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APA A Vi-a A PROVOCAT SERIOASE
M0D1EICĂRI IN CLASAMENTE

ZESZOV, 15 (prin telefon). 
® o zi de odihnă în orașul 
ice. participant^ la cea de 
IVI-a ediție a w Cursei Păcii" 
luat startul miercuri in etapa 
jer — Rzeszow (185 km).

EVADARE NEAȘTEPTATA

tortul s-a dat pe o ploaie to- 
:ială. După numai 3 km de la 
are ciclistul german Briining 
detașează din pluton. -Nimeni 
ia in considerație această ac- 

lc. deoarece mai erau de stră- 
ut încă ...182 km. în curînd 
ț, pornesc în urmărirea fuga- 
iî. Lux (R.D.G.), Viaravas 
R.S.S.), Zielinski (R.P.P.), 
Htonov (U.R.S.S.), Fornalczyk 
P.P.). Situația devenise evi- 
t serioasă pentru echipa 
'.R., deoarece în frunte se a- 
I cîte doi cicliști din U.R.S.S. 
R.D.G., formații clasate în 
ia noastră la o mică diferență 
timp. Cu toate acestea cicli- 
romîni nu dau riposta cuve- 

i și astfel la km 25 cei șase 
rgători își creează un avans de 
0 min. iar la km 50 și-l mă- 
c la 2 minute.

primii șase au un avans d« 1 
minut față de grupul urmăritor și 
2 minute față de grosul 
n-utlui. La km 90 cele 
grupuri fruntașe fac 
unea avînd un avans 
minute. Abia acum cicliștii noștri 
se agită. Dumitrescu, Ziegler și. 
Ardeleanu atacă și reușesc. împre
ună cu încă 15 alergători, prin
tre care și purtătorul tricoului 
galben Verhacgcn (Belgia)* să se 
detașeze de pluton. Dar fie că 

fie că
Să

pluto- 
două 

joncți- 
de 2
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IIIPA NOASTRĂ CONTINUA 
\ STEA IN ESPECTATIVÂ

Era de așteptat ca cicliștii ger- 
nî și sovietici să atace. De a- 
a ne-a surprins faptul că deși 
rgătorii noștri aveau suficiente 
iurse fizice ei n-au schițat nici 

g st nici chiar la acțiunea 
)dusă între km 52 și km 60, 
d se mai desprind din pluton 
•ă 9 alergători : Doleul
.S.C.), Woodburn (Anglia), 
ncke (Belgia), Nardello (Iti- 
), Ampler (R.D.G.), II as man 
Î.S.C.), Cerepovici (U.R.S.S.), 
i‘dra (R.P.P.) și Genet (Fran- 
). La punctul de frontieră din- 
: R. S. Cehoslovacă și R P. 
>Ionă (km. 78 de Ia plecare)

i întîlniri internaționale

ale fotbaliștilor noștri

nu se înțeleg la trenă, 
ploaia rece care a început 
cadă din nou ii temperează. Cert 
este însă că după 20 km cei 18 
alergători porniți în urmărirea fu
garilor se resemnează și lasă 
plutonul să-i ajungă. Cicliștii 
germani, polonezi și sovietici, 
fia ți în frunte, sesizează atitu
dinea pasivă a alergătorilor rio 
ștri și se pun pe lucru. După 140 
km de Ia start fugarii au un a- 
vans de 3,10 min. Pînă la sosire 
nu se mai înregistrează nimic deo
sebit. Sprintul final a fost cîști- 
gat de Hasman, cronometrat cu 
4h46:45 urmat în același timp de 
Fornalczyk, Lux, Cerepovici, Zie
linski, Vyncke, Bruning, fTood- 
burn etc. Plutonul. în care se 
aflau toți cicliștii noștri, a fost 
marcat cu 4h50:12. Cosma ■- . cla
sat pe locul 19. Rădulescu 20, 
Ardeleana 23, Stoica 26, Ziegler 
45. Dumitrescu 3D.

CLASAMENT GENERAL — in
dividual : 
25h00:58 : 2. Verh»egen (Belgia) 
251101:17 
251i02:57
12. Dumitrescu 25h06:12. ... 20. 
Ziegler 25h09:43 ... 26. Stoica
25hll:01. --------
25hll:38.
25h53:22
Polonă 77h36:05 : 
77h39:37; 3.
4. R. D. Germană 77h42:26: 
It»li» 77M8:20; 6.
mină 77h49:47. Urmează 
diac Iugoslavia. Bulgaria. Dane
marca. Cehoslovacia. Franța. Un
garia, Finlanda, Scoția, Anglia, 
Maroc, Australia, Norvegia.

Joi are loc etapa a VII-» în cir 
cuit în jurul Varșoviei (135 km) 
iar vineri se aleargă etapa a 
VIH-a Varșovia — Torun (220 
km).

a-

1. Genei (Franța)

3. Ampler (R.D.G.)
.. 9. Cosma 25hO5:47 _

Ridul eseu
Adeleanu

1. R. P.
2. Belgia

U.R.S.S. 77h40:21;
5.

R. P. Ro
ia or-

... 32.
... 60

ECHIPE:
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INIȚIATIVE

La absolvire -
instructori sportivi voluntari

pentru sate!
La școala pedagogică 

Buzău, aproape 600 de 
pregătesc 

deveni 
didactice 
ani din

din 
tineri 

tamei- 
invăță- 
pentru 
mediul 

ei des-

• Echipa de fotbal Cerro din 
on te video (Uruguay) iși începe

în Europa susținind trei 
curi în țara noastră. Echipa 
nguayană, clasată pe locul 
>i în campionat după Penarol 
care are în componența sa 

nci internaționali, joacă la 23 
.ai la București cu selecționata 
s tineret a R.P. Romine. La 26 
ai, echipa oaspe va evolua la 
luj iar la 29 mai la Iași.
• La 26 mai, echipa brazilia- 

i Fluminense va juca la Con- 
anța cu Farul.

.Și tin-dre se 
•nic pentru a 
^tori, cadre' 
•școlile de 8 __
• sătesc. In orele libere, 
.fășoară — în cadrul școlii — 
•și o susținută actiyitate cultu- 
ral-artistică și sportivă..

> tn școala pedagogică din
* Buzău, ca în toate școlile din 
Ț patria noastră, sportul a de- 
♦yeoit un bun prieten al ele- 
Xviăor, o preocupare permanen
ța. Rolul educației fizice ca 
.^.factor de întărire a sănătății 
♦este înțeles pe deplin de toți 
♦elevii. De aici și en buziasta lor

„ ■ —p la diverse con-
j. ^cursuri competiții $i, impdi-
Jcit, unele rezolvate deosebit 
♦••ie frumoase : de doi sjmI 

j---- --din Buzău
barcea 4min. 28), Pahonțu (min fruntașă pe regiune în
102) și Moldoteanu (min 113)}iti^ceri* din cadrul Sparta- 
pentru Petrolul și de Georze de iarnă; echipa d«
rin (min 53) pentru Prahova, .(^handbal fete a ocupat locul I 
arbitrat slab Gh. Comănescu (Cim-+pe regiune și acum se pregă- 
pina). (C. Negulescu — coresp). Țtește pentru startul in cam- 

■țpionatul de calificare în prim» 
C.S.M.S. IAȘI - A S.M.D. Țcatego-.e a țârii ; aUeții sini 

SATU MARE 3-1 (1-0, l-lip™?*** P6 reȘiune Jn Intre-
' ’ 'Țcerjie de cros iar schiorii as

CLUJ (prin telefon». — 100111 1 Ora6
nă eliminarea lui Ștefănescu Ț . Slnt s^ceT 
(min. 44) pentru lovirea inten-Țbvu buzmene se

, . „ , . . .. ♦dres-.' pe buna dreptate,
tionata a lui Smărandeseu II «i 
accidentarea lui Tiron. care aXi _ 
părăsit definitiv terenul in min. ^asociației sportive și a orga- 
65. sătmărenii au rămas in 9 ♦nației U.T.M., viitori: învă-

_ . , . tțători au hotărit caoamenu De^i cu do-, oameni ♦ sâ
lipsă, ei au servit o replică ♦«Xructori sportivi voiuntan. 
dirză ieșenilor, reușind să e- ♦inițiativa a fost primită 
galeze prin Kuki (min. 87). la ♦inter» de către conducere.

. x Lvcdii. de către caorele didac-^^ Xo invaimașeala m careu după ♦^ Jn ficur£ s_a treOu|>»l>
cel de al treilea corner con- >;a fapte. Pentru elevii din axă. - 
secutiv. De subliniat faptul că și VI, in prezent funcționea- J
același Kuki a ratat în min. î CX3NSTANTIN TIBERTD

♦
(Continuare in pag. a J-«) ♦ (Continuare in pag. a 2-a)
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Rezultatele optimilor de finală
ale Cupei R. P. R. la fotbal

Etapa optimilor de finală ale Cupei R.P.R., desfășurată ieri, tea, reușind să ciștige. S-a jucat ♦participare 
s-a terminat cu rezultate normale. Echipele de categoria A nervos, cu multe faulturi de am- 
au reușit să se califice, dar multe dintre ele au trecut prin 
emoții» obținînd victoria doar după prelungiri. Un scor 
obișnuit s-a înregistrat Ia Brașov, unde 
întrecut 
ficaXe sînt : Dinamo București, Progresul, 
Timișoara, CSMS Iași. Minerul Baia Mare, Siderurgia tal 
lăți. Urmează să se dispute meciul Rapid — Steaua.

Iată amănunte asupra partidelor de ieri :

ne- 
Dinamo București a 

pe Dinamo Bacău cu 6—5 ! Cele șapte echipe cali- 
Petrolul, Știința 

‘ ’ Ga-

Me păr/i. Petroliștii au Jucat ta 
nota ultimelor partide, adică slab.
Punctele au fost înscrise de 7\i-♦școala pedagogică

PROGRESUL BUCUREȘTI 
- GAZ METAN MEDIÂS 

3-2 (1-1, 2-2)

CtMPINA, 13 (prin telefon). 
Peste 4.500 spectatori au asistat 
la unul din cele mai frumoase 
jocuri disputate în ultima vreme 
în localitate. Pini la prelungiri, 
adică timp de 90 de minute, ini- 
țiava a aparținut fotbaliștilor me- 
d ieșeni, care iu do minat catego
ric. Apoi . bucureștcnu. cu un plus 
de pregătire fizici, au atacat -ia 
trombă"4 poarta apărată de Cer
neanu. reușind să înscrie punctul 
victorios în min. 119 prin Caricaș. 
Același Carie» ș a mai înscris un 
gol în acest joc. în min. 33. Ia 
o învălmășeală !

Iată de altfel cum a 
scorul : min. 20 : l—0 
Gaz Metan prin panctui 
de Noian ; min. 33 : 
caș) ; min 55 : 2—1 
greșul (Stoicescu) ; 
2—2 (Zanea) ; min. 
pentru Progresul (Caricaș). 
min. 87, Mindru a respins in 
timă instanță o lovitură de 
16 ni executată de Feurdean.

Arbitrul V. Hlrădău (Brăila) a 
condus cu simte greșeli forma
țiile :

PROGRESUL : Mîndru — Ne- 
delcu. Caricaș. Panait (Colceriu) 
— Iancu, 1 Popescu — Oaidă, 
Stoicescu. Mateianu, Voinea. Ba- 
boie.

GAZ- METAN : Cerneanu — 
M a ho! ea. Ghimbișan. Oancea — 
luhasr. Kezdi — Dănăilă. Filip 
(Noian). Zanca. Feurdean. Matei. 
(Eugen Stroe — coresp).

spor- 
mîn- 
Dar, 

^dragosiea lor pentru sport nu 
i-a oprit aici. La propunere»

PETROLUL PLOIEȘTI -
PRAHOVA PLOIEȘTI 3-1 

(1-0, 1-D
Deși cu do:

învă- 
la sfir- 

și in
voluntari.

evoluat 
pentru 
marcat 

1—1 (Cari- 
pentru Pro- 
min. 70 : 

119: 3—2 
în 
al
ia

PLO1EȘTI. 15 (prin telefon). 
Derbiul orașului Ploiești a avut 
loc azi in cadrul optimilor de fi
nală ale Cupei R.P.R. Ca des
fășurare a jocului, echipele au 
fost egale piuă in prelungiri, clnd 
Petrolul fi-a impus superiorita-

Ne scriu corespondenții despre întrecerile atleților

Victor Ciociltea la „Memorialul
Mihail Cigorin“

La 31 mai. în orașul Soci, 
va începe marele turneu internațio
nal de șah „ Memorialul Miliail 
Cigorin“. Pe lista pârtiei pan ți lor 
se află numele a 12 concurenti 
dintre care 7 mari maeștri. Uni
unea Sovietică va fi reprezentată 
de fostul campion mondial Vasili 
Smîslov, marii maeștri Lev Polu- 
gâevski și Ratmir Holmov, mae-

șlrii Nikolai Krogius. Vladimir 
Antoșin și Alexandr Zai|ev. Vor 
mai lua parte Par hm in (R. S. 
Cehoslovaci). Bikk (R P. Un
gară). Boboțov (R. P Bulgaria). 
Robatsch (Austria), maestrul in
ternațional Victor Ciocfltea. pre
cum și un mare maestru iugoslav. 
Turneul va dura două săptămîni.

Aleraăloru de la 5 000 m ou avut cel mai mult de suferit, la Galati, din cauza vintului puternic. sS‘ totuși 
. .. , , w» » » -kA r* T n Jl J 1 / se aos ■

primu clasați au marcat rezultate promițâtoare : Barabaj 14:30,2. Lunu 14:41,4 și Mustață (revela** 
acestui an) 14:34,8.

Foto: R. Vilara

Zîmbetul
Me aflăm în curtea școlii de 8 ani nr. 166 din Giu- 

lețfi. E dimineață. Lirwște. Copiii sînt la ore. Blocurile 
noi din împrejurimi, înscrise în simetrii geometrice par 
niște cuburi albe așezate pe o pajiște verde. In rondu
rile din parc petalele florilor leagănă rouă diminefn.

Liniștea este întreruptă deodată de clopoțelul recrea
ției. Curtea școlii se umple pentru 10 minute de veselia 
gălăgioasă a elevilor. D-n nou, clopoțelul... Apoi, cînd 
recreafia s-a terminat, în curte au rămas doar cei de la 
ora de educație fizică, elevii claselor a II-a și a Vll-a. 
Cei mici, sub îndrumarea profesoarei de specialitate, 
Valentina Marleniuc, primesc primele nofiuni de gim
nastică în grup. Mai întîi, un frumos exercițiu cu cercu
rile. lată-i apoi îrdr-un start atletic. Aleargă „mîncînd" 
pămîntul. Nici cei cu trotinetele nu se lasă mai prejos. 
Se antrenează de zor pe asfaltul din fafa școlii, pentru 
concursul organizat în cinstea Zilei 'mterniaționale a copi
lului. Acest gen de întreceri intrate în tradifia întâlni
rilor dintre micii sportivi dă prilej multora să-și mani
feste primele „veteităfi“. Printre ei se află și Alexandru 
Gridan, din clasa I. E clasat pe locul 3 la concursul 
trotinetelor din Ziua tineretului. Pe teren e o mișcare 
permanentă. Să urmărim și antrenamentul clasei a Vll-a, 
sub conducerea profesorului de educafie fizică A. Arde- 
leanu. Elevul Mihai Georgescu frece peste ștacheta ridi
cată la 1,60 m. Ltn amănunt : Mihai mai sare și 5,30 
în lungime, aleargă 60 de metri în 7,8 secunde. In mij
locul elevilor, profesorul Ardeleanu le arată cum se ia 
un start corect.

Ținînd seama că activitatea școlii a început abia acum 
doi ani, e un succes faptul că în competifiile de am-

primăverii
l
N
S
E
M
N
A
R
I

ploare, ca de pildă „Cupa orașului București", cei mai 
buni sportivi ai școlii au cucerit un loc 1 și două locuri 
2 la gimnastică, un loc 1 și două locuri 4 la tenis de 
masă, trei locuri 1 și un loc 2 la atletism. Din rîndurile 
micilor sportivi ies la iveală speranfe ale sportului ca 
Mihai Georgescu, Constanța Dinu, Elena Ciobanu, Maria
na Dumitrache, Liliana Rusii și alții. Școala are o fru
moasă sală de sport pentru sezonul de iarnă. In curînd, 
vor apare în curte o pistă de atletism, gropi cu nisip 
pentru sărituri, terenuri de volei și handbal, amenajate 
prin muncă patriotică.

S-a făcut de amiază. In curte s-a adunat „în careu" 
toată școala. în mijlocul elevilor se află tovarășul Con
stantin Ghiță, profesor, deputat al cartierului Giulești. 
Privirea profesorului se îndreaptă către parcul și blocu
rile din fata școlii. Locurile acestea îi sînt binecunos
cute. Cu un gest al mîinH, care pare să cuprindă toiul, 
se adresează copiilor :

— Pe aceste locuri se afla groapa Lăptarul. Bălti, gu
noaie, mărăcini. Maidanul era singurul loc de joacă al 
copiilor din mahalaua Giuleștilor. Școala era departe. 
In geamuri puneam cartoane, prin tavan ploua. Să nu 
mai vorbesc de frigul din timpul iernii.

Copiii ascultă toate acestea ca pe o poveste cu „a 
fost odată". La sfîrșit, minutele lor îl răsplătesc pe depu
tat cu ropote de aplauze. Aleile parcului s-au umplut 
de copii. Indrepfîndu-se spre casă, duc ou ei tof zîm
betul primăverii.

I. mihaica

In întreaga țară se desfă
șoară o bogată activitate com- 
petițională la atletism, ba în- 
treoeri participă mii și mH de 
tineri și tinere, mulți dintre ei 
dovedind frumoase calități pen
tru atletism.

Iată câteva relatări primite 
de la corespondenții noștri.

TIMIȘOARA. Concurs de ve
rificare. SENIORI t 209 m : I. 
Marconi 22,9 ; E. Jerger 23,3 ; 
400 m: I. Mesaroș 51,9; 110 
mg: I. Mesaroș 15,3 ; E. Jer
ger 15,3 ; suliță : G. Pikulski 
61,02 ; JUNIORI : 200 m : A. 
Curta 23,5 ; S. Kemecsei 23,7 ; 
4x400 m : CSS Banatul (Să- 
vescu, Perju, Schneider, Bota) 
3:34,2 — record regional de ju
niori ; JUNIOARE : 2M m : V. 
Sekeres 26,7; C. Rancov 27,8; 
4M m : F. Negru 64,1 ; 80 mg : 
EL Vasi 12,2 ; lungime : El. Vasi 
5,05. (Im. Grozescu-eoresp.).

CL.UJ : Campionatele școlare, 
etapa orășenească : JUNIOARE

I : 200 m : A. Besuan 25,9 ; L 
Palocsay 27,2 ; 800 m : S. Fe- 
kete 2:33,6 ; greutate : A. Bug- 
nariu 11,67 ; E. Kiss 10,29 ; disc» 
A. Bugnariu 36,38 ; JUNIORI I: 
200 m : S. Oszlats 24,0 ; 400 m :
L. Decanovici 53,8; 800 m : L 
Bîrsan 2:09,2 ; 110 mg : E. Udrea 
15,5 ; înălțime : B. Boeu (1948) 
1,69 ; JUNIOARE II: 60 tn : M. 
Imecs 8,5 ; 300 m : I. Lazăr 
(1949) 44,8 ; .500 m : J. Valen- 
dorfean 1:27,9; lungime (HC): 
A. Tănase (1949) 5,13 ; 60 mg: 
S. Tănase 10,4 ; JUNIORI II: 
80 m : F. Moldovean 9,5 ; 300 
m : Gh. Hendea 40,1 ; 1000 m :
M. Szakacs 2:51,8 ; lungime : F. 
Moldovean 6,01 ; disc : P. Iva- 
nyi 41,02 ;

Campionatele școlare, etapa 
regională. Clasament pe raioa
ne : Cluj 366 p ; Bistrița 152 p ; 
Aiud 145 p ; JUNIOARE I : 100 
m : A. Beșuaa 12,8 ; I. Palocsay

(Continuare in pag. a Z-a)

luptătorii juniori
In zilele de 18 și 19 mai. 

pe arena sportivă din Galați 
se desfășoară întrecerile finale 
ale campionatului republican de 
juniori la lupte clasice. Intil- 
nirile sînt așteptate cu viu in-

în prag de finală
teres de către localnici, car» 
vor avea prilejul sâ vadă ev<*- 
luind peste 150 de tineri lup
tători reprezentînd 15 regiuni 
ale țării.
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NOTAȚII DOPA FINALA ECHIPELOR FEMININE
Astăzi. pe stadionul Tineretului,

Un joc de mare atracție: 
Dinamo București

1 și 2 iunie. Datele tumeu-
Steaua

STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI ! 
Este întilnirea care stîmește cel mai 
mare intere în rîndul iubitorilor 
handbalului. Ea se dispută astăzi, de 
la ora 17.30, pe stadionul Tineretului. 
Cele două echipe fruntașe se pre
zintă cu efectivele lor obișnuite. 
La Steaua însă, este incertă evo-luția 
lui Bulgara. Oricum, echipa mili
tară este decisă să se comporte mult 
mai bine ca în jocul din tur și aă 
șteargă impresia acelui 19-5 cu care 
a învins atunci Dinamo. Meciul va 
fi arbitrat de Cornel Șenchea (Plo
iești).

• Au fost modificate datele tur
neului final al categoriei A la băieți. 
Prima parte se va desfășura la 
Sibiu, in zilele de 28, 27 și 28 moli 
iar returul la Mediaș, în zilele de

31 mai.
lui final feminin au rămas neschim
bate : 2—4 iunie la Oradea și 7—9 
iunie la Cluj.

• Iată clasamentele la zi ale gol- 
geterilor campionatului :

MASCULIN : 1. R. Schuman
(Voința Sibiu) 74; 2. N. Barabaș
(Știința Petroșeni) 73 ; 3. E. Weber 
(Tractorul Brașov) 73; 4. D. Kiss 
(Știința Tg. Mureș) 70 ; 5. D. Joch- 
man (C.S.M. Reșița) 68; 6. I. Țipu 
(C.S.M.S. Iași)- 67.

FEMININ: 1. I. Naco (Tractorul 
Brașov) 44 ; 2. M. Oțoiu (Știința Ti
mișoara) 43; 3. W. Keul (Faianța 
Sighișoara) 41 ; 4. K. Eissler (S.S.E. 
Petroșeni) 34; 5. M. Incze (Mureșul 
Tg. Mureș) 33; 6. M. Tai pai (Cons
tructorul Timișoara) 33.

CINE VA PROMOVA IN „A“?
Dacă în categoria A 

încă toate echipele care 
la sfîrșîtul eampionatnlni masculin și fe
minin (ultimele două etape au această 
misiune), în schimb duminică seară 
▼om afla numele echipelor care var 
promova în prima categoric. Intr-adevăr, 
începînd de mîinc și pînă duminică. în 
patru centre din țară se vor desfășura 
turneele finale ale campionatului de 
calificare. Care sînt favoritele întrece
rilor? După comportarea avută pînă în 
prezent, echipele masculine Știința Galați, 
Metalul București, Voința Sighișoara și 
Știința Cluj, precum și formațiile femi
nine Rulmentul Brașov, Știința Babeș- 
Bolyai Cluj, Voința Odorhei și Textila 
Bufniși se anunță drept principale can-

nu se cunosc 
▼or retrograd»

didate la cele patru locuri care Tor 
deveni vacante în categoria A. Bineîn
țeles ea nu sînt excluse surprizele, din 
partea unor echipe ca Mecanica Timi
șoara, CSO Ploiești sau Locomotiva
Teiuș. Iată programul de mîine >

MASCULIN. Seria I (la_Sf. Gheor
ghe) : Știința Galați 
stanța ți 
Ploiești;
Sighișoara 
Timișoara

FEMININ. Seria I (lă Baia Mare): 
Știința B. B. Cluj — Locomotiva Teiuț 
ți ILSA Timișoara — Voința Odorhei; 
seria II (la Onești): Rulmentul Bra
șov — Spartac Constanța și Textila 
Buhuși — Ancora Galați.

Portul Con- 
Metalul București ■— GSO 

seria II (la Tg. Jiu) : Voința
— ASM Odorhei și Mecanica
— Știința Cluj.

Echipa feminini ȘTIINȚA BUCUREȘTI, noua campioană republicană. Ria
dul de sus : Margareta Simon, prof. Constantin Dinescu (antrenor). Viorica Ni- 
cnlescu, Irina Rosetti, Irina Bol dog, Elena Tintorescu, Ana Haralambie; riadul 
de jos : Herta Antoș, Liliana Vlăescu, 
Chelemen, Elisabeta Naghi.

Ileana Gligor, Sanda Clondesre. Ana

Meciul decisiv cu Rapid București 
a scos în evidență, mai mult ca ori- 
cînd, dragostea de echipă a jucă
toarelor de la Știința București, noua 
campioană republicană. Se poate 
spune chiar că ea a fost unul din 
elementele determinante în obți
nerea acestei frumoase performanțe, 
realizată în condiții deosebit de 
grele. Bineînțeles că la bază au stat 
seriozitatea în pregătire a baschet
balistelor Științei, strădania antreno
rului prof. Constantin Dinescu de a 
prezenta echipa într-o formă cit mai 
bună in partea finală a competiției.

Ne scriu corespondenții despre întrecerile atleților
(Urmare din pag. 1)

13,4 ; 200 m : Palocsay 27,4 ; M. Wach- 
ten- 27,8 ; lungime : A. Beșuan 5,41 (!); 
disc : A. Bugnariu 38,24 ; JUNIORI I: 
100 m : S. Oszlats 11,5 ; 200 m : S. 
Botezan 22,7 — rec. regional școlar ; 
800 m : I. Tenger 2:05,8 ; 110 mg : E. 
Udrea 15,2; N. Pop 15,8; lungime : 
S. Botezan 6,41 ; înălțime : B. Bocu 
1,70 ; triplu : V. Jurcă 12,72 ; greutate 
(« kg) : V. Jurcă 13,49; suliță : S. 
Nagy 45,90 ; JUNIORI U : » m : 1 
Negruțiu 9,6; F. Moldovan 9,7 ; 90 
mg : A. Sepși 13,4 ; lungime : F. Mol
dovan 6,01 ; înălțime : A. Sepși și 
V. Oniga 1,65 ; disc : P. Ivanyi 41.55 ; 
suliță: P. Ivanyi 47,15; JUNIOARE 
n : 60 m : M. Imecs și M. Gheor- 
ghieș (ambele născute 1948) 8(2; 500 
as: G. Nagy 1:25,8; J. Valendorfean 
1:26,9; 60 mg : M. Tirău 10,3 ; lun-

gime : S. Tănase 4,98 ; înălțime : S. 
Tănase 1,48 — rec. reg. școlar ; M. 
Imecs și I. Benczedi 1,40 ; greutate : 
M. Pogăceanu 9,91 ; 4x100 m : Cluj 
(Toader, Tănase, Valendorfean, Imecs) 
53,7 — rec. reg. școlar. (P. Nagyi- 
coresp.).

CONSTANȚA : Campionatele șco
lare, etapa regională. Peste 300 de 
elevi au evoluat pe stadionul „1 Mai“ 
în cadrul unei competiții bine orga
nizate — felicitări secției de învăță- 
mînt a Sfatului popular regional ! — 
care a evidențiat numeroși tineri ta- 
lentați. BĂIEȚI : 80 m : L. Levo- 
nian (C-ța) 9,0 — rec. regional; 
m : A. Nacov (C) 11,3; 300 m : 
Levonian 37,8 — rec. regional ; 
mI. Buiachi (C) 54,7 ; 1500
Buiachi 4:18,0; 110 mg: N. Humis 
(C) 17,0 ; lungime : V. Luchlan (C) 
6,25 ; înălțime : Gh. Stănășel (O 1,65 ; 
triplu : M. Constantin (C) 13,50 ; greu
tate : V. Luchian 14,43; ciocan : I.

100
L.

400 
ni :

La absolvire

Serghei (C) 
C-ța 258 p ; 
găritescu (C) 
(C) 8,2 ; suliță : R. Ștefănescu 33,00 ; 
tetratlon : Macin. Pentru activitatea 
desfășurată se cuvine să fie eviden- 
țiați profesorii: I. Popa (Macin), A. 
Cartacai și V. Răut (Medgidia), V. 
AIbu, C. Craia și Andronic (C-ța). 
(E. Petre-coresp.).

PETROȘENI : Peste 120 de copii 
au participat la etapa orășenească a 
„Cupei speranțelor". La întreceri au 
participat pionieri de la școlile de 8 
ani din Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Pe- 
troșeni, Petrila, Lonea și Cimpa. 
BĂIEȚI : 60 m : H. Siemaschevici 
8,2 ; 290 m : I. Sălăjan 29,5 ; 500 m : 
C. Coman 1:24,2 ; înălțime : N. Pa- 
veliu 1,45 ; lungime : I. Drumuș 4,85 ; 
FETE : 60 m: R. Huch 9,1 ; 300 m : 
I. Mariaș 52,9 ; înălțime : C. Florea 
1,25 ; lungime : C. Florea 4,20. (S. Bă- 
lei-ooresp).

44,75 ; tetratlon : SM 2 
FETE : IM m: P. Măr-
13,4 ; 60 mg : L. Stoian

Știința București a avut un lot nu
meros în care, pe lingă „cinciul" de 
bază (Viorica Niculescu, Ana Haralam
bie, Elena Tintorescu, Herta Antoș 
și Margareta Simon) a folosit în ma
joritatea partidelor o serie de ele
mente tinere, eu reale perspective. 
Cît privește tactica folosită, apreciem 
jocul complet în atac, unde acțiu. 
nile poziționale se împletesc armo
nios cu contraatacurile deosebit de 
eficace. Nu putem fi însă de acord 
cu insistența cu care este aplicată 
apărarea în zonă, pe care, la nive
lul actual ai baschetului din țara 
noastră, o considerăm utilă în anu
mite momente tactice, dar nicidecum 
ca sistem de bază.

Deși nu și-a păstrat titlul de cam
pioană, Rapid București a dovedit 
pe parcursul competiției că este, 
totuși, o echipă completă, că prac
tică un joc modem, că posedă un 
lot valoros cu care antrenorul (prof. 
Sigismund Ferencz) își poate permite 
să folosească tactici variate. Rapid 
n-a recucerit însă titlu] pentru că

jucătoarele sale nu au jucat baschl 
în meciul cu Știința ! Crispate, iii 
site total de curaj în fața coșul J 
baschetbalistele de la Rapid au fol 
o umbră a valorii lor. Faptul esl 
cu atit mai grav, cu cît este vortl 
de cinci din componentele lotul! 
care ne va reprezenta țara în intri 
ceri internaționale. Desigur, aceasl 
comportare slabă poate fi considl 
rată ca un accident, dar ea trebui 
să constituie și un semnal de alai 
mă pentru antrenorul și secția ci 
baschet a Rapidului. |

Mureșul Tg. Mureș, a treia echipl 
a țării, a prezentat un lot alcătui 
în majoritate din elemente tineJ 
care au jucat organizat și au lupta 
cu multă însuflețire. Antrenori] 
prof. Bella Koos a știut să imprim] 
echipei tactica cea mai potrivit! 
făcîndo să obțină — Ia nivelul pd 
sibilităților sale — performanța ma 
ximă. Spunem maximă, gîndindu-n| 
la media de înălțime care este nd 
satisfăcătoare față de cerinței] 
baschetului modern. Cum însă i 
orașul Tg. Mureș sînt numeroas 
echipe de junioare (să nu uităm c 
echipa prof. Gh. Fiillop a cuceri 
titlul de campioană republicană 1 
junioare), sin tem convinși câ îl 
toamna acestui an Mureșul “ 
reș va prezenta pe lingă 
jucătoare de bază, și noi 
cu o talie mai ridicată.

La Tg. Mureș, Voința 
a cîștigat o singură partidă din cell 
nouă disputate. Desigur, bilanțul ml 
este satisfăcător nici pentru antre] 
nor (prof. Gheorghe Lăzărescu) ș 
nici pentru jucătoare. Pentru Voind 
București se impune de urgență corn] 
pletarea lotului cu jucătoare tinerd 
precum și crearea unei atmosfere dJ 
seriozitate în pregătire.

Regretăm că din ierarhia primelo] 
patru echipe ale țării lipsește Uni 
rea București care, prin valoarea 
manifestată de-a lungul întregulu 
campionat, ar fi meritat să Se afl] 
în această grupă. Sistemul de des] 
fășurare a competiției, care a pla 
sat-o în aceeași serie cu Știința ș 
cu Rapid, a privat-o, însă, de satis] 
facția de a participa la turneu] final 
în care avem convingerea că — graJ 
ție valorii dovedite — ar fi ocupai 
un loc bun. ]

D. STANCULESCU I

Tg. Mu 
actuale! 
elemente

Bucureși

instructori sportivi voluntari 
pentru sate!

(Urmare din pag. 1)

ză cursul de teorie, metodică, organi
zare și istorie a culturii fizice. Ca
tedra de educație fizică a asigurat 
materialul didactic necesar și se pre
ocupă în mod activ de îndrumarea 
practică a viitorilor instructori spor
tivi.

In acest sens, paralel cu lecțiile 
teoretice, circa 70—80 de ore, elevii 
din anii V și VI desfășoară și o ac
tivitate practică atit la orele de edu
cație fizică de la școlile de 8 ani cît 
și în competițiile sportive organizate 
pe plan local. Așadar, viitorii învă
țători asistă la orele de educație fi
zică conduse de profesori de specia
litate, îndeplinesc funcții de arbitri, 
acOTeri, cronometrari și pregătesc 
chiar echipele reprezentative ale ani
lor mai mici. Cu ocazia orelor de 
practică pe care le tac la școlile de 
la sate, viitorii învățători aduc un 
sprijin însemnat activității sportive 
din asociațiile de pe lingă G.A.C. și 
G.A.S. în organizarea „duminicilor 
cultural-sportive", a campionatului 
asociației. Este, cum s-ar spune, pri
mul lor contact cu viitoarea activi
tate de instructori sportivi voluntari.

Prin urmare, inițiativa a prins via
ță și nu peste mult timp, o serie de 
elevi ca Paul Vișan, Aurelian Mus- 
oalu. Viorica Roșu, Elena Nicolae, 
Gh. Gheran, Vasilica Matache, Eu
genia Gurău, Iulia Dinu și colegii lor 
vor putea fi întilniți în mijlocul co
piilor și tinerilor din satele patriei, 
îndrumîndu-le primii pa sl în atle

tism, gimnastică, volei, baschet și 
handbal, transmițîndu-le din cunoș- 
tințele dobindite în .anii de școală.

Simbătă și duminică, scrimerii 
bucureșteni s-au întîlnit în cadrul 
fazei de zonă a campionatului repu
blican pe echipe. întrecerile au a- 
vut loc pe planșele instalate în sala 
de sport a Facultății de științe juri
dice și s-au bucurat de un frumos 
succes.

ULTIMELE REZULTATE IN CAMPIONATUL CAPITALEI LA SĂRITURI
La sfîrșîtul săptâminii trecute (sîm- 

bătă și duminică) bazinul de la Flo
reasca a găzduit întrecerile ultimei 
etape — a III-a — a campionatului 
Capitalei, la sărituri. Simbătă s-au 
desfășurat săriturile impuse, iar 
minică cele libere. S-au remarcat, 
deosebi, Pantelimon Decuseară, 
seniori și Gheorghe Ungureanu, 
juniori cat. I. Iată câștigătorii pe
tegorii: SENIORI — cat. maeștri: 
P. Decuseară (Rapid) 113,88 p; cat. I: 
A Breja (Rapid) 112,95 p ; cat. a 
II-a: M, Stanciu (Progresul) 96,97 p;

du- 
in- 
la 
la 

ca-

cat. a III-a : I. Sîmîndan (Progr.) 87,85 
p ; SENIOARE — cat. maestre : Emi
lia Negulescu (Rapid) 105,01 p ; cat. 
a
84,70 p ; JUNIORI I
Ungureanu (Progr.) 109,40 p ; cat. a
II- a: M. Buta (Progr.) 88,99 p; cat. 
a III-a: V. Bălan (Ș.S.E. 1) 77.29 p; 
cat. a IV-a: Șt. Andriță (Rapid) 15,51 
p; cat. a V-a: Al. Iancu (C.S.Ș.) 
33,09 p ; JUNIOARE I — cat. I: M. 
Treistaru (Progr.) 86,35 p ; cat. a II-a : 
G. Popescu (S.S-E. 1) 75,02 p; cat. a
III- a : A. Manache (Progr.) 77,57 p;

II-a: Maria Lâxandru 
cat.

(Rapid) 
I: Gh.

Gh. Ungureanu ia timpul unui ,dublu soit'
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cat. a V-a: I. Dobrescu (Progr.) 
34,06 p ; JUNIORI II - cat. a Il-a : 
M. Munteanu (Progr.) 80,45 p ; cat. a
IV- a : I. Hălan (Rapid) 45,31 p; cat. 
a V-a: C. Mihail (C.S.Ș.) 27,53 p; 
cat. a Vl-a: D. Petrof (C.S.Ș.) 17,66 
p; JUNIOARE II - cat. a Vl-a: 
E. Antonescu (Rapid) 17,18 p ; CO
PII I — cat. a II-a: J. Treistaru 
(Progr.) 64,30 p ; cat. a V-a: P. Ma
rin (C.S.Ș.) 29,35 p; cat. a Vl-a: N. 
Mihalache (Progr.) 21,85 p; FETIȚE
I — cat. a IV-a : R. Popescu (S.S.E. 1) 
47,81 p ; cat. a V-a : Șt. Bolovănea- 
nu (S.S.E. 1) 34.11 p; cat. a Vl-a: 
V. Niculai (S.S.E. 1) 16,45 p ; COPII
II - cat. a IV-a : C. Nedelcu (C.S.Ș.) 
46,58 p ; cat. a V-a: I. Ilieș (Progr.) 
26,60 p ; cat. a Vl-a: FI. Petrovici 
(Progr.) 21,54 p ; FETIȚE II - cat. a
V- a: M. Voinea (C.S.Ș.) 30,30 p.

Clasamentul pe cluburi : SENIORI 
+ SENIOARE : 1. Rapid 712,71 p, 2. 
Progresul 271,76 p, 3. Steaua 111,34 
p; JUNIORI + JUNIOARE: 1.
Progresul 552,51 p, 2. S.S.E. 1 332,24 
p, 3. Rapid 114,72 p, 4. C.S.Ș. 104,44 
p ; COPII (băieți și fete) : 1. S.S.E. 1 
224,98 p, 2. Progresul 134,29 p, 3. CSȘ 
106,23 p, 4. Rapid 14,14 p.

ACTIVITATEA LA POLO

<9 Săptămîna viitoare, joi, vineri 
și simbătă, se desfășoară la Bucu
rești un turneu de polo pe apă cu 
participarea a patru echipe: Loko
motiv Karl Marx Stadt, Rapid Bucu
rești, Selecționata București și Se
lecționata de juniori.

In prima întilnire, echipa S.P.cJ 
a întrecut cu scorul de 3—1 forrr® J 
Universității. (Rezultate pe probe ] 
6—9 la floretă băieți, 9—2 la floretă] 
fete, 9—4 la spadă și 9—7 la sabie)]

In a doua întilnire, echipa Universi-J 
tații a terminat la egalitate (2—2)1 
cu reprezentanții A.B.S.Șc. (AdminiJ 
strația bazelor sportive școlare). StuJ 
denții au cucerit victoria în probele] 
de floretă băieți (9—0, neprezentare)] 
și sabie (9—0), în timp ce sportivii] 
de la A.B.S.Șc. au cîștigat probele] 
de floretă fete (9—7) și spadă (9—5).

în clasamentul pe probe, situația 
este următoarea: floretă băieți - 
Universitatea (6 p), floretă fete - 
Steaua (3 p), spadă — Steaua (5 p) 
Și sabie — Universitatea (5 p). In 
clasamentul general conduce Univer-1 
sitatea.

pDTÎBe*:!»

Consfătuire cu arbitrii
delegați la „Cupa Păcii 99

Consfătuirea organizată de F. R. 
Rugbi cu arbitrii delegați la între
cerile din cadrul „Cupei Păcii- și 
care va fi prezidată de Jean Mourir 
Gonot, secretarul comisiei tehnice a 
F.I.R.A., s-a amînat pentru mîine 
la ora 16.30. La această consfătuire, 
prezența arbitrilor de rugbi din Ca
pitală este obligatorie. Consfătuirea 
va avea loc Ia sediul Consiliului Ge- 
neral al UCFS din str. V. Conta 16.

De la I. E. B. S.
La casele obișnuite s-au pus în vînzare 

biletele pentru cuplajul de fotbal PRO
GRESUL — ȘTIINȚA CLUJ și RAPID 
— C.S.M.S. IAȘI din 19 mai a.c. de pe 
stadionul Republicii.

Casele din str. Ion Vidu și Pronosport," 
cal. Victoriei nr. 2, vînd și bilete pentru 
întilnirea internațională de tenis de 
masă BUCUREȘTI — PEKIN din 18 mai, 
de ia sala Floreasca.

In zilele competițiilor, biletele se gă
sesc la casele bazelor sportive respec
tive.



Original cu
In ultima vreme. ca armare a 

dezvoltării necontenite a mișcării de 
cultură fizică și sport din patria 
noastră și a succeselor repurtate de 
sportivii romini în întrecerile inter
naționale, presa acordă o aten
ție mereu sporită acestei activi
tăți. Ziarele, în majoritatea tor, și-au 
mărit considerabil rubricile de sport, 
reflectând astfel interesul orescînd al 
maselor de oameni ai muncii fată de 
această activitate.

Numeroase materiale apărute în 
pagina de sport a ziarului „Seîntei*" 
și in rubricile altor ziare centrale 
sînt grăitoare din acest punct de ve
dere, reprezentând un exemplu con
cret al modului cum redactorii de 
specialitate sprijină mișcarea sportivă 
prin cronici, informații, analize, su
gestii, critici constructive

O dată ou creșterea spațiului afec
tat de ziare activității sportive se 
Îmbunătățește neîncetat și calitatea 
cronicilor și comentariilor. Fără în- 
doiaiă că la aceasta contribuie și 
prezența tot mai simțită a scriitori
lor în publicistica sportivă. Cititorii 
privesc eu satisfacție faptul că unii 
scriitori ca Dan Deșliu, Al. Mirodan, 
Eugen Barbu și alții, abordează nu
meroase teme de sport. Prezența lor 
în coloanele ziarelor și revistelor a- 
duce o contribuție importantă Ia re
flectarea fenomenului sportiv și la 
popularizarea sportului in masele 
largi. Pe această linie atrage atenția 
și rubrica de sport a săptăminalului 
„Contemporanul", pe care o servește 
prompt scriitorul Eugen Barbu.

Articolele tov. Eugen Barbu plac 
anal larg cerc de cititori pentru că 
abordează — de multe ori — teme 
vj^_ eare stau în atenția iubitorilor 
de sport se remarcă adesea prin 
combativitate, prin stilul lor personal 
și chiar prin forma lor atractivă. 
Printre acestea se numără „50.SM 
de umbrele", „Pofta de gol", .Nu-i 
păcat, tovarăși antrenori ?“ etc.

Din păcate, in ciuda unor calități 
evidente, rubrica de sport la care 
ne referim are — mai ales In 
ultimul timp — scăderi supărătoare. 
Numeroși cititori ai ziarului nostru 
ni se adresează man ifești ndu-și sur
prinderea față de tonul defetist al 
unor artieole. Edificatoare în acest 
sens este suita mai mult deeit pesi
mistă prezentată in trei numere, in 
care rubrica are titluri semnificative: 
„Pustiul fotbalului", .Un pelerin la 
monumentul plictisului" și — îndeo
sebi — „Tristă duminică”. în aceste 
trri articole Eugen Barbu comentea
ză trei euplaje de fotbal din Bucu
rești. In ele oe vorbește despre .gar
nituri obosite ca după bal“, despre 
melancolia neagră" in eare au eă- 

echipele, despre tribune cuprinse 
de o „liniște mortală, mai gravă de- 
cît o condamnare", „asistînd la o 
agonie terminata cu un draw...*, 
despre spulberarea tuturor speranțe
lor încă de la jumătatea retzrnlul, 
despre „blazarea timpurie mal rea 
decît ciuma" care „domnește în rîn- 
durile spectatorilor", despre „aingu-

orice preț...
rul om viu" — Baboie — în acest 
cimitir plutitor din strada dr Stai- 
covlci", despre „vacile grase de pe 
podul Grand" eare au trecut .în alt 
staul"...

Și această serie, care nu epuizea
ză adjectivele dezolării, „colorată" ea 
invective, se încheie eu un senten
țios și penibil „Atît am avut de 
zis 1“

O impresie cu totul neplăcută lasă 
cititorilor și tonul profesoral, lipsit 
de modestie, «are-J caracterizează 

adesea în artâeoîele sale pe serlitorul 
E. Barbu. O serie de măsuri privind 
îmbunătățirea aetivității sportive, 
luate de forurile în drept, sînt pre
zentate cititorilor rubricii sportive 
respective drept o urmare a indica
țiilor date de cronicarul sportiv al 
„Contemporanului". Astfel, apar de-a 
dreptul penibile rindurile drn arti
colul „Așa da !“, publicat în numărul 
10 diu 8 martie 1963, din eare cităm: 
„în sfîrșit ni se anunță vizita unor 
echipe străine puternice, CA UN E- 
COU LA RINDURILE NOASTRE DE 
VINEREA TRECUTA" (Sublinierea 
ne aparțineț. Or, trebuie să fii cel 
puțin naiv pentru a~tâ inebipni eă 
bogata suită de meciuri internațio
nale din calendarul acestui aa a pu
tut fi perfectată pe parcursul unei 
singure săptămîni și eă I» baza ei 
a stat „inspirația salvatoare* a Iui 
E. Barbu...

De-a dreptul copilărească apare și 
afirmația din P.S.-u! Iui E. B la 
articolul mai sus citat: „Ne place 
să înregistrăm măsurile eficace luate 
de revista „Sport" ÎN URMA OB
SERVAȚIILOR NOASTRE...*. Pentru 
informarea cititorilor trebuie să pre- 
eizăm eă număra] din revista .Sport", 
apreciat favorabil în eroaiea .Con- 
temporanulixi", fusese predat la ti
par... înaintea apariției eritieilor și 
sngestiUor dale de tur. E. Barbu în 
articolul intitulat „Prono" — articol 
cn caracter comercial — despre care 
autorul își închipuie că a determinat 
o... cotitură în activitatea revistei.

E regretabil faptul eă prea de 
multe ori apar aprecieri lipsite de 
temei in rubrica .Sport* a .Cuntem- 
poranului*. Se constată, in general, 
că tor. Barbu, in goana după cuceri
rea unei popularități ieftine, adoptă 
un negativism cvasi-permauent, folo
sește expresii vulgare, adeseori jigni
toare. Taxarea unui euieetiv de tineri 
sportivi eum sint aceia de la Pro
gresul Bueuești drept »a „cimitir 
plutitor- ilustrează rom nu se poate 
mai bine lipsa de enotrol ia aeinai- 
rea metaforei, procedeu folosit de 
cele mai multe ori pentru acoperirea 
lipsei de informație și de propuneri 
constructive, competente.

Iubitorii sportului așteaptă să vadă 
în cronicile Ini E. Barbu critici în
temeiate, constructive, pe un ton to
vărășesc, care să ajute și să mobi
lizeze. Noi eredem că dacă tov. Eu
gen Barba va serie pe această linie, 
rubrica de sport a „Contemporanului" 
va fi cu adevărat utilă va servi in
tereselor mișcării noastre sportive.

Hczultatele optimilor de finală ale Cupei R. P. B.
(Urmare din pag. 1)

65 o lovitură de la 11 m acordată de 
arbitru în urma faultului comis de 
Danileț în careu asupra Iui Tiron.

Jocul a fost de slab nivel tehnic. 
Ieșenii au acționat confuz, fără a- 
rientare. Faptul că au învins abia în 
prelungiri, în fața unei echipe de 
categoria secundă, care avea doi oa
meni lipsă, este elocvent Punctele 
ieșenilor au fost înscrise de Voka 
(min. 40), Milea (min. 96) și Matei 
(min. 118).

Arb. R. Sabău (Cluj) a condus co
rect formațiile:

C.S.M.S. : Ursache — Smărăndescu 
II, Moțoc, Dragomirescu — Popescu. 
Danileț — Matei, Pop, Constantines- 
cu (din min. 50 Vornicu), Voica, Mi
lea.

A.S.M.D.: Erdely — Biro, Bor-
bely, Luban — Savaniu, Peteanu — 
Szilagy (din min. 50 Dezsd), Ștefă- 
nescu, Kuki, Tiron, PalL (Victor Morea- 
coresp. reg ).

ȘTÎINTA TIMISOARA - A. S. 
CUGIR 4-0 (2-0)

SIBIU. 15 (prin iritfaa). 6.000 de 
spectatori aa wrwtărâ mrrioî dmtre Ști
ința Timișoara ți A. S. Cupr. terminat 
eu • victorie categorică a timiyoermTov: 
1—0 (2—0). Aceștia an dominat ta ma
joritatea timpului și ■■ înscris prin 
Bitlan (min. 10). R. Laiăr (min. 41, 
printr-un șut de la 25 de metri) și Ma
no! ache (min. 66 și 81).

Arbitrul D. Florian z condus echi
pele :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Urzienan — 
Ceoejeseu, Tarran, Răcelcsca — Lcretcr,

r
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Campionatul republican
REZULTATE DIN ETAPA A XVHI-a

Seria I : Foresta Fălticeni — Ceah
lăul P. Neamț 3-6 (1-3), Textila Buhusi 
— Dinamo Suceava 3-1 (1-0). C-FJL 
Pașcani — C.S.M.S. Iași 1-10 (1-4),

Seria a 11-a : Prahova Ploiești — 
Știința Galați 0-3 (neprezenta re echipa 
gazdă !). Rapid Focșani — Flamura ro
șie Tecuci 3_0 (neprezentare), Siderur. 
gistul Galați — Laminorul Brăila 0.3 
(0_2), Dinamo București — Progresul 
București 2-1 (2-0).

Seria a 111-a : lAiceed&m Brașov — 
Carpați Sinaia 1.1 (0.0), Poiana Cîm- 
pina — Petrolul Ploiești 0_5 (0-1). Stea
gul roșu Brașov — Gaz Metan Me
diaș 4.0 (1.0),

Seria a LV.a : Farul Constanța — 
Dinamo Obor 5-1 (4.0), Metalul Bucu
rești — Știința București 2.1 (1-1),
I.M.U. Medgidia — Centrul 23 August 
București 1-2 (1.0),

Seria a V-a : Eîectroputere Craiova — 
Oltul Slatina 4-1 (1.0), Metalul Tîrgo.
viște — Minerul Cîmpu.lung Muscel 
5-0 (2.0), Rapid București — Steaua
București 1-0 (1-0).

Seria a VI .a: Jiul PetrDa — C.S.M. 
Reșița 3.1 (1-1), Știința Timișoara —
Banatul Timișoara 2.5 (2-2). Metalul
Turnu Severin — Minerul Lupeni 7-1 
(2.1), Ceramica Jimbolia — U.T. Arad 
0.4 (6-2).

Seria a Vil-a : Crișana Oradea — Re
colta Cărei 1.0 (0-0). Crișul Oradea — 
A.S.M.D. Satu Mare 1—2 (1—1). Unirea 
Dej — Topitorul Baia Mare 3-1 (1-1),

Seria a VlII.a : Arieșul Turda — 
Harghita Tg. Mureș 2.1 (2_1). Mureșul 
Tg. Mureș — Ind. Sîrmei C. Turzii 
3-0 (1-0),

CLASAMENTELE DUPĂ 17 ETAPE

Echipa Unirea Ploiești a fost exclusă 
din campionat pentru repetate «pre
zentări.

in. Laminorul Roman
11. Ceahlăul P. Neamț
12. Foresta Fălticeni

SERIA A

17 5 3
17 5 2
17 3 2 

n-A

9 17:36 13
16 35:68 12
12 33^0 8

1. Dinamo București 17 16 9 1 89:13 32
2. Progresul București 17 15 1 > 91:12 31
3. Știința Galați 17 10 3 4 55:21 23
4. Prahova Ploiești 17 11 1 5 48^4 23
5» S.S.E. Ploiești 17 7 3 7 26:31 17
6. Progresul Brăila 17 6 3 8 29:40 15
7. Laminorul Brăila 17 7 1 9 22:53 15
8. FL roșie Tecuci 17 5 3 9 26:47 13
9. Rapid Focsani 17 5 2 10 19:42 12

10. Siderurgistul Galați 17 3 3 11 18:62 9
11. Ancora Galați 17 4 9 13 17:56 8
12. Unirea Ploiești 17 2 2 13 13:46 6

SERIA A IV-A

SERIA A m-A
1. Tractorul Brașov 17 13 4 0 45:15 30
2. St. roșu Brasov 17 11 5 1 46:15 27
3. Petrolul Ploiești 17 11 3 3 46^2 25
4. Metalul Sighișoara 17 7 6 4 38:34 20
5. Gaz Metan Mediaș 17 7 3 7 37:29 17
6. Carpați Sinaia 17 6 4 7 38:34 16
7. C.S.M. Sibiu 17 5 5 7 27:35 15
8. Luceafărul Brașov 17 6 2 9 26:39 :14
9. Poiana Cîmpina 17 5 3 9 28:40 13

13. Flacăra Moreni 17 4 4 9 24:27 12
11. Chimia Făgăraș 17 2 4 11 23:51 8
12. Text. Sf. Gheorghe 17 2 3 12 14:51 7

SERIA I
C.S.M.S, Iași 17 14 1 2 82:10 29
Rulmentul Bîrlad 16 II 2 3 53:26 24
Dinamo Bacău 17 9 4 4 46:18 22
Textila Buhuși 17 8 3 6 32:29 19
St. roșie Bacău 17 8 1 8 44:33 17
Moldova Iași 17 7 3 7 29:43 17
Unirea Botoșani 16 6 2 8 36:31 14
C.F.R. Pașcani 17 6 2 9 23:45 14
Dinamo Suceava n sa 9 21:39 »

1. Farul iConstanța 16 14 1 1 74:11 29
2. Centr. 23 August

Buc. 17 12 2 3 72:26 26
3. Știința București 17 9 3 5 39:18 21
4. S.S.E. 2 București 16 10 1 5 44:22 21
5. Electrica Constanța 17 8 3 6 34:36 19
6. Portul Constanța 17 8 2 7 22:37 18
7. Dinamo Obor Bue. 17 7 3 7 27:28 17
8. Metalul București 17 7 1 9 35:32 15
9. C.S.S. București 17 5 2 10 20:36 12

18. Voința București 17 2 5 10 24:59 9
11. S.S.E. 1 București 17 4 0 13 17:48 8
12. I.M.U. Medgidia 17 3 1 13 7:62 7

SERIA A V-A
1. Metalul1 Tirgoviște 16 13 0 3 59:17 26
2. Știința Craiova 17 12 2 3 45:15 26
3. Rapid București 16 11 2 3 64:15 24
4. Steaua București nu» 5 7«:1» U

Tănase (Petescu) — Mureșan. R. La- 
zăr. Manolache. Bitlan, Igna.

A. S. CUGIR: Boras (min. 70 Siadi) 
— Nicnlescu, Tîrnoveanu, Dinea — 
Munteanu (Popovici). Turcu — Niță, 
Gavrila. Toth, liotas, Mihai. (Iha la
ne seu — coresp).

MINERUL BAIA MARE - ȘTIINȚA 
CRAIOVA 2-0 (0-0)

HUNEDOARA, 15 (prin telefon). Cu 
toate că Știința a jucat mai bine fi o 
dominat ma jaritatea timpului, echipa 
evr en juca ua sferturile de finală ra 
fi Minerul Baia Mare. In timp ce stu
denții au ratat foarte mult, tn special 
In prima parte a jocului, minerii s-au a- 
pârat orzanixat si fi-a» bazat jocul mal 
mult pe contraatacuri.

Cele două goluri ale meciului au fost 
înscrise de Lungan (min. 64 — auto
gol) si Nedetea (min. 76).

Arbitrai Talia Oniga-Triu, a condus 
corect formațiile:

MINERUL: Fehcr — VaaBoas, Ga- 
gejy II, State — -Șansa, Ujrari — Șuta, 
Trif. Soo, Nedetea. Dragon

ȘTIINȚA : Găums — Dumitrescu. Lun
gan, Gedern — Titani, Deliu — Mihiile- 
sas. Semenescu. Anton (min. 78 Tetea), 
Preda, Onea. (Voica Alba — coresp.).

DTNAMO BUCUREȘTI - 
DINAMO BACAU 6-5 (5-4)

BR1ȘOV, 15 (prin telefon). Acordul 
de oltim moment a! echipelor pentru 
dîspwtarea meciului (aminat inițial) a 
făcut ca pe stadionul Tractorul să fie 
prezent un număr foarte mic de specta
tori. Ei au asistat m primele 45 de mi
nute la sa joc pllent. In care s-au creat

I

După meciul de tineret cu R. D. Germană
De vorbă cu antrenorul B. Marian

privind

fot ba
ți au 

ba» ci

Rerenit marți de la Tergelow, 
unde a condus, împreunS eu prof. 
V. Slăncalescu, echipa noastră de 
tineret hi merial «j R D Gerwanl, 
antrenorul BASIL MARIAN ne-a fur- 
nizat o serie de amănunte 
aeeastă partidă :

„Tn general, tinerii noștri 
li Ști au muncit foarte mult 
realizai nu numai un rezultat
Și un joc pe core eu tl apreciez ca 
ralcros. Apărarea :me£ati — cu ex
cepția lai Adamache căruia i se 
ooate imputa golul primit — a co
respuns. Linia de mijloc Ștefane sen 

—Neșu a dat Insă, un randament 
aiai slab, motiv pentru core aici am 
operat și schimbări. Ei nu și-au res
pectat sarcinile primite înainte de 
meci 51 din această cauză jocul echi
pei nu a avut claritatea necesuri- 
în atac, cele două extreme au au 
fost folosite așa cum am cerut îna
inte de med. Cu privire la acest com
partiment, e pozitiv faptul că uol 
creăm situații de gol, dar rimUe

5.
6.
7.
8.

de juniori i 
I

17 i-

9.
10. 
ÎL 
12.

Dînamo Pitești 
Eîectroputere 
Craiova
Unirea Rm. Vileea
Progresul 
Alexandria
Minerul C. Lunț
Progresul Caracal 
C.F.R. Roșiori 
Oltul Slatina

SEKIA A
1. C^.R, Timișoara

2. U. T. Arad
3. Vagonul Arad
4. Stîînța Timișoara
5. C.S.M. Reșița
6. Banatul Timișoara
7. CFR IRTA Arad
8. Minerul Lupeni
9. Progresul Timișoara

10. Metalul T. Severin 
ÎL
12.

Jiul Petrila 
Ceramica Jimbolia

SERIA A
Crișana Oradea 
C.S.M. Cluj 
Știința Cluj 
Recolta Cărei 
Stăruința Salonta 
Minerul B. Mare 
Crișul Oradea 
Voința Oradea 

9. Unirea Dej 
10. ---------- - —
ÎL 
12.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17
17
17

18 1
9 2
1 3
1
4
4
2
1

Vl-A

17 
17
17
17
17

1
4
0
•
1

C 48:27 21
6 39:24
7 M:44
9
9

13
15
15

30:a 
32^6
36:62
20m
8:94

15
12

8
4
3

17 14 
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
9
9
6

2
3
5
3
5
4
6
9

42: 8 
73:1? 
40:19 
38:20 
33:24 
48:36 
37:26 
35:36 
24:45

7
6
3 3 11 19:57
3 
0

vn-A
17 12
17 11

2 12 
1 16

22:54
16:84

29
27 
21
21
21
21
18
13
13

9
8
1

multe faze la ambele porțî și s-au mar
cat— 9 goluri. Această primă parte
a meciului — mai ales prin felul în 
care â evoluat s orul — lăsa impresia 
unei dispute mai îndîrjite în repriza se
cundă. Așteptările n-au fost confirmate, 
deoarece în următoarele 45 de minute 
doar Publik a reușit să mai trezească 
spectatorii prin cele cîteva curse specta
culoase pe extremă. în ciuda numărului 
mare de goluri înscrise, jocul nu s-a 
ridicat la o valoare deosebită.

Au marcat: Eue II (min. 5 și 45). 
Țircovnicu (mm. 10), Unguroia (mta. 
18), Frlfilă (min. 20 șî 70 din 11 n) 
pentru Dinamo București, Rădulesca 
(imn. 15 și 40), Mureșan (min. 17), 
Gram (min. 44 și 69) pentru Dinamo 
Bacău.

DINAMO BUCUREȘTI: Uța — «. 
Ștefan, Const antinescu (Țîrcovnicn), Vul- 
peauu — Nunweilter VI, Țîrcovnie» 
(mia. 59: Halagian) — Selymesi 11, 
Ene II, Frățiîi. Ungnroiu, David.

DINAMO BAGÂU : Bucur — Giosana, 
Gross, Ginea — Vătafu, Pașcann — 
Mureșan, Rădulcscu (min. 59: Giripoi), 
Gram, Eftimie, PuhWk. (0. Gruia — 
cwesp. rtg.).

Săderargistui Gataiți — Ind. Sîr
mei Cîmpta Târzii S—1 (1—1). Au 
marcat pentru gălățeni : David (2) tar 
pentru Ind. Sîrmei Dragomir (auto
gol).

o car^nfâ a cvintetului ofensiv 
ineficacitatea, lip sa de concentrare 
tn fața porții. Nu este admisibil să 
pierzâ ocazii, atît de clare cum au 
acut Kraus și Adam. Ei au ratat 
Vei ocazii care ar fi schimbat rezul
tatul partidei. Din punct de vedere 
fizic, mișcarea jucătorilor In teren 
a fost buna pe toată întinderea me
ciului. Execuțiile tehnice — mulțu
mitoare. cu excepția paselor impre
cise trimise In special de Neșu, Ște- 
fânescu și Petescu. Dia punct de 
vedere tactic. sarânUe au fost res
pectate In parte.

Despre unele greșeli tun vorbit. 
Aș vrea sâ amintesc acum despre 
jocul de contraatac, care nu a fost 
folosit conform indicațiilor noastre. 
Mai precis, pfnâ la mijlocul terenu
lui acțiunea a avut cursivitate dar 
pasa decisivă a foot fie greșilâ, fie 
tntirziatâ. din această cauză — 
multe contraatacuri irosite.

După meciurile cu Suedia și R.D. 
Germană, echipa noastră de tineret 
•re de susținut un nou examen foarte 
dificil tntîlnind la 2 iunie tn Capi
tală formația de tineret a Angliei. 
Pregătirile care se vor face In vede
rea acestei partide au la bază obser
vațiile făcute cu prilejul primelor 
două jocuri'*.

ȘTIRI
KAKtX — STEAGUL ROȘU 

LA 28 MAI

Meciul Farul — Steagul roșu, care 
trebuia să se dispute ieri, va avea 
loc ta Constanța în ziua de joi 23 
mai.

NOI PARTIDE INTERNATIONALE

Peste cîteva zile vor sosi în țară 
echipele Mannheim (R. F. Germană) 
șl Motor Zwickau (R. D. Germană) 
care vor susține mai multe jocuri. 
Astfel, Mannheim va întâlni la 23 mai 
pe Știința Timișoara, iar la 26 mal 
formația Siderurgistul Galați. Motor 
Zwickau joacă la 30 mai la București 
cu Rapid, la 2 iunie Ia Bacău cu Di
namo și. își încheie turneul patru zile 
mai târziu la Galați, unde va întâlni 
formația locală Siderurgistul.

PROGRAMUL DE DUMINICA 
DIN CAPITALĂ

Categoria A : stadionul Republicii, 
ora 15,30 : Progresul — Știința Cluj ; 
ora 17,15: Rapid — C.S.M.S.

Campionatul republican de juniori: 
Progresul — Știința Galați (stadionul 
Progresul, ora 11), Metalul — I.M.U. 
Medgidia (stadionul ,23 August, teren 
H, ora 11), S.S.E. 2 — Voința Bucu
rești (stadionul „23 August", teren 
IV, ora 8,30), Dinamo Obor — Cen
trul 23 August (stadionul Dinamo, 
ora 8,30), Steaua — Progresul Ale
xandria (teren Steaua, ora 11), Știința 
— Farul Constanța (teren Știința- 
Tei, ora 11).

Meciul de est. B Metalul — Gaz 
Metan Mediaș are loc sîmbătă pe te
renul Gloria, de la ora 16.30.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
După cum se știe, începînd cu a- 

ceastă săptâmînă programele concursu
rilor Pronosport cuprind din nou me
ciuri de categoria A. Pentru acest mo
tiv. numărul variantelor ce vor fi 
depuse la concursul de duminică are 
toate șansele să crească simțitor.

Fiindcă este vorba de un lucru atît 
de important — reluarea campionatu
lui cat. A de fotbal — ne-am adresat 
unuia dintre consecvenții participant! 
Ia Pronosport, soîicitîndu-i părerile In 
legătură cu concursul de duminică. 
Este vorba de popularul actor MIRCEA 
CRIȘAN, care ne-a indicat următoa
rele pronosticuri :

1. Progresul — Știința Cluj A 1, X
2. Rapid — CS-M.S- Iași A 1
3. Minerul — Din. București A 2
4. Știința Tim. — Crișana A I, X
5. U.T.A. — Petrolul A 1
6. Steagul roșu — Din. Bacău A 1, X
7. Minerul B. Mare — Arieșul

Turda B 1
8. Ind. Sîrmei C. T. — Crișul

Oradea B 1
9. Ceahlăul P. Neamț —

Progresul Brăila B 1, X
10. Unirea Dej — C.S.M. Cluj B X, 2
11. Recolta Cărei — A.S.M.D.

S. Mare ' B 1
12. C.F.R. Pașcani — Prahova

Ploiești B 1
Sp. Farul — Steaua A 1, 2

★
S-AU PUS IN VÎNZARE BILETELE 

SPORTEXPRES trim. II
A început vînzarea biletelor pentru 

cel de al doilea concurs Sportexpre» 
al anului la care se atribuie premîî 
în valoare totală de peste

4.500 ooo lei
Printre cele 70.3*» premii în obiecte

și bani oferite la concursul SPORT- 
EXPRES trim. II întâlnim :

3 AUTOTURISME „Moskvici* 
motociclete, scutere, magnetofoane, fri
gidere, aragazuri, televizoare, etc., etc.

Biletele se găsesc de vînzare Ia : 
cooperativele de consum, oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali, vînzători vo- 
lanți etc.

PREMIILE LOTO CENTRAL 
Tragerea din 19 mai 1963

Special A: »X 19.304; Special C: 
1X12.969; Categ. I: 1X35.390, 4x 9.347; 
Categ. a IT-a: 11x4-718, 16X1.179; Categ. 
a in-a: 22X2.785, 23 X 676; Categ. a rv-a: 
37X1.533, -43X383; Categ. a V-a: 
47X1.182, 66 X 295; Categ. a VT-a: 105 x 583, 
95x145; Categ. a VH-a: 176x339. 181X84; 
Categ. a vni-a: 170 X 357, 161X89.

Premiul de categ. I a fost obținut de 
participantul Barta Petru din Comuna 
Luna, Raion Turda, Regiunea Cluj.

PRONOEXPRES
T-a tragerea Pronoexpres din seara 

zilei de 15 mal 1963, au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

8 18 43 28 34 39
Numere de rezervă: 36 1

Fond de premii: 454.232 Ici
Tragerea următoare va avea loc in 

București, la 22 mai 1963.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
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PRESK BRAZILIANA urmărește cu 
atenție desfășurarea turneului în Europa 
a reprezentativei de fotbal a Braziliei. 
Exprim: nd u-și nemulțumirea față de re
zultatele ^«satisfăcătoare obținute de 

campionii mondiali, mai ales în meciul 
cu Belgia, pierdut cu scorul de 1—5. 
ziarul „Jomal do Brasil-1 a scris : „Nl- 
cjodatâ din anut 1939 o selecționată bra- 
zrtianâ nu a încasat mai mult de patru 
soiuri. Este un scandal. Țara unde fot- 
batal e rege asUzi este în doiiu“. De 
altfel, după cum relevă ziarele cu amă
răciune, se pare că înainte de a pleca 
de la Bruxelles coechipierii lui Pete au 
cerut permisiunea să viziteze celebrul 
cimp de bătălie de la Waterloo...".

LA LENINGRAD, pe Nevski prospect, 
a fost inaugurax de curind un bazin da 
nat&ție. Noul baxm se află la dispoziția 
sporirilor asociației .Vodnik", precum 
si a eleviior KoiM de natatie.

li TARI s-au înscris La competiția 
ddistâ pentru amatori .Tour de l’Ave- 
nit“, programată paralel cu Turul Fran
ței. intruci: La această competiție vor 
participa numai 16 formații cicliste, co
mitetul de organizare a Turului se va 
-ntruni la sfârșitul lunii mai pentru a 
'ace cunoscută a2egerea sa-

DESl ARE numai I? am și a sostinix 
ț>«aă acum doar un singur meci de cam- 
r> ooac in echipa Sbefheid United. Glee

Mlger a tos: telectiocuu in echipa de ț 
- nerec a Angliei (sub 23 de ani), rara ț 
va inulru la 29 mai selecționata logo- ț 
slavici și la 2 iunie reprezentativa de ț 
tineret a R- P. Botnine. Glen Badger a i 
atras atenția specialiștilor cu prilejul \ 
recentului turneu de juniori U.EJF.A. I 

CHARLIE CHAPLIN are un tiz în per- I 
jsoana unui fotbalist al echipei amatoare \ 
Auckland din Anglia. In timpul unui} 
meci, fotbalistul cu pricina a comis un ' 
fault, iar arbitrul l-a Întrebat cum n 7 
cheamă. Primind răspunsul .Chaplin", J 
e: a crezut că j ucătorul iși bate joc de ? 
ei și. prompt. I-a elimina: din joc. La . 
terminarea meciului a afiat însă că Intr- J 
adevăr, pe jucător îl cheamă Chaplin &

ÎNTRECERILE de atletism din cadrul ț 
Jocurilor panamericane, desfășurate re- { 
cent la Sao Paolo, au prilejuit atietis- ț 
mului cuban o nouă revelație : este |
vorba de sprintera M. Cobian __ o au- I
tentieă speranță — care a alergat IM m ț 
in 1LS sec și 299 m ia 2L5 sect |

FOSTUL oenrru atacant al echipei re-} 
prezentative de fotbal a Untami So vie- ' 
tine, Kc ns--ancin Bcșkov, a fost numit ' 
șeful secție: sporr.ve a televiziunii so- ; 
vjetîce. Boșkov coordonează în acest J 
pose activitatea a 20 de redactori și co-. 
mentatori. printre care se află nume- J 
roși foști campioni in diferite discipline 
sportive. ,

CU PRILEJUL cefei de a »-a ataver-»
sări a Federației imemaționale de tenis, ' 
se va organiza la Londra, intre 17 șiJ 
29 hmie a-c^ primul turneu internațional ) 
feminin pe e-rhipe. Iată și ordinea me- J 
ciurBer ce vor avea loc la Londra : } 
Anstralia — Belgia: R. P. Ungară — Da- ' 
nemarca. Africa de Sod — R S. Cebo-| 
slovacă; Franța — R. F. Germană; Nor-} 
vegia — Austria; Canada — Anglia; E- [ 
vetfa — Olanda si Italia — S.U.A.

LA RECENTA ediție a Jocurilor pan-J 
americane desfășurate la Sao Paulo 4 
(Braziiia) sportivii din S.U-A.. evident \ 
sj perlon sportivilor din ceielalte țări} 
care fac abia primii pași In multe dis-' 
ci pline, au cuoera 199 medalii de aur. ' 
Tn legătură cu aceasta. Larele americane[ 
au scris in glumă că Jh momentul rind J 
rezervele de aur ale Statețor Unite au 7 
ajuns la cei mai scăzut nivel din anul î 
1939 și continuă să se scurgă in străină-( 
tate. singurii care contribuie la imbună- Z 
tățirea sizuapei trezoreriei S.UA. sint... Z 
sportivii". Z

PROFESORII celei tinere tmiver-1
sități din U-R-S.S, cea din Novosibirsk, t 
^besc foarte mult sportul. Astfel, la ( 
Spartachiada universitară președintele \ 
omisiei de pregătiri este prorectorul l 
unirersiUțh, docentul Soluchim, iar ar ' 
bitru principal, membrul corespondent ' 
♦1 Academici U.R.S-S-, Voeevodskn.

IN EL\ EȚ1A a încetat recent din viață. | 
în vârstă de 192 ani, baroana de Cou- { 
berlin, soția tui Pierre de Coubertin, in- i 
temeietorul Jocurilor Olimpice modeme 4

FERNANDO RIER A. fostul antrenor al' 
reprezentativei de fotbal chiliene care a J 
cucerit medalia de bronz la ultima edi- ’ 
ție a campionatului mondial de fotbal, ? 
In prezent antrenor al formației Benfica r 
Lisabona, a fost însărcinat de Comitetul . 
executiv F.I.FA. să se ocupe de pregâ- . 
tirea echipei .Restul lumii" care, la 23 
octombrie, va intilni pe stadionul Wem
bley din Londra reprezentativa Angliei, 
cu prilejul manifestărilor prilejuite de 
aniversarea centenarului federației en- 
cleze de fotbal

.DACA SUEDEZII au ridicat suspen- 
darea lui Dan Waem de ce nu ar putea 
beneficia de o asemenea amnistie" și 
Arthur Rcwe. care deține încă recordul 
european la aruncarea greutății T" a în
ceput să se întrebe Federația engleză 
de atleusm. In sprijinul lor englezii ci
tează și un alt exemplu : în 195€ Le** 
Calhoun, campion olimpic la 110 m.g.» a 
fost .iertat* în condiții similare.

MOSS a abandonat activitatea com pe- 
tiționalâ! El a anunțat hotărirea sa la 
scurtă vreme după ce a efectuat cîteva 
tururi de pistă la Godwood, la volanul 
unui „Latus 19“. După acest .antrena
ment", care a durat circa 45 de minute, 
Stirling Moss a declarat că ar fi o ne
bunie să continue cursele căci el a pier
dut mult din reflexe. „Cred că ar fi pe
riculos atât pentru ceilalți, cit și pentru 
mine“ — a spus renumitul automobilist.

ULTIMA știre care circu’ă în lumea 
fotbalului : Intemazionale-Milano i-ar fi 
oferit lui Pele un miliard de lire pentru 
un contract de 3 ani.

RUGBIUL ia un avînt din ce în ce 
mai mare în U.R.S.S. După cum declară 
secretarul federației de specialitate, So
rokin, la ora actuală numai la Moscova 
participă la competiție 40 de echipe. In 
R.S.S. Letonă activează 18 echipe, în 
R.S.S. Gruzină 10 echipe, la Kuibîșev 8 
echipe, ia Tașkent 6 echipe etc.

FOSTUL campion mondial de ciclism, 
Roger Riviere, a cărui carieră a luat 
sfîrșit în anul i960 in urma unui grav 
accident, nu se poate despărți de lumea 
sportului cu pedale. El a anunțat că va 
conduce. în calitate de director sportiv, 
o echipă de „speranțe" a regiunii St. 
Stephan la viitoarea competiție „Route 
de France" programată între 26 mai și 
14 iunie.

!

Rugbiul continental amenințat de „jocul închis" 
Pentru u salva „Turneul celor cinci națiuni11 

britanicii revalorizează ofensiva
Sezonul internațional de rugbi s-a ter

minat. Anglia i-a pus capăt cucerind 
primul loc în „Turneul celor cinci na
țiuni". Ediția 1963 a acestui turneu n-a 
fost ca celelalte. Ea a debutat prost la 
13 ianuarie, pe ger (—13° la Paris) și a 
continuat timp de 30 de zile în cele mai 
rele condiții atmosferice, cunoscute 
vreodată. In așa grad, încât cronicarii 
l-au botezat în unanimitate .Turneul de 
gheață".

PROIECTE PENTRU UN 
.JOC MAI BUN"

Trebuie spus că „International Board" 
a fost neplăcut impresionat de „jocul 
rău" din majoritatea meciurilor Tumeu-

1) Inaintaști-aripă din linia a treia nu 
vor mal putea sa se desprindă din gri-

0 .secvență* fotografică a trUil/urii de rugbi dintre echipele reprezentative 
ale R P. Romine și Trântei desfășurată tn toamna anului trecut, in Capitală.

luL international Board* este un orga
nism de esență britanică. El cuprinde 
cite 2 reprezentanți ai Angliei, Scoției, 
Tării Galilor și irlandei, plus mandatarii 
Noii Zeelande. Australiei și Africii de 
Sud, care, totuși. în sinul acestui areo
pag au doar un vot consultativ. C2t 
pnveș--e Franța, care participă la Tur
neu din 1919. ei nu 1 s-a făcut încă fa
voarea de a participa la dezbateri, la 
elaborarea sau modificarea calendarului 
internațional sau a regulilor de joc. Să 
nu se supere, deci, amicii noștri romlni 
că sint ținuți departe de o mișcare care 
„se vrea britanică" și care nu admite 
de Ioc ca străinii să ridice glasul în ce
naclul eu

Deci . International Board" nu este 
mulțumit. Plecând de la principiul că 
.rugbiul este un joc", care trebuie prac
ticat cu „spirit și manieră". „Internatio
nal Board" nu admite ca în Turneu o 
eebipă. oricare ar fi ea. să-și lîmite-ze 
acțiunile ofensive pentru a-și asigura 
rezultatul final al meciului. Dorința de 
ciștig cu orice preț este deci condamna
bilă.

Pentru a evita ca Turneul să genereze 
într-o zi sau alta intr-o bătaie de stradă 
sau să riște să-și piardă spiritul și ca
racterul său spectacular, „International 
Board - a decis la 15 martie, la Londra, 
sâ ia în considerare eventuala modi
ficare a unor reguli de joc. Măsura 
aceasta, însă, nu va interveni imediat

Concurs internațional de moto 
organizat de clubul sportiv 

Dinamo București
Cu ocazia împlinirii a 15 ani de 

activitate, clubul sportiv Dinamo 
București organizează duminică 19 
mai un interesant concurs interna
țional de moto. Participă cei mai 
cunoscuți sportivi de la cluburile 
Steaua. Metalul, Voința și Dinamo 
și alături de ei. motocicliști din RJ>. 
Bulgaria.

Traseul concursului: Arcul de 
Triumf — Șoseaua Kisselef — str. Mă
năstirea Cașin.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
BASCHETBALIȘTO DE LA ȘTIINȚA

cluj Învingători In r. d.
GERMANĂ

Echipa masculină de baschet Știința 
Cluj și-a început turneul în R. D. 
Germană, jucînd la Halle cu echipa 
locală „SC Cherrfe". Baschetbaliștli 
roimîni au obținut victoria cu scorul 
de 78—70 (41—36). Cel mai bun ju
cător al echipei clujene a fost De- 
mian. care a înscris 21 de puncte.

AZI INGEPE : TURNEUL FINAL 
ĂL CAMPIONATULUI MONDIAL 

DE BASCHET
Au luat sfîrșit preliminariile cam

pionatului mondial masculin de 
baschet. In ziua a Il-a și a IlI-a au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : grupa A : U.R.S.S. — Franța 
70—57 (28—30); Uruguay — Canada 
66—56 (27—28); Franța — Canada 
79—57 (28—25); U.R.S.S. - Uruguay 
94—75 (38—30); grupa B : S. U. A. — 
Argentina 81—51 (43—26); Italia — 
Mexic 90—82 (44—36); Mexic — Ar
gentina 84—82 (43—53); S.U.A. —

de GEO VILLETAN
președintele comisiei de presă și infor

mație a Federației franceze de rugbi

pentru că, prin tradiția britanică, ceea 
ce ae vrea în 1963 nu poate intra în vi
goare decit doi ani mai tirziu.

DA, OFENSIVA VA FI 
' REVALORIZATĂ

Care atnt modificările în studiu ? Iată 
principalele două :

Foto : T. Chioreanu

madâ pentru a se replia în apărare, de
cât atunci cînd mijlocașul la grămadă, 
în posesia balonului, își începe acțiu
nea.

2) Fiecare linie de 3/4 va trebui în mod 
obligatoriu să se așeze în profunzime la 
10 y. (9,10 m) de grămadă în momentul 
în care se introduce balonul.

Această dublă măsură, să nu ezităm

LA ROMA: Concursul internațional 
și campionatele europene de călărie 
— Vasile Pinciir pe locul 8 in prima probă —

ROMA. 15 (prin telefon). — Luni 
au continuat întrecerile din cadrul 
C.H.I.O., care au reunit la startul 
probei dotată cu premiul „Campello“. 
42 de concurenți. Proba a revenit 
călărețului vestgerman Jarasinnski 
(0 p, timp 58,5). Sportivii noștri A. 
Cos tea (cu Recova), V. Pinciu. (cu 
Clasic), Gh. Langa (cu Rubin) au fost 
penalizați cu cîte 4 p. A urmat o 
probă de forță (începută la înălți
mea de 1,70 m) care s-a desfășurat 
pe o ploaie torențială. După primul 
baraj s-au calificat numai 11 concu- 
renți, printre care și V. Pinciu cu 
Bîrsan. Pinciu este prezent și în 
penultimul baraj („zidul“ ridicat la 
1,80 iar „tripla“ de 1,95/2,04). Călă
rețul nostru trece zidul fără gre
șeală dar la triplă — din cauza te
renului alunecos — dărimă și se cla
sează pe locul V.

Marți a început la Roma campio
natul european de călărie. In prima 
probă (18 sărituri — 1,50 m) a par
ticipat și V. Pinciu care a obținut 
timpul de 1,19, fiind însă complet 
nejustificat penalizat de arbitri cu 
5 secunde pentru călcarea benzii care 

1 delimita cei 4 metri ai „rivierei”.

Italia 87—77 (42—34); grupa C : Porto 
Rico — Peru 70—64 (45—33); Iugosla
via — Japonia 95—63 (37—23); Japo
nia — Peru 70—50 (41—27); Iugo
slavia — Porto Rico 83—78 (42—35). 
Pentru turneul final care va începe Ia 
16 mai s-au calificat : U.R.S.S., S.U.A., 
Italia, Franța, Iugoslavia, Porto Rico 
și Brazilia, ultima ca țară organiza
toare. Meciurile vor avea loc la Rio 
de Janeiro. Pentru locurile 8—13, în 
orașul Petropolis, vor juca echipele 
Uruguayului, Canadei, Mexicului, 
Argentinei, Perului și Japoniei.

MECIUL DE NATATIE UD. GER
MANĂ — AUSTRALIA

Meciul de natațte desfășurat la 
Leipzig între selecționatele R. D. 
Germane și Australiei a fost cîștigat 
de înotătorii australieni cu 81—61 
puncte. Proba de 200 m fluture a re
venit australianului Berry în 2:17,9. 
în proba de ștafetă 4X1°O m liber 
echipa australiană a realizat timpul 
de 3:45,5. R. D. Germană a obținut 
3:47,4 (nou record al țării). Alte re

s-o spunem, este cât se poate de dorită, 
pentru mai multe motive și anume :

a) Unui sau cîte o dată ambii înain- 
tași-aripă din linia a m-a uită să îm
pingă în grămadă, se desprind la limita 
liniei de ofsaid (avantaj) pentru a se 
replia în apărare, blocând pe mijlocașul 
la deschidere advers. Acesta, paralizat 
în felul acesta, nu se mai poate consa
cra unui joc ofensiv, purtat la mînă. 
Din momentul aplicării noii reguli, însă, 
va fi ou totul altfel.

b) Treisferturile unei echipe împinsă 
înapoia propriei sale linii de 22 m, se 
instalează, oed mai adesea, pînă la li
mita liniei avantajului pentru a se pu
tea replia mai repede în fața atacului 
advers. Ei devin astfel apărători statici 
în loc să se dovedească „servitori" ai 
contraatacului. Obligîndu-i să se men
țină la 9 m de grămadă în momentul 
introducerii balonului, șansele lor rămîn 
egale cu cele ale adversarului, dacă ie- 
șirea balonului îi favorizează.

O Unele echipe, văzind că rezultatul 
meciului este nesigur, se mulțumeau sâ 
încredințeze „greul" jocului înaintașilor 
lor. „Treisferturile" lor se .erijau nu
mai în apărători, șutind în tușă, fără a 
lua cel mai mic risc. Nu va mai fi așa. 
Echipa a cărei linie de treisferturi va 
râmîne fără inițiativă, va fi sortită dina
inte eșecului.

BOM1NTA ARE ȘANSA SA
Intr-o zi. la Paris, președintele fede

rației romi ne de rugbi mi-a pus a- 
ceastă întrebare:

— După părerea dvs., ce ar fi făcut 
Rosninia în „Turneul celor cinci națiuni" 
dacă ea ar fi fost admisă să participe ?

Răspunsul meu a fost net :
— Ea ar fi avut șansa sa, ca și Fran

ța, Țara Galilor și Irlanda. Poate că ar 
fi fost in dificultate în fața Angliei, care 
posedă „treisferturi" de mare stil, dar 
ea ax fi putut să învingă, cu condiția 
de a se desfășura, de a nu se închide 
într-un joc de înaintași...

Romînia este un adversar puternic, 
foarte puternic chiar pentru Franța. Și 
acest lucru se știe la Paris și de aceea 
se vrea ca viitoarea confruntare dintre 
cele două echipe să se poată desfășura 
în plin sezon, cînd de o parte și de’alta 
jucătorii sînt în maximum de formă. 
Ceea ce nu este cazul în noiembrie sau 
în iunie, la începutul sau la sfîrșitul 
unui sezon prea încărcat. Franța — Ro
mînia este singurul meci care ar putea 
să se ridice la nivelul unui „Turneu al 
celor cinci națiuni", în care îi doresc 
din toată inima Romînieî să participe 
cit de cu rînd.

Cu toate că această decizie a fost 
contestată chiar și de călăreți 
străini, ea a rămas valabilă și spor
tivul nostru a pierdut astfel pe ne
drept două locuri în clasamentul 
probei, clasîndu-se al 8-lea. Celălalt 
reprezentant al echipei noastre, Gh. 
Langa a ocupat locul 18. Proba a 
revenit irlandezului Ringrose. între
cerile campionatului european conti
nuă, finala urmînd să aibă loc joi.

FOTBAL
Lokomotiv Moscova — Rapid Bucu

rești 1—0 [1—0]

IAROSLAVL, 15 (prin telefon). In 
fața a peste 10 000 de spectatori, în lo
calitate s-a disputat meciul dintre 
echipele feroviare Lokomotiv Mosco
va și Rapid București, in cadrul semi- 

j finalelor campionatului internațional 
i feroviar. Fotbaliștii moscoviți au cîș- 
! tigat cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
j punctul marcat în minutul 25 de Ba- 

bîkin. Acesta a avut de executat o 
lovitură liberă indirectă, a șutat spre

zultate : 100 m liber Dickson (A) 
55,6; 100 m spate Kunze (R.D.G.) 
1:04,6; 100 m fluture Berry (A)
58,5 sec.; 4X100 m mixt Australia 
4:14,5.

PETROSIAN — BOTVINNIK 
11V1-BVt

Amînată pentru miercuri din cauza 
îmbolnăvirii marelui maestru Petro
sian, partida a 20-a a meciului Bot
vinnik — Petrosian s-a disputat ieri 
și s-a încheiat remiză la mutarea a 
22-a. Scorul meciului a devenit a- 
cum 11 </,—81/, în favoarea Iul Pe
trosian.

DUBLA INTILNIRE R.P.R.-R.P.B.
LA BASCHET FEMININ

Reprezentativa feminină de baschet 
a țării noastre va susține la sfîrși
tul lunii două întîlniri internaționale 
în compania selecționatei R.P. Bul
garia. Primul meci se va disputa la 
25 mai la Tg. Mureș, iar al doilea 
la 26 mai la Sibiu.

BREVIAR OLIMPIC
• Contrar planului inițial, organi

zatorii Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck (28 ianuarie — 9 fe
bruarie 1964) intenționează să orga
nizeze toate cele 28 de întîlniri ale 
turneului de hochei pe gheață din 
grupa A, pe marele Stadion Olimpic 
de l-\ Tivoli. Aceasta atit pentru a 
se putea face transmisii directe la 
televiziune cit și pentru faptul că 
ștadionuj are o mare capacitate. Cele 
28 de jocuri din grupa „B” urmează 
să se desfășoare, după cum era sta
bilit, pe stadionul Messehalle,

• Hans Berglund, din Comitetul 
Tehnic al F.I.C., care a făcut recent 
o vizită la Tokio unde a discutat cu 
reprezentanții Comitetului Olimpic 
Japonez, a comunicat că a fost sta
bilit programul definitiv al probelor 
de kaiac-canoe pentru J. O. de vară, 
după cum urmează: Kaiac b : K-l, 
K-2, K-4; Canoe b: C-l, C-2 (pe 
distanțe de 1000 m.). Kaiac f: K-l; 
K-2 (pe 500 m.). Ștafeta de kaiac nu 
va fi organizată. întrecerile se vor 
desfășura pe lacul Segam.

• In echipa de polo pe apă a 
R.P. Ungare care se pregătește pen
tru Olimpiadă figurează atit jucă
tori care au fost prezenți la patru 
Olimpiade, cit și un număr mare de 
tinere speranțe, care vor debuta la 
ediția următoare. Antrenorul Laky 
Karoly, care se ocupă de pregătirea 
echipei, a declarat în legătură cu 
aceasta: „De obicei, am in vedele 
trei schimburi: o așa-zisă „gardă bă- 
trină“ : Markovits. Karpati, Cyar- 
mati, Domotor (virsta medie 32 ani); 
schimbul doi, in care se află mai 
mulți participanți la J. O. de la 
Roma: Rusoran II, Felkai, Katona, 
Konrad II; și apoi cei mai tineri: 
Szatmari, Gyero II, Kis, Konrad III, 
Lauko, Toth, Gal. Oricare dintre 
acești jucători poate ajunge compo
nent al echipei olimpice. La alcă-z^ 
tuirea echipei țin seama de expe
riența, calmul, maturitatea și cunoș
tințele tehnico-tactice ale jucătorilor 
vîrstnici. Contez mult, declară Laky 
și pe jucătorii din așa-zisul lot doi 
și chiar din „garda a 3-a“.

Tineri pistarzi romini 
peste hotare

Echipa de tineret a R. P- 
Romine a părăsit ieri Capi
tala, plecind in Uniunea So
vietică, unde va lua parte la 
două concursuri cicliste de 
pistă, alături de alergătorii din 
R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă și U.R.S.S. Au 
făcut deplasarea : D. Popovici, 
C. Tudose, E. Bărbulescu, V. 
Burlacu, D. Panaitescu,. V. 
Voloșin, D. Penescu și D. 
Mărgărit.

PE «LOB
poartă, balonul s-a lovit de Georgescu 
și a intrat în plasă. Pînă la acest gol, 
inițiativa a aparținut echipei Loko
motiv. Apoi, jocul s-a echilibrat. în 
repriza a doua, fazele au alternat la 
ambele porți, pentru ca în ultima 
parte a meciului rapidiștii să domine 
autoritar. De altfel, în minutul 84 
ei au avut o bună ocazie de a egala, 
dar șutul lui Ozon a intilnit bara. 
Rapid a aliniat formația: Todor- 
Greavu. Motroc, Macri-Gherghina, 
Dan Coe-Năsiurescn, Ozon. Dinu (Io- 
nescu min. 70), Georgescu (Dinu mia. 
70), Kraus.
Lokomotiv Sofia — Selecționata Lo

komotiv R.D.G. 4—0 (2—0]
SOFIA 15 (prin telefon) de la co

respondentul nostru T. Hristov). — In 
primul meci al celei de a doua semi
finale a campionatului international 
feroviar, Lokomotiv Sofia a învins as
tăzi detașat selecționata Lokomotiv 
R.D.G.: 4—0 (2—0). Golurile învingă
torilor au fost înscrise de Ivanov și 
Kotkov (3). Partida a fost condusă de 
arbitrul romîn Victor Pădureanu.

• NORVEGIA — POLONIA 2—5 
(1—2). Practicînd imul din cele mai 
bune jocuri din ultimii ani, echipa 
Poloniei a obținut o victorie clară. 
Au marcat în ordine : Johanssen 
(min. 10), Galeczka (15), Faber (30), 
Brychczy (55), Peterssen (58), Brych- 
czy (75), Faber (77). Formația polo
neză : Kornek — Szczepanski, Osli- 
zlo, Spaewak — Nieroba, Blaut — 
Polok, Galeczka, Brychczy, Musia- 
lek, Faber.

• FINALA „CUPEI CUPELOR". 
Aseară, la Rotterdam (70.000 specta
tori), Tottenham Londra — Atletico 
Madrid 5—1.

• Jocuri amicale : Dunav Ruse —
Portuguese (Brazilia) 1—1 (0—0);
Lokomotiv Kosice — M.T.K. Buda
pesta 2—1 (1—1).
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