turneului balcanic, avînd în con 
ponența sa reprezentanți ai tuturor cel< 
șase federații. In perioada dintre coi 
ferințe activitatea de conducere va 
efectuata de către un secretariat ale 
tuit din trei membri: secretarul generi 
al. turneului, în persoana responsabili, 
lui federației care în anul respecți 
răspunde de organizarea competiție 
secretarul general al turneului din am 
precedent, precum și delegatul federați 
din Turcia. Hotărârile acestui secretari 
sînt definitive. Conferința a hotărât i 
al treilea meci Levski — Olimpiak. 
Atena să se desfășoare în perioada dâ 
tre 16 iunie — 7 iulie la Skoplje (lug. 
slavia) ți va fi condus de arbitri ius. 
slavi.

Lucrările conferinței s-au desfășun 
într-0 atmosferă de înțelegere și prici 
nie. Toți participanții au relevat neces 
tatea menținerii Turneului balcanic, sul 
liniind că sportul este un factor ii 
portant pentru întărirea legăturilor. 
prietenie între statele balcanice, aduci 
du-și contribuția la consolidarea păi 
în această parte a lumii.

■

și unele pr< 
conducere. U

TOMA HRISTOV

italian. .Bătrânul" Di 
a deschis scoml — a 
cei mal buni jucători, 
a marcat Zigoni, care 
participat la Turneul U.E.F.A.

Alte meciuri internaționale: LA 
COPENHAGA: Bologna — Set Co
penhaga 2—1, LA LIEGE : Torino — 
Standard Liege 3—2.

SELECȚIONATA CLUBURILOR 
U.R.S.S. — FIORENTINA 1—3

Echipa italiană de fotbal Floren
tina și-a început vineri seară tur
neul în Uniunea Sovietică, evoluînd 
la Moscova, pe stadionul Lujniki, în 
compania Selecționatei cluburilor 
U.R.S.S. Partida, de un bun nivel

PE SCURT
• Proba feminină de floretă, din 

cadrul turneului international de scrimă 
de la Leningrad, s-a încheiat cu victo
ria reprezentativei U.R.S.S., urmată de 
R.P. Ungară, R.P. Romînă, U.R.S.S. II 
și R.P. Polonă. Echipa R.P. Romîne a 
cîștigat cu 9—5 
9—3 la U.R.S.S. 
și respectiv 5—9 
și R.P. Ungară.

sovietici vor întîlni azi și mîine repi 
zentativa Italiei.

• Echipele de box Dukla (R.S. ( 
hoslovacă) și WorwUrts (R.D. German, 
s-au întllnit la Bratislava. Intîlnirea 
luat sfîrșit eu scorul de 10—10.

la R.P. Polonă, eu 
II, a pierdut cu 7—9 
întîlnirile cu U.R.S.S,

• Echipa selecționată de gimnastică 
a U.R.S.S. a sosit la Roma. Gimnaștii

• La Dortmund s-a disputat meci 
international de polo pe apă dintre ech 
pele reprezentative ale R.F. Gcrmai 
și Iugoslaviei. Poloiștii iugoslavi au y» 
(inut victoria cu scorul de 4—2 (0— 
2—0; 1—0; 1—2).
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