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Mîine în categoria A la fotbal
După o întrerupere de 

două săptămini, campio
natul categoriei A la 
fotbal se reia mîine, cu 
jocurile etapei a 22-a.

E o etapă interesantă, 
în special prin faptul că 
cele două fruntașe ale 
clasamentului, Dinamo 
București și Steaua, sus
țin partide dificile, în 
deplasare. Liderul actual 
se deplasează la Lupeni, 
unde primește „asaltul"

ultimei clasate, în timp 
ce Steaua joacă la Con
stanța cu Farul, una din 
echipele care știu să 
joace acasă. Vor reuși 
fruntașele clasamentului 
să treacă și de 
examene grele? Se vor 
menține ele la 
diferență de puncte pînă 
la meciul dintre ele, de 
duminica viitoare? Iată 
întrebările pe care și le 
pun amatorii de fotbal

aceste

aceeași

Succesele repurtate
de scrimeri la Kiev

Sporturilor 
desfășoară

echipele 
R.S.S. 
R.S.S.

floretă bărbați 
a revenit unui 
romin : Tănase

Pe bună dreptate se 
poate afirma că dacă 
pînă In 1944 ragbiul eu
ropean se confunda eu cel 
francez, la ora actuală ță
rile situate în răsăritul 
continentului au început 
să se impună tot mai 
mult în arena internațio-

5-A EDIȚIE A
EMIL DRAGÂNESCU 
președintele Federa
ției romîne de rugbi

nificațiv deosebită, cinstind 
marea victorie cucerită a- 
supra fascismului. Ea în
trunește în fiecare an pri-

„CUPEI PĂCII”
București, în acest an tro
feul va fi disputat, în 
afară de Capitală și în 
alte orașe: Deva, Hune
doara, Bîrlad, Pitești fi’ 
Giurgiu. Acest lucru se 
datoreștc interesului crcs-- 
cînd pe care rugbiul îl 
stârnește din ce în ce mai

In Palatul 
din Kiev se 
competiția de scrimă, la 

^:are participă
R.P. Romîne, 
Ucrainene și
Moldovenești. Proba de 
floretă femei s-a în
cheiat eu succesul spor
tivei romîne Maria Vi
oel. Ea și-a învins în fi
nală toate concurentele. 
Pe locul doi s-a clasat 
Suzana Tassy din echipa 
R.P.R., iar pe locul 
trei Valentina Ermakova 
(R.S.S. Ucraineană).

Și la 
victoria 
sportiv 
Mnreșanu, care l-a în
trecut în meci de baraj 
cu 5—0 pe Sorin Poc- 
na.ru. Locul trei a reve
nit trăgătorului sovietic 
Eduard Jludko. Probele 
de sabie și spadă au fost 
cîștigate de Iosif 
tebski și respectiv 
dim Kaidanovici
echipa R.S.S. Ucrainene.

Competiția continuă cu 
probele pe echipe. (A- 
gerpres).

VI- 
Va- 
din

REPORTAJUL NOSTRU

M Hemin!..."
Am primit o scrisoare cu antet : ACADEMIA 

REPUBLICII POPULARE ROMÎNE. Hîrtie mohair, 
literă anfiqua, text lapidar : „Asociația sportivă 
a Academiei R.P.R. vă invită la deschiderea 
festivă a Spartachiadei de vară..."

Să mă mir? Nu e cazul. Și fotuși, eu trebuit 
să treacă două milenii și jumătate pentru ca

pe

înaintea etapei de mîine.
In Capitală, pe stadio

nul Republicii, două 
jocuri atractive: Progre
sul — Știința Cluj și Ra
pid — C.S.M.S. Clujenii 
vin în București dornici 
să-și confirme locul ocu
pat în clasament iar ie
șenii să... infirme impre
sia lăsată la ultima lor

1. Dinamo București
2. Steaua
3. ȘtHnja Cluj
4. Rapid
5. Știința Timișoara
6. Steagul roșu
7. C.S.M.S.
8. Petrolul
9. Farul

10. Progresul
11. U.T.A.
12. Crișane
13. Dinamo Bacău
14. Minerul

PRIMUL CONCURS 
DE VITEZĂ

Duminică dimineața, la 
ora 10, iubitorii sportu
lui cu motor își vor da 
întîlnire pe traseul de la 
Arcul de Triumf din 
Capitală, pentru a-i ve
dea la lucru pe specialiș
tii vitezei pe circuit.

Acest concurs — primul 
din actualul sezon — or
ganizat de clubul sportiv 
Dinamo, va reuni la start 
pe cei mai buni moto- 
cicliști din țara noastră, 
care își vor măsura for
țele în compania unor 
valoroși alergători din

evoluție în Capitală, cînd 
au pierdut la scor in fața 
lui Dinamo.

Celelalte jocuri ale e- 
tapei: Știința Timișoara
— Crișana Oradea, U.T.A.
— Petrolul, Steagul roșu 
Brașov — Dinamo Bacău.

Iată acum cum se pre
zintă clasamentul înain-

etapei de! mîine :

21 12 7 2 37:17 31
21 11 6 4 50:33 28
21 10 5 6 32:25 25
21 8 6 7 35:31 22
21 8 6 7 33:31 22
20 10 2 8 3134 22
21 7 8 6 36:40 22
21 8 5 8 37:25 21
20 8 3 9 36:32 19
21 6 6 9 28:35 18
21 6 4 11 34:40 16
21 6 4 11 20:37 16
21 5 5 11 20:32 15
21 4 6 11 19:43 14

INTERNAȚIONAL
PE CIRCUIT

R.P. Bulgaria. Pentru pu
blic au fost amenajate 
tribune în punctele mai 
atractive ale traseului, 
iar intrările pe traseu 
vor fi prin șos. Kiseleff 
(dinspre Piața Scînteii 
și dinspre Piața Vic-

Academie să se reconcilieze cu sportul, ca 
vremea Akademiei lui Platon.

★
Nerăbdarea mă împinge spre platformaNerăbdarea mă împinge spre platforma din 

față a tramvaiului. Mă uit mereu pe adresă : 
„Lacul Tei, tramvaiul 5, stafia Ancuța Băneasa, 
baza sportivă Sirena". Mai am vreo șase sfafw. 
Din curtea școlii 35. „palestra" modernă a 
Bucureștilor, viitorii efebi ai sportului nostru 
umplu cu ghiozdane și chiote micul parc al 
Lupoaicei.. Ne apropiem de Floreasca... Pe 
aici pe undeva stă academicianul G. 
nescu. „Ce-ar fi să-l găsesc la 
Academiei S“. Nimic mai firesc 
nicarul optimismului".

., .Cobor. „înainte. Ea dreapta, 
ferată..." Un megafon îndepărtai 
sonore, făcînd oficiul de ghid. Am ajuns. La 
intrare, pe firma-portal, sus : Baza sportivă 
Sirena ; dedesubt, în stînga : Academia R.P.R. : 
în dreapta : Uzina de pompe. Uzina de. pompe 
și Academia R.P.R. împart complexul Sirena. 
Simbioză sportivă socialistă.

...în pîlnia megafonului s-a stins ultimul tril 
al privighetorii lui Luiz Mariano. E rîndul crai
nicului care va conduce festivitatea de deschi
dere a Spartachiadei.

Turul de pistă se consumă în aplauze. Co
loana cu sute de sportivi se aliniază pe bor
dura pistei. S-a făcut liniște. Stegarii potrivesc 
cu , grijă faldurile. * ...
demician Andrei Ofefea !“ 
reporterii. Caută unghiuri, 
flutură simbolic 
nului. Reporterul-radio și-a 
tofonuî de microfon. își potrivește butoanele. 
Apoi, deodată, zîmbește satisfăcut : a prins 
momentul în care magisjer historiae vorbea 
despre cei 1537 de membri UCFS ai Acade
miei și despre succesele echipei

In fotografie : aspect din- 
tr-o cursă din sezonul tre
cut, la clasa 250 cmc. In 
prim plan Al. Șuier (52) 
tatonat de campionul bulgar 
Ivan Manolov (458) iar In 
spate dinamovistul L 
Szabo (fără număr) fi FI. 
Costache (46) de la Steaua.

Căli-
Spartachiada

pentru „cro-

peste calea
presară lalele

„Are cuvintul tovarășul aca-
Se înghesuie foto- 
Vîntul dinspre lac 

sobră a academicia- 
apropiat magr.e-

cravata

feminine de

IOAN CHIRILA

(Continuare tn pag

Aspect din medul R. P. Remind — R. D. Germană desfășurat in prima ediție 
a competiției. Mateescu atacă și va pasa lui Pene iu care s-a intercalat in linia 

de treisferturi

nală. Dezvoltarea sportului 
cu balonul oval în Ceho
slovacia, Polonia, Romî- 
nia, R.D. Germană precum 
și creșterea interesului pen
tru această disciplină în 
U.R.S.S. și Bulgaria, re
zultatele obținute pe lă- 
rim internațional. îndeosebi 
de rugbiștii romîni. de

monstrează progresul ra
pid al rugbiului din aceste 
țări.

Este știut că, la propu 
nerea federațiilor de rugbi 
din țările socialiste, se 
desfășoară de 3 ani com 
petiția „Cupei campionilor 
europeni** la rugbi, care 
întrunește campioanele tu
turor federațiilor afiliate 
la F.I.R.A. și că tot din 
inițiativa federațiilor din 
aceste țări a luat ființă 
în 1959 competiția denu
mită „Cupa Păcii** a că
rei a 5-a ediție va fi găz
duită în acest an. între 
21—27 mai. de Republica 
Populară Romînă.

Confruntare internațio
nală importantă, intrată în 
tradiția rugbiului european, 
„Cupa Păcii** are o sem-

mele reprezentative ale 
rugbiștilor din Polonia, 
Cehoslovacia, Republica De
mocrată Germană și Ro
mania. în acest an și-au

( Continuare în pag a 6-a)

„CUPA PĂCII**

anunțat participarea și 
rugbiștii bulgari, precum 
și reprezentativa de tineret 
a Republicii Populare Ro
mîne, așa mcît numărul 
participanților a sporit la 
6, ceea ce face ca siste
mul competițional să ne 
cesite împărțirea echipelor 
în 2 serii.

Este interesant de ară
tat că toate cele 4 ediții 
ale „Cupei Păcii** dispu
tate pînă în prezent, au 
revenit reprezentativei ro
mîne și că în anii 1961 și 
1962, respectiv în ultimele 
2 ediții ale „Cupei Păcii** 
reprezentativa noastră a 
marcat 133 puncte și a 
primit numai 35, un pal
mares frumos.

Spre deosebire de prima 
ediție din 1959 a acestei 
competiții, care a progra. 
mat toate întîlnirile în

mult în întreaga țară, pre
cum și inițiativei Federa
ției romîne de specialii
tate de a face cît mai
popular sportul cu balo-| 
nul oval.

Rugbiștii romîni știu cl 
au de apărat un titlu d® 
prestigiu, vor să eon fir* 
me locui fruntaș ocupat în 
ierarhia rugbiului ©onu; 
uental. Faptul că de 5 ani 
prima noastră reprezenta
tivă este neînvinsă, că în 
ultimii 3 ani a întrecut de 
2 ori echipa Franței și că 
a surclasat echipa i taliei, 
arată cu suficientă con
vingere consacrarea rugbiu
lui romînesc în arena in
ternațional^.

Iubitorii rugbiului din 
țara noastră așteaptă cu 
legitimă nerăbdare în spe
cial evoluția echipei de ti
neret a Republicii Populare 
Romîne, care dovedește o 
bună concepție tactică, o 
frumoasă orientare către un 
joc deschis, eficace.

în procesul de formare a 

(Continuare în pag- a 4-a)

HQâBHssaiHaHBaaaHHMaaBiafiBBaMaaMaaaaBHBBBBaBHBaaaHMa*

o reușită duminică sportivă la Căzănești
Sute de tineri și tinere 

din Căzănești au partici
pat — recent — la o reu
șită sărbătoare sportivă 
organizată pe terenul de 
sport al comunei.

Spectatorii au aplaudat 
demonstrația de gimnastică 
prezentată de elevii și ele
vele școlii din localitate, 
pentru reușita căreia învă
țătoarea Elena Dima me
rită laude. Apoi ei au 
putut urmări demonstrații

de trintă. haltere, box și 
gimnastică acrobatică. Ia 
care și-au dat concursul 
un grup de studenți ai 
I.C.F. (Hirth Horst, Gh. 
Simion, Khun Norbert, E- 
lena Niță și alții, conduși 
de asistenții Gh. Crețuleș- 
teanu. Ion Hantău, Ionel 
Stănescu și Cornel Radu
lescu, președintele asocia
ției Știința I.C.F.). La 
handbal feminin. echipa

din Căzănești a 
plică puternică 

lor bucureștene, 
du-se jucătoarele Constan
ța Paraschiv, Elena Dima, 
Silvia Dinu și Eugenia 
Radu. Pasionante au fost 
și meciurile de fotbal în 
care s-au întrecut 4 echipe.

Pentru felul în care au 
organizat această „dumini
că sportivă**, consiliul aso
ciației „Spicul**-Căzănești

Demonstrația de haltere 
a studenților de la I.C.F. 
a constituit o bună pro
pagandă acestui sport în 
Căzănești. După ce stu
dentul fruntaș la învăță
tură H. Hirth (în foto
grafie ) a ridicat 125 kg, 
numeroși colectiviști și-au 
încercat forțele. Cel mal 
mult a ridicat brigadierul 
A. Cremene: 70 kg.

dat o re- 
studente- 

evidenliin-

și în special harnicul in
structor Nicolae Prișcu 
merită toate laudele.

Text și foto: 
AUREL CRIȘAN, coresp.

$i elevele școlii din Căză
nești au contribuit la reu
șita programului sportiv, 
prezent i nd exerciții de 
gimnastică.

na.ru


5 
I 
i

: trăgători îrtintași!
ț Sini binecunoscute performaBțele 
J și swcceseie trăgătorilor noștri. La 
| trei Olimpiade eonseculive tirul 
i a răspuns „prezent” aducmdu-ne 
Ide fiecare dată cile o medalie de 

aur. Echipa noastră feminină a 
ciștigat un titlu european, junioa
rele ți juniorii au livro—rtril că 
ți in tir măiestria m li rhnii să

I
de taiere doborite toate pini U

Terorduri in 196X

Prestigiul cuceri» Irrbnie portrot 
ți «niărit!

I

i 
•4 
I

>

i

Aveți cimntul, Spartacliiada de vară a tineretului^

m LIPTA CU SECUNDELE Șl CENTIMETRILA■

ne-.^

£

loare. pe o cit mai largă rezervă t 
âe tineri s*»rtiei cu pen.ectrve. 1 
Deocamdată se face încă puțin a 
pentru lărgirea bazei de mase a I 
tirului, pentru promovarea în rin- J 
dnl fruntașilor acestui sport a noi * 
și noi elemente talentate.

Vreau să mă opresc, de aceea. « 
pe -scurt, asupra unui 
acestei probleme. Este 
modul in care maeștrii 
*i trădătorii de primă categorie ar 
trebui să se ocupe de pregătirea 
tinerilor sportivi, ajtrtindu-i să ob
țină in scurt timp performanțe cit 
mai înalte. Avem in prezent peste 
125 de trăgători de categoria I 
(dintre eare 80 în București) și 90 
de maeștri ai sportului (78 dintre 
ei activind de asemenea in Capi
tală). Ar fi foarte bine ca fiecare 
din aceste airfwri sportive, cu o 
vastă experiență pe poligoane, să 
împărtășească din cunoștințele lor 
cite unui tinăr din clubul sau aso
ciația respectivă, să OU-și rezume, i 
in mod egoist, activitatea numai 
ia orele de antrenament personal 
sau de competiție. Desigur că ma- ; 
jm-itstea trăgătorilor noștri f-run- I 
tași iși aduc aminte de greutățile i 
începutului în activitatea sportivă, ] 
atunci vznd un tovarăș mai virstnic, ] 
cu mai multă experiență, i-a in-1 
drumat eu dragoste, le-a dat sfa- i 
turi prețioase, a urmărit cu tmeu- 
rie progresul lor, asigurind țării 
reprezentanți care să-i facă cinste. 
Miine, mulți dintre maeștrii spor
tului la tir vor deveni, poate, an
trenori. Așa că pregătirea lor tim
purie pe plan pedagogic nu le 
poate ti decît de folos. Vreau să 
arăt că un prețios ajutor iu această 
direcție il pot da, biet*înțeles, co
misiile raionale și orășenești de 
speciaHlate, sub îndrumarea F.R.T.

Am convingerea că rindurile
• acestea vor trezi la colegii mei do

rința dc a îndruma pas cu pas ac-
• tivitaiea de pregătire a numeroși

lor trăgători tineri și talent ați care
J «țrteaptă doar o mină întinsă spre

i

!

ei pentru a 
timp cit mai 
triei. Bucuria

3sprct al 
vorba de 
sportului

*

*

4
I 
t )

putea urca intr-un 
scurt treptele măies- 
va fi a tuturor.

In fiecare xi. pe frumosul stadion 
Voința din Capitals, dc Ia capStul tram
vaiului 5 (Pipera) zeci și zeci de tineri 
cooperatori vin să-și dispute înuietatea 
în întrecerile Spartachia dei de vară a 
tineretului. Sportivii de la cooperativele 
Higiena. Metalecasnica, Sîrguința. Mun
ca ti Arta. Radio Progres. Azi e_. ziua 
eeler de ia Voința Mareduneri._ Fe-
leie. aproane 30 la număr, răspund 
wprt-zetu“ la apelul arbitrilor. Rînd pe 
riad, .seriile* participantelor la cursa 
de 130 ■ plat se avîntl pe pista de 
zgorj reșâe. C arranța Bcni. Alexan
dru. Moldovene Mzrioara Radu. Ki- 
wiini Ecaierma »*

a altor oriiertr din pede si ■uteriole 
plastice, Wi rfispu'.l ac«ni tntwetalea 
in im—osie întrereri atletice.

La sectorul 
fel de dîrzj. 
iu lupta cu 
ceie mai bune 
raioanele (joc
glie, Vicgiara Orz ea și Niculim Nicuiar.

Cu cei 7,30 m stabiliți în primul 
ours din acest an, tînăra de 19 ani. 
Mironica, a ocupat locul I.

„Particip cu multă plăcere —=
Spartachia-

: sper că tn — 
9 metri, per- J 

obținută 
am absol-

— la întrecerile

con-
Coca

Reușite 
serbări cîmpenești

în pr imeJe zile ale lunii mai peste 
13 000 de oameni ai muncii din re
giunea Maramureș, împreună cu fa
miliile lor, au luat parte la serbările 
cîmpenești organizate în împrejuri
mile orașului Baia Mare.

Astfel, la pădurea și cabana Apa 
Sărată, la lacul Bodi de la Ferne- 
ziu, pe malul lacului Pintea de pe 
muntele Mogoșa, în pădurea de ste
jari de la Baia Sprie și în pădurea 
Finteuș, din Somcuța Mare, mineri și 
metalurgiști din întreprinderile Petre 
Cfieorghe-Săsar, 7 Noiembrie. Nistru, 
n Iiuiie-Băița, Drapelul Koșu-IIerja, 
1 Mai-Fcmezui, Joasa Bda-Baia Sprie, 
U.M.M.U.M -Baia Mare, precum și 
țărani colectiviști din Satu-Lung, Fin- 
teușul Mare și Somcoța Mare și-au 
petrecut timpul liber în mod plăcut, 
reconfortant, pînă seara ttrzhi.

In pădurea de stejari din Baia 
Sprie, am stat de vorbă cu minerul 
fruntaș Ion Ivanciuc, decorat cu Or
dinul Alsocii, cl. a IlI-a și Medalia 
Muncii, care a depășit lună de lună 
norma cu 15—T8%, fiind un bun 
organizator la locul de producție. 
Printre altele el ne-a spus: „Regimul 
nostru ne*a creat posibilitatea de a 
munci în vondițiuni bune, asigurai- 
du-ni-se salarii corespunzătoare cu 
munca grea pe care o efectuăm. As
tăzi aivm prilejul să ne petrecem 
timpul liber în mod foarte plăcut și 
recreativ, împreună cu familiile noa
stre. Pentru această grijă, mulfurnim

din suflet partidului nostru drag*.
Asemenea simțăminte de caldă 

cunoștință față de minunatele con
diții de viață create oamenilor mun
cii în republica noastră dragă au 
ținut să le exprime și Andrei Rodnic, 
artificier, Ștefan Bud, decorat cu 
Ordinul Muncii cd. a IlI-a, Petru Pop 
și Vasile Arba, toți de la mina Jozsa 
Bela.

De asemenea la pădurea Finteuș 
am găsit și pe colectiviștii fruntași 
în muncile agricole de
Gheorghe Dumitru din 
Mare, Alexandru Vaneea 
Tofiieș dm Somcuța Mare.

La toate aceste serbări cîmpenești 
s-a organizat un bogat și variat pro
gram cultural-sportiv susținut de e- 
chipele sportive și formațiunile artis
tice amatoare -ale sindicatelor și «- 
sociațiilor sportive.

în -munca de 
lor muncii și «a 
acțiuni turistice 
nată au adus-o
organizațiile U.T.M. 
turism. De asemenea, asociațiile spor
tive au pus la dispoziția excursio
niștilor materiale sportive ca : mingi 
de fotbal, volei, șa buri și alttdc.

In seara zilei de 2 mai, pe CîmpuJ 
Tineretului din Baia Mare, s-a des
fășurat un frumos și reușit carnaval 
al tineretului, la care au participat 
peste 15 000 de tineri, fete șt băieți.

re-

declarat ea
dei de vară a tineretului și 
curind vni arunca din nou ! 
formanța mea cea mai bună, 
școala profesională pe care 
vit-o anul trecut. 5fă vai pregăti serios 
pentra aceasta. In etapa următoare a â 

Spartachiadci voi căuta să depășesefl 
chiar și această cifră. ■

...Este acatn rindal băieților. Bila dc^ 
metal zboară, firește, mai departe. Vasile j 
Ivanov, Ion Ma rinei u, Gheorghe Arde-« 
le a nu. Gheorghe Nedeleu și ceilalți nA 
întrec cu aceeași tragere de inimă la J 
aruncări, ca și la suta de metri. Lîngă^ 
vestiarele stadionului

ori, de
Este

sportiv 
cooperatorilor față de activitatea spor
tivă. -

alți sportivi se J 
cu Jtpherde. G dată, de două > 
-zece ori.
meritul acthiștilor de la clubul f5 
Voința că au trezit interesul^ 

w R.C. j 

------------1 

Corespo ndenții ne scriu despre:/

Campionatul republican de gimnastică J

„aruncări* lupta este Ia 
Aci, în plutonul fruntaș, 
centimetrii, concurentele 
se dovedesc a fi coope- 

M ironica. Mar loara Gheer-

pentru copit

primăvară, 
Finteușttl 
și Vaier

T

în ultimele «île sa desfășurat în în
treaga țară faza orășenească și regio
nală a campionatului republican de gim
nastică pentru copii, competiție care s-a 
bihnirat pretutindeni de un interes deo
sebit. In nodurile de mai jos facem loc 
oîtorva scrisori în care se relateară de
spre întrecerile copiilor.

UN ÎNCEPUT bun

Sala de sport a C.S.O. Craiova. care 
« găzduit lava orășenească -a cainpw- 
natului republican al copiilor, a fost 
arhiplină în ziua în care cei mai mici 
gimiutșli din oraș și-au dat întîkiire 
în fața aparatelor de concurs. Cele cinci 
echipe de fete și patru de băieți au 
răsplătit pe numeroșii spectatori cu 
exerciții do un apreciat nivel, dovedind 
că acolo unde există preocupare și dra
goste de muncă se pot obține rezultate 
bune. Cîteva nume s-au impus cu deo
sebire. Ne referim Ia Marcela Păunescu, 
în vîrstă de numai opt ani. Valentin 
Cristian (ll ani) și alții, eare au do
vedit reale calități în această disciplină 
sportivă. Frumoasa festivitate de de
schidere. cuvintele calde pe care le-a 
adresat ooncurenților prof. Grigore lo- 
uescu, președintele comisiei regionale de 
gimnastică, 
în general, 
cursului au 
în rTnd urile
rilor. Clasamente:
C.S.O. Craiova (antrenor Marcel Mă- 
rășescu), Școala medic nr. 3. Școala 
medie nr. I; fete: Școala elementară nr. 
3. Școala elementara nr. 8, Școala me
die nr. 3; INDIVIDUAL: băieți: Va
lentin Cristian, Mihai Damian. Drago»? 
Pandum ; fete: Marcela Fdunrscu, 
Grina Băcanu, Amelia Anu ța.

LA BRAȘOV

Faza orășanoască a campionatului re
publican pentru copii a angrenat aproape 
80 de fete și băieți din orașul Brașov.^ 
■Cei mai mulțî dintre concurent! au do- ‘ 
vedit o bună pregătire, concursul bucu- 
rîndu-se de un succes deosebit. Mențio
năm comportarea bună a reprezentanți
lor clubului școlar Luceafărul, a tine
rilor gimn-aști de la asociația sportivă 
Cetatea și a celor dc Ia Școala de 8 
ani nr. 12. Rezultate : fele: Mariane 
Bresnand, Maria Vaida, Maria Nedewsfcy; 
băiefi: t.iviu Dănilă, I. Mnnteaau. Dan 
Săveseu.

CAROL GRUIA — coresp. rcg.

ÎNTRECERI SPECTACULOASE

Sala sporturilor clin Raia Mare a găz
duit zilele trecute faza pe regiune a 
campionat ului republi-can pentru copii. 
Cei mai bine pregătiți sau dovedit e 
fi copiii asociației Arta (Baia Mare), 
antrenați de profesorul de educație fi 
zică Vasile Pop. Conciirsol a scos în 
evidență ginaiaști tineri eu reale apti
tudini Ca 
și Maria 
VIDUAL: 
Konradt.
Iring, loan Geriig, Vasile 
ECHIPE: fete; A.S. Arta Baia Mare, 
Școala de 8 ani Satu Mare. 
Cehu-Silvaniei ; băiefi : 
Marc,

festivitatea de premiere și, 
frumoasa ambiantă a con- 
produs o frumoasă impresie 
partieipanților și spectato- 

ECHIPE băiefi:

Petre Iring, Maria Konradt 
Fol dina n. Rezultate :

fele: Maria Feldman, Maria 
Rodica Pana it ; băiefi: Petre

Iațiea;

IND1-

Unirea
A.S. Arta Baia 

Unirea Cehu-Șilvaniei

VASILE SASĂRANU—caresp. reg.

mobilizare a oameni- 
tineretului, la aceste 
o contribuție tnsern- 
comitetele sindicale, 

și comisiile de

GH. V. CLIBA

*5,

F 
1

l 
J

Centrele de învățare a sporturilor
în raionul si orașul Sibiu

In raionul și orașul Sibiu au luat 
ființă de curind primele centre de 
învățare a sportului, 
buie la ridicarea de noi 
viitori jucători in echipele 
formanță.

In comuna Rășinari din
Sibiu funcționează de la data de 6 
aprilie un centru de învățare la 
fotbal și unul la handbal în 7.

La centrul de învățare a fotbalu- 
46 de copii între 9—14 ani în-

care contri- 
sportivi, 
de per-

raionul

lui, 
vață alfabetul acestui popular sport, 
sub 
tari 
uzina 
rului de matematici, 
Aceștia predau copiilor 
tice și teoretice de două 
tămînă. Elevilor li s-au 
poziție de către asociația sportivă 
Păltiniș-Rășinari, materialul și 
pamentul necesar.

Tot la Rășinari 36 de fete 
9 și 18 ani, împărțite pe două 
pe de vîrstă, însușesc deprinderile 
handbalului în 7. Atit lecțiile prac
tice cit și cele teoretice sînt pre
date de către profesorul de educație 
fizică Virgil Ionescu.

conducerea instructorilor volun- 
Viorel Ghebenci, muncitor la 

Independența" și a profeso- 
Virgil Bota, 
lecții prac- 
ori pe săp- 
pus la dis-

echi-

între
gru-

In orașul 
Muncitoresc a 
mele centre de inițiere în diferite 
sporturi. Este vorba de centrul de 
gimnastică, care funcționează de o 
lună eu participarea a 80 de copil 
între 8 și 12 ani. Aceștia sub con
ducerea profesoarei Florica Constan- 
tinescu — antrenoare la C.S.M. — 
învață din tainele acestei frumoase 
discipline sportive. Pînă in prezent, 
elevele Elena Micu, Hela Horotz, 
Codruța Cojocaru, 
ș. a. au dat dovadă 
guință în învățarea 
sol și la aparate.

C.S.M. va organiza 
vară a 
în încă 
tism și 
că anul 
peste 500 elevi sîbieni). Aceste centre 
vor avea la dispoziție cei mai cali
ficați profesori de specialitate și an
trenori ai clubului. Se preconizează 
pentru mai tirziu organizarea unor 
centre de Învățare a căiăriei și a 
boxului.

Sibiu Clubul Sportiv 
înființat recent pci-

Hela
Mariana Spătaru 

de multă sîr- 
exercițiilor la

în vacanta de 
elevilor centre de inițiere 
trei sporturi: fotbal, atle- 

înot. (Trebuie să menționăm 
trecut au îllvățat să înoate

ILIE lONESCU
corespondent

VALEKIU PANȚURU 
maestru al aportului

ROMICĂ SCFHJLȚ — corcsp. reg.

♦

Campion școlar la categoria juniori I, Petre Mihăiuc, elev la Școala me
die nr. 55 din București, este un gimnast cu reale aptitudini, de perspectivă, 
și printr-o muncă perseverentă el va putea obține in viilor performanțe și mai 
mari, Iatâ-l ev olul nd la cal cu minere.

„VIVAT ACADEMIA!
(Urmare im pag. 1) fereoul. Secretai ? E maestru al spor

tului la oină. Energia domină, dar 
mecanica își dirijează bine sistemul 
de supape.

volei... După „declar deschisă Spar- 
tachiada de vară. .mă apropii :

— Tovarășe academician, dacă se 
poate, două vorbe despre sport. — 
^Răspuns prompt :

— Tinerețe, vigoare, sete de viață. 
Sportul e un imn aînfat frumuseții. 
Vechii greci legau desăvîrșirea trupu
lui de idealurile lor artistice. Olimpul 
zeilor, în frunte cu Zeus, e în ace
lași timp un stadion. Și e destul să-l 
privești pe Hermes ca să-fi dai seama 
că modelul iui provine din lumea 
exuberantă a stadionului...

★

Sportivii au invadat terenurile. Fot- colau și pe Drăgan 
balul, hrăpăreț ca întotdeauna, tighe- 
lează cu spectatori grila stadionului. 
Pe gazon, în „deschidere". Institutul 
de energetică și cel de mecanică apli
cată. Jocul e iute. Multă energie. Mai 
puțină mecanică. Mingea poznașă se 
furișează și rîde. Picioarele se încru
cișează ca floretele, împinse de resor
tul. .. lufturilor. Dar „deschiderea" e 
aprigă și place. Cercetătorii Constan
tin Săvulescu și lancu Coste! de la 
„mecanică" trag cîteva secante de 
mare efect. Ultimul acoperă întreg

S-a dat plecarea în prima serie pe 
„sută". Pe ultimii metri — trei pe o 
linie. „Unde-i celula
Cîștigător cu 
ian, redactor 
demiei.

fotoelectrică !“ 
un piept — Eugen Sto- 
artistic la Editura Aca-

★
joacă pe două terenuri. 

Academiei sînt conduși de 
maestra sportului Tatiana Avacum de 
la Institutul de studii romîno-soviefic, 
care manifestă un zel neobișnuit, de 
parcă i-ar conduce pe Horațiu Ni- 

~ _ împotriva lui
Cesnokov sau Burobin.

La tete, Academia cîștigă jocul cu 
echipa muncitoarelor de la Precizia. 
Cea mai activă „academistă" : Maria 
Oprescu, șefă de secjie la Institutul 
de Endocrinologie. Intre două seturi, 
solicit un taimaut suplimentar și ob
țin 10 rînduri :

— Am iubit întotdeauna sportul. 
Am nevoie de mișcare, pentru că 
lucrez mult în picioare, în laborator. 
Acum trei ani am întrerupt-brusc vo
leiul ș* am început să capăt forme

Voleiul se 
Băieții

ii

■ ■

rubensiene. Am revenit pe teren mat 
convinsă ca orieînd. Am un coleg de 
tip quasi 
de sport, 
„excitarea 
prarenale 
grășare“ _
la starea contemplativă de pînă acum. 
Eu însă n-am să renunț niciodată la 
sport, pentru că îi simt binefacerile. 
Mai mult decît atîf, abia aștept să 
Se termine meciul ca să fac o baie 
în lac.

— Chiar astă seară ?
— Bineînțeles. Scăldatul în Tuna mai 

e chiar mai bun decît caisele crude 
din livada vecinului".

★
S-au aprins luminile cabanei. Spor

tivii se îmbarcă treptat în mașini. 
(Academia a alocat 10 automobile 
SparfachiadeL)

Microdialog :
— Cum ji-a plăcut ?
— Vivat Academia I
Dinspre terenul de fotbal, pe care 

ostilitățile n-au încetat, deși e aproa
pe întuneric, se aude o voce de 
stentor : „Lasă-tnă pe mine!“ E sto
perul Editurii, care vrea să trage cu 
boltă, peste zid, ca Varga...

medieval în atitudinea față 
care susține sus ți tare că 
prin mișcare a glandei su- 

«ccelerează procesul de în- 
și-mi recomandă revenirea
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SPRINTERII PE UN DRUM BUN

La clubul Metalul București

Pe tabelul recordurilor țării cele 
mai vechi performanțe sînt cele aJe 
Ini Ion Moina la 100 m — 10,4 sec și 
200 m — 21,3 sec., stabilite in 1946 și 
respectiv 1948. Ele s-au dovedit inac
cesibile, ani de-a rîndul multor ge
nerații de sprinteri, ale căror rezul
tate n-au fost în măsură să satisfacă 
așteptările. Performanțele cele mai 
bune din ultimii ani — 10,6 sec și 
21,5 .sec — și aeestea obținute la... zile 
mari, nu figurează pe listele primilor 
100 de alergători europeni, ceea ce, 
trebuie s-o spunem deschis, marchea
ză o situație complet nesatisfăcătoare.

Rămînerea în urmă la probele de 
«sprint influențează în același timp și 
asupra dezvoltării celorlalte probe a- 
tletice. Căci dacă un sprinter nu știe 
fiă-și dezvolte calitatea de viteză a- 
tanci și mai puțin știu să facă acest 
lucru săritorii, aruncătorii și alergă
torii pe alte distanțe mai lungi.

începii*d din anul 1960, pe linia co
legiului central de antrenori din FRA. 
au fost întreprinse o seric de acțiuni 
concrete pentru aplicarea unei linii 
noi, moderne în pregătirea sprinteri
lor. Pe această linie a fost studiată 
experiența celorlalte „școli** de sprint 
din întreaga lume, străduindu-se să se 
precizeze care sînt mijloacele, volumul, 
intensitatea și succesiunea diferitelor 
mijloace de-a lungul întregului an de 
pregătire. O atenție deosebită s-a a
cordat antrenamentelor din lunile de 
iarnă și de primăvară, rare reprezintă 
o bază solidă in obținerea rezultate
lor de valoare.

Ca urmare a unei munci temeiniee, 
a colaborării care a existat permanent 
Intre antrenorii specialiști Ia alergă
rile de viteză, au ineeput să se vadă 
primele roade. La Galați, la ineeput 

N O T E

CUM RĂMÎNE CU ANGAJAMENTELE LUATE?
De aeum, a venit și vremea reall- 

xărilor ! De prin februarie și piuă 
nu de mult, in mai toate orașele din 
țară au avut loc tot felul de cons
fătuiri pe marginea activității at
letice. Și n-a fost referat prezen
tat cu aeeste prilejuri care să nu 
fi subliniat că treburile în atletism 
nu merg tocmai așa cum ar trebui 
și mai ales așa cum trasează ca 
sarcină documentele Conferinței pe 
țară a UCFS. Pârtieipanții la aceste 
consfătuiri, in marea lor majoritate 
toomai cei în puterea cărora stă re
zolvarea cu succes a problemei atle
tismului nostru, au ascultat aceste 
referate, și-au luat angajamente și 

’au aprobat diferitele planuri de mun
că pe baza cărora să se desfășoare 
activitatea din aeest an.

De atunci au trecut citeva săptă- 
mini și, este adevărat, se simte un 
suflu nou în atletismul nostru. Cea 
mai bună dovadă o reprezintă scri
sorile primite de la corespondenți și 
care ne vorbesc despre sumedenia 
de concursuri organizate în diferite
localități, despre numărul mare de 
participant!, despre aportul adus ac
tivității de atletism de profesorii de 
educație fizică, activiști etc. Și to
tuși...

La Timișoara a avut loc recent e- 
tapa orășenească a campionatelor re
publicane de juniori, una din cele 
mai importante faze a acestei com
petiții. La întreceri au luat parte 
însă ceva mai puțin de 80 de concu- 
renți! Pentru posibilitățile Timi
șoarei cifra aceasta ni se pare cu 
totul neînsemnată, mai ales că in ea 
sînt cuprinși cam aceiași atleți ju
niori de la CSS Banatul, cunoscut! 
încă de anul trecut sau chiar de a- 
cum doi ani. Prea puține elemente 
noi au luat parte la aceste între
ceri !

Față de această situație ne pu
nem întrebarea: cum rămine cu an
gajamentele luate, cu planul de mă
suri întocmit pentru îmbunătățirea 
activității de atletism ? După cit se 
pare, tovarășii de la Timișoara au și

La sfîrșit de săptămînă
O Pe stadionul Tineretului se va des

fășura astăzi (ora 15,30) și mîine (ora 
9,00) etapa pe centru a campionatelor 
universitare de atletism pe anul 1963. 
La concurs vor lua parte o serie de 
atleți fruntași, printre care ; MARIA 
BUDAN, OLGA BORANGIC, MARGA
RETA MILIADIS. L. PREDA, M. URSAC. 
S. TODEA, A. SAVIN, AL. SPIRIDON 
etc.

• Pe stadionul Republicii, de la ora 
t,OQ va avea loc duminică partea a doua 
a primei etape a campionatului Capitalei 
pe echipe reprezentative de raioane. 
Vor participa echipele tuturor celor 8 
raioane. 

de sezon competițional, intr-un singur 
concurs au fost înregistrate : 1x10,4 
sec, 2x10,6 scc, 4x10,7 sec ! Cei care 
au înregistrat aceste performanțe (A. 
Stamatescu. Al. Tudorașeu, D. Comșa. 
V. Popescu) au aplicat eu curaj și cu 
consecvență noua linie metodică în 
pregătire.

Este un lucru cert: avem o sumede
nie de tineri talenfcați, capabili să ob
țină rezultate foarte valoroase și a- 
cestea nu vor inii raia să apară dacă 
se va munci, în continuare, la fel de 
serios. Pentru aceasta însă trebuie for
mat un lot numeros de alergători (se
niori și juniori) care să aplice linia 
metodieă de care vorbeam. Spun a- 
c east a, deoarece mai sînt încă o serie 
de atleți și chiar antrenori care nu în
țeleg necesitatea și importanța unei 
asemenea acțiuni și pur și simplu se 
eschivează de la o pregătire comună. 
Că așa se petrec lucrurile, o dovedese 
rezultatele modeste ale unor atleți ca 
C. Nedelea. O. Sehimpf, M. Lupu, G. 
Tavie și rapida „dispariție" a unor 
tineri talentați ca D. Drăgan, R. Za- 
haria, S. Altenliu etc.

Numai o muncă dusă în comun, 
desfășurată eu toată seriozitatea, poa-

O SUGESTIE
Ne aflăm in plină ofensivă a atle

tismului ! Pretutindeni, concursuri, 
competiții și, implicit, recorduri. Cel 
recent, al lui Porumb, sțntem șipuri, 
nu va rămine izolat...

Vorbind despre atletism, gindul ne 
duce imediat către scoli, către aceste 
izvoare nesecate de tinere talente. 
Ce se face In școli pentru, atragerea 
tineretului spre atletism ? Deocam- 

uitat (atît de repede !> propriile lor 
botăriri !...

La Brăila, oraș care a dat țării 
atiția atleți de valoare, lucrurile na 
mai merg de cițivn ani ața cum ar 
trebui. Cel mai bun exemplu des
pre totalul dezinteres manifestat de 
unii profesori de educație fizică, de 
activiștii din asociații și de la CSO,
l-a  oferit desfășurarea etapei orășe
nești a aceleiași competiții. Baza 
sportivă a fost neeorespunzătoare. 
neamenajată, iar profesorii de edu
cație fizică nici măcar n-au venit 
Ia concurs (au fost prezenți numai 
6 !). Slaba organizare a întrecerilor, 
lipsa de mobilizare a concurenților, 
ca să nu mai vorbim de rezultatele 
înregistrate, care nu depășesc o va
loare medie exprimă, din păcate, 
starea de lucruri existentă în atle
tismul brăilean. Față de această si
tuație de netolerat se impun mă* 
suri cit mai grabnice I...

CONCURSURI..
CRAIOVA. Pe stadionul C.S.O. au avut 

loc întrecerile etapei pe centru a cam
pionatelor universitare. Au participat 
60 (!) de concurenți de la Institutul 
Agronomic și de la Inst. Pedagogic. 
Citeva rezultate : BĂIEȚI : U* m: C. 
Cemăianu (A) 11.8; 400 m : E. Mocanu 
(A) 54.2; lungime : A. Cumpănașu (P) 
5,63. (M. Gherghinoiu-coresp.).

TIMIȘOARA. Etapa, orășenească a cam
pionatelor republicane de juniori. BĂ
IEȚI : 100 m : A. Curta 11,5; 260 m: S. 
Kemecsei și A. Orza 24.2; 400 m : C. 
Perju 54,4; 3000 m : D. Săvescu 9:34,6; 
lungime : A. Orza 6.45; G. Chepatu 6,17; 
triplu: A. Orza 13,05; disc (2 kg): N. 
Ezechil 34,92; suliță: N. Ezechil 50,15; 
FETE :100 m: C. Rancov 13,1; L. Veseli- 
novici 13,2; El. Lazăr 13,4; 200 m: L. Ve- 
selinovici 27,8; C. Rancov 28,6; 400 m : 
A. Cimponeriu 62,7; 80 mg: El. Vasi 12,1; 
înălțime : El. Vasi 1,45; lungime : El. 
Vasi 4,94; disc: R. Moțiu 33,00. (L. Mic- 
șan-coresp.).

PLOIEȘTI. Timp de 2 săptămîni elevii 
școlii medi „Al. L Cuza“ au participat 
la diferite întreceri pe clase in cadrul 
primei etape a campionatelor școlare. 
La finala pe școală au luat parte nu
meroși profesori, diriginți și direcțiunea 
școlii ; JUNIORI I : 800 m : G. Panaites- 
cu 2:12.0; lungime C. Mazilu 5.49; greu
tate: Gh. Stancu 12,50; JUNIOARE I : 
200 m: FI. Sburlan 27,8 !: 400 m : FI. 
Sburlan 63,7; lungime : S. Mihăilescu 
4,13; JUNIORI II: 80 m : M.» Vasilescu
10,6; 400 m: V. Pană 57,6; lungime : Gh. 
Stoica 5.12; JUNIOARE II : 60 m : M. 
Bitică 8.6; lungime: M. Bitică 4,18. (Gh. 
Moise-coresp.).

TR. SEVERIN. Pe stadionul U Mai“ a 
avut loc etapa orășenească a campiona
telor școlare. JUNIORI 1: 100 m : I. Ma
rian și S. Ceancă 12,0; lungime: V. Pet- 
cu 6,10; înălțime: FI. Tuțuianu 1,65; 
greutate: I. Popescu 10,90:’ JUNIOARE 
I : înălțime : P. Pauleț 1,40; V. Buzatu 
1,35; JUNIORI II : 80 m : A. Vagii șl C. 
Păcuraru 9,7; înălțime : Gh. Dunăriuțiu 
1,60; lungime : C. Popescu 5.20; JUNIOA
RE II: 60 m: El. Vlăduleseu 8,5; lungime: 
El. Vlăduleseu 4,5Q; 500 m.: D. Filigeanu 
1:29.0. (Gb. și P. Mana fu — coresp.).

BRAȘOV. Clubul școlar Luceafărul a 
organizat un concurs de tetratlon. Au 
participat 28 de echipe de fete și 36 de 
echipe de băieți totalizing 384 de spor
tivi. FETE : M m: Ec. Vitalyos 8,5; înăl-

Tînârul atlet Stamatescu a ega
lat neoficial vechiul record al lui 
Moina.

Recordul lui Moina : 
ca o vijelie ! Cit pe*aei 

desen

— Tiu, a trecut 
să mu... doboare! 
de Al. Clrncm

te duce la rezultatele înalte pe care 
le așteptăm, la noi recorduri republi
cane și în alergările de viteză.

prof. VASIEE DUMITRESCU 

dată, incă prea puțin. Să luăm, de 
pildă. Capitala și să ne referim nu
mai la școlile medii, 40 la număr. 
Rezultatele ? Sub posibilități. Cit 
timp ? Nu știm. Necesitatea unei coti
turi se face însă simțită. Există chiar 
i» primă inițiativa: ca pină la sfîr- 
șitul anului de invățămint, secțiile 
de atletism din 10 scoli medii bucu- 
reștene să fie afiliate la federația 
de specialitate. Sint școli cu o oare
care tradiție in atletism (Nr. 7, 2& 
32, 34. 36 etc.) unde s-or putea rea
liza lucruri frumoase. Îndrumate 
direct, metodic de organele de spe
cialitate, secțiile de atletism, din a- 
ceste școli pot declanșa o adevărată 
„bătălie” pentru cucerirea elevilor, 
stabilindu-se campioni pe clase, pe 
școli orgaaizindu-se întreceri inter, 
școli sau interraioane. Este ușor da 
imaginat ce ar însemna, aceasta pen
tru atletism, cile elemente de pers, 
pectivă n-ar ieși la iveală!

Ca să ajute munca Școlile sportive 
de elevi și Clubul sportiv școlar tre
buie să repartizeze școlilor, prin ro
tație, o zi pe săptămînă, profesori 
și antrenori coordonatori. Cu ajuta 
rul acestora s-ar putea pune treaba 
„Pe roate".

T. ST.

P.S. Colectivul profesorilor de edu
cația fizică de la școala, medie Nr. 7 
„I. L. Caragiale" n-a mai așteptat 
sugestia noastră și cu sprijinul Clu
bului sportiv școlar, care a delegat 
Pe lîngă aceasta școală pe antre- 
noarea Felicia Iovănescu, va orga
niza, chiar în acesta lună, primele 
concursuri. Un început bun. Gheața 
o dată spartă, așteptăm acțiuni si
milare.

REZULTATE...
țime : Ec. Vitalyos (1948) 1,45; lungime:
M. Varză 4,72; mingea de oină: FI. De- 
metriu 53.00;- BĂIEȚI : 60 m : P. Sabos- 
la> și l. Gotărăr 7.8; R. Ioneseu 7,9; 
înălțime: S. Ciobanu și P. Vușmuc 1,43; 
lungime : A. Păscăloiu 5,29; mingea de 
oină: L Ciocănescu 64,50. (C. Gruia — 
coresp. regional).

RM, VILCEA. Peste 300 de concurenți 
din Călimănești, Brezoi, Băbeni, Rni. 
Vîlcea au participat la etapa raională 
a campionatelor școlare. Cu acest pri
lej au fost stabilite două recorduri re
gionale de juniori la săritura în înălți
me : cat. a Il-a FI. Chera n 1,74 și la cat. 
I A. Berbece 1.80 m. JUNIORI I : 100 m:
N. Moraru 12.1; 200 m : G. Băbeanu (B) 
24,5; lungime : A. Berbece (C) 5,40; greu
tate : A. Berbece 13,35; JUNIOARE I : 
100 m: R. Lisievicl 14,0; HC—EL. Mănes- 
cu 13,6; 200 m : El. Mărcuț 28,7; lungi
me: HC. El. Mănescu 4,85; suliță: D. 
Cumpănașu 26,90; JUNIORI II : 80 m: 
C. Marinof 9,8; 300 m : I. Vătășescu 41.8; 
lungime: I. Gheorghe 5,02; disc: Ol. 
Moisiu 37,90; JUNIOARE II ; 60 m: El. 
Dinu 8,3; 500 m: El. Ungureanu 1:29,0; 
lungime: El. Dinu 4,70; greutate: A. 
Mateescu 11,20. (I. Rusu — coresp.).

CARANSEBEȘ. Cercul pedagogic al 
profesorilor de educație fizică, în co
laborare cu comisia raională de atletism, 
a organizat un reușit concurs dotat cu 
„Cupa pionierului". Au participat peste 
240 de pionieri fruntași la învățătură. 
Primul loc în clasamentul pe echipe a 
fost ocupat de Șc. medie nr. 2 din Ca
ransebeș 353.5 p, urmată de Șc. medie 
din Oțelul Roșu cu 312 p. (N. Pîrvu- 
coresp.).

BUCUREȘTI. Clubul sportiv Unirea a 
luat frumoasă inițiativă de a organiza 
un campionat de atletism pe echipe 
pentru școlile profesionale din raionul 
N. Bălcescu. Concursul se desfășoară în 
trei etape pe stadionul Progresul. La 
prima etapă au participat peste 100 de 
concurenți de la școlile profesionale 
Dîmbovița, Comerț 2, Meserii 4, Filimon 
Sîrbu, Iosif Rangheț, Tudor Vladimi- 
reseu și geologie. FETE: 100 m: El. Io- 
nescu 14,3: 200 m: El. Ioneseu și D. Vin- 
tan 29,1; 500 m: N. Onica 1:30,2; lungime: 
R. Vezeanu 4.60; BĂIEȚI: 100 m: C.
Chiriță 11,8: lungime: P. Chiaburcu 5 55; 
greutate: M. Ene 12,<39. (N. Tokaeek- 
coresp.).

Țoale forțele pentru
Nu de puține ori eoîindînd șeoHîe 

sau bazele sportive din. raionul 23 
August al Capitalei am întîlnit un 
anunț care „suna“ aproximativ cam 
așa; „Clubul sportiv Metalul organi
zează un concurs de selecție 
Și de cele mai multe ori, aceste îa- 
treeeri adunau la startul- lor sute de 
elevi, în speeial din școlile profe
sionale. Aici, ochii ageri ai unor an
trenori iscusiți au putut depista (de 
multe ori cu precizie) pe viitorii 

; purtători ai tricourilor clubului și, 
astfel, în mai puțin de doi ani. de 
la constituirea sa, Metalul a devenit 
o pepinieră a sportului bueureștean. 
Cum a fost posibil acest lucru?

SELECȚIA PE PRIMUL PLAN !

Aproape 4 000 de elevi, pasionați 
ide lupta cu secundele și centimetri, 
:pe pista cu zgură roșie au trecut 
iprin... carnetul cu însemnări al an
trenorilor Silviu Dumitrescu, Claudia 
Simionescu sau Constantin Nourescu. 

<O dată, de două ori, de mai multe 
■!ori. Din aceștia aa mai rămas 65, 
:care pe baza unui plus de viteză, 
detentă, forță sau voință, au primit 
carnetul de legitimare. Și de unde 
în 1961, clubul Metalul nu figura cu 

jnici un participant la finalele „re
publicanelor" de juniori, un an mai 
tîrziu, 2» de tineri metelurgiști liip- 

;tau — în aceleași întreceri — pentru 
titlurile de campioni. Ba, antrenorii 
susțin chiar că nu peste mult timp, 
numele unor atleți ca Victor Nteu- 
lescn, Pani Mareu. Iile Vaeile sau 
Milan flhițn vor fi mult eomentate. 
Și să nu uităm echipa de cros, una 

. din cele mai bune ale Capitalei la 
juniori.

Să luăm însă și un alt exemplu: 
canotajul. Clubul care a dat țării 
două campioane europene, pe Emilia 
Rig a rd și Ștefania Borisov, are tra
diție în. acest sport. Și pe nimeni nu 
miră faptul că din cei 40 de juniori 
și junioare, care aduc anual clubului 
mai multe titluri republicane, spor
tive ca Mariana Uzunov, Mitana Flo
re» sau Feliei* Dragomireseu au a- 
juns chiar în lotul republican de 
senioare. în fiecare toamnă, antreno
rii colindă școlile. Fac înscrieri, dau 
mai multe probe de control și culeg 
date antropometriee. în special, a- 
cestea din urmă stau la loc de frun
te. Apoi, se trece la „bac* unde se 
urmărește pregătirea fizică generală 
și specială și tehniea vîslitulul. Și 
de-abia primăvara, juniorii iau con
tactul cu apa...

La tir, de exemplu (antrenor D. 
Pineta) clubul Metalul a renunțat 
complet la seniorii plafonați, fără 
perspectivă și s-a îndreptat cu toate 
forțele spre tineret. Peste 800 de 
elevi au fost trecuți prin barajul 
unul adevărat concurs pe trei etape 

.(pentru a fi mai concludent), fiind 
reținuți doar 35. Rezultatele? în- 
tr-un timp relativ scurt, echipa de 
junioare a ajuns pe locul doi în 
campionatul republican pe echipe, 
Iar trăgătoare ca Cristina Dumitrescu, 
Georgeta Pineta sau Petruța Tîlvă- 
nescu se prezintă în momentul de 
față cu mari perspective. Cuvinte 
bune se pot spune și despre munca 
cu juniorii la box și lupte.

NU S-AR PUTEA Șl FĂRĂ... PUNCTE 
NEVRALGICE 1

în mod neîndoios, clubul Metalul 
are multe merite pentru modul în 
care se preocupă de selecția și creș-

Vești din sportul școlar
CONCURS DE GIMNASTICA

• CRAIOVA; In primele zile ale 
acestei luni, orașul nostru a găzduit 
un frumos concurs de gimnastică do
tat cu „Cupa Școlii sportive de elevi 
Craiova". Au participat reprezentati
vele feminine și masculine de gimnas
tică ale școlilor sportive de elevi, din 
orașele București, Oradea, Ploiești, 
Sibiu și Craiova.

Clasajaentul pe echipe : băieți : 1. 
&S.E. Sibiu 426,95 p., 2. S.S.E. Oradea 
386,45 p., 3. S.S.E. Ploiești 361,10 p. ; 
fete : 1. S.S.E. II București 373,05 p., 
2. S.S.E. Sibiu 345,60 p., 3. S.S.E 
Ploiești 338,65 p.

La sfîrșitul întrecerilor, echipa de 
gimnastică artistică a Școlii sportive 
nr. 2 din Capitală a făcut o reușită 
demonstrație care a fost mult aplau
dată de cei prezenți.

VASILE POFOVICI

ÎNTRECERILE HANDBAL1ȘTILOR

• PLOIEȘTI. Timp de trei zile, pe 
stadionul Petrolul din localitate, au 
avut loc întrecerile din cadrul etapei

„schimbul de miine“!
terea viitoarelor cadre. Se lucrează 
științific, se depun eforturi sporite. 
Interesul însă nu este același peste 
tot. Chiar în secția de atletism unde 
rezultatele sînt mai bune ca în anii 
treeuți treaba mai șchioapătă. Echipa 
de junioare are încă un nivel scăr 
zut, rezultatele obținute de atlete 
fiind destul de modeste. Și aceasta, 
cu atît mai surprinzător, cu cit la 
senioare clubul Metalul are o pozi
ție- fruntașă în- atletism..

Explicația primită pare destul de 
puerilă: „în școlile profesionale din 
ratotHil 23 August sînt prea puține 
eleve !“, celelalte exemple (secțiile de 
canotaj sau tir) infirmă acest lucru- 
Orieum, se cere din partea antreno
rilor- mai mult interes în această 
privință. Și pentru că tot a venit 
vorba despre atletism, ne-a surprins 
în aceeași măsură lipsa tinerilor a- 
runcători de valoare într-un club 
unde activează atleți atît de cunos- 
cuți ca Lia Manoliu și C-tin Crețu.

Un alt punct nevralgic — secția de 
volei. Rezultatele obținute de echipa 
feminină în ultimul campionat re
publican sint destul de modeste șl 
se datorează în mare măsură și fap
tului că mulți ani în această secție 
nu a existat interes pentru depista
rea și creșterea tinerelor elemente, 
preferindu-se de cele mai multe ori 
„importul" de jucătoare de la alto 
cluburi. în ultimul timp, antrenorul! 
Dinu Niootou (se ocupă doar de 3 
luni) a reușit să înjghebe un lot de 
12 jucătoare. Un număr prea modest' 
însă pentru posibilitățile clubului. De 
aceea, se cere mai multă preocupare 
din partea antrenorului, a conduce
rii secției pentru a ridica activitate»' 
voleibaliștilor la nivelul cerințelor 
actuale.

De asemenea, ni se pare inexpli
cabilă lipsa de preocupare a condu
cerii clubului, în ceea ce privește 
două discipline sportive rămase în 
urmă la noi în țară: notația și gim
nastica. Mai mult chiar, clubul Me
talul nici nu are secți: speciale' la 
aceste sporturi. Și atunci, pe bună 
dreptate, ne punem întrebarea : cum 
rezolvă conducerea clubului Metalul 
sarcinile reieșite din documentele 
Conferinței pe țară a UCFS. A spune 
simplu „nu avem posibilități" este 
ușor. Mai greu este să ai inițiativă. 
Și tocmai de acest lucru este astăzi 
mai multă nevoie !

★
Cu toate lipsurile constatate, păre

rea noastră este că la clubul Me
talul există preocupare evidentă pen
tru creșterea tinerelor cadre. Munca 
de selecție se desfășoară destul de 
riguros și continuu, iar la baza pre
gătirii juniorilor stau mijloace din 
cele mai moderne ale antrenamen
tului sportiv. Totodată ar mai fi de 
menționat interesul major manifestat 
de tehnicienii și antrenorii clubului 
pentru a da tinerjlbr sportivi o edu
cație sănătoasă, viguroasă. Situația la 
învățătură a elevilor este controlată 
în permanență, se organizează 
excursii, audiții, vizionări colective. 
Astfel, tinerii' sportivi ai clubului 
au l'a dispoziție toate mijloacele de 
a-și petrece timpul liber cît mal 
plăcut.

Iată de ce credem că, fără acele 
cîteva puncte nevralgice, activitatea 
depusă în cadrul clubului Metalul 
București ar putea fi mult mal 
bună. Așadar, cu. toate forțele spre 
înlăturarea lor !

A. VASILIU

regionale de handbal în 7 a campio
natului republican școlar. Și-au dis
putat întîietatea opt echipe masculine 
și șapte feminine. împărțite în cite 
două serii.

Atît Ia. băieți cît. și la fete seriile 
au. fost cîștigate de reprezentativele 
orașelor Ploiești și Buzău. Finala Ia 
fete a opus echipele Școlii medii nr. 
6 din Ploiești (antrenor prof. FI. Stoc- 
nescu) și Școala pedagogică din Bu
zău (antrenor prof. Ion Balea). Ploieș- 
tencele, cu mai multă experiență, au 
învins cu categoricul scor de 22—1 
(10-0).

Finala la băieți s-a desfășurat între 
formațiile Școlii medii nr. 1 Ploiești 
(antrenor prof. C. Predescu) și Școală 
medie nr. 1 Buzău (antrenor prof. 
A. Ioneseu). Au cîștigat gazdele cir 
11—10 după mari emoții și prelungiri.’

A. VLĂSCEANU
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Poligonul Tunari așteaptă oaspeți UN „JOC*4 CUM N-AM DORI SĂ MAI VEDEM... O etapă importantă

PESTE CITEVA ZILE
Săptămîna viitoare, Capitala este 

gazda celei de a VÎI-a ediții a 
„Cupei Țărilor Latine" la tir. Ini
țiativa organizării acestei importan
te competiții internaționale a por
nit din partea federațiilor de spe
cialitate din țara noastră și Italia, 
în anul 1956. Și, în anul 1957, fede
rația italiană organizează prima edi
ție a acestei competiții, la care iau 
parte trăgători din R. P. Romînă, 
Franța, Italia, Spania și Portugalia, 
în anii următori concursurile au 
avut ioc la Monaco, Madrid, Roma, 
Reims și Lisabona. Sportivii noștri 
eu participat la patru ediții ale a- 
cestei competiții, cucerind de fiecare 
dată trofeul pus în joc și realizînd 
unele performanțe de valoare mon
dială. Ei au cîștigat 34 de titluri,

și pe echipe, 
fost decernate

din cele 
în aceste

ultimele concursuri de pe 
Tunari, așteptăm ca țintașii 

păstreze importantul

CUPA TARILOR LATINE”

concursu-

Telman (Steaua) a pătruns la semicerc și trage din săritură la poartă 
Foto: T. Roibn

în campionat

• In ajunul

ti

individuale
47 cîte au 
întreceri.

Cea de a
lui este așteptată cu viu interes, atît 
de către iubitorii tirului, cît și de 
trăgătorii noștri. Va fi o confrunta
re importantă mai ales dacă ținem 
seamă de faptul că valoarea tirului 
în țările latine ale Europei a crescut 
simțitor, îndeosebi la probele de pis
toale.

Deși trăgătorii noștri sînt la prima 
întîlnire internațională din acest se
zon, totuși față de rezultatele obți
nute la 
poligonul 
romîni 
trofeu.

ACTUALITĂȚI
primelor înlreceri din „Cupa Păcii" • Campionatul de cali

ficare
în ajunul primelor întîl- 
competiției internaționale 

„Cupa Păcii*. Așa

• Ne aflăm 
turi din cadrul 
de rugbi dotată cu 
oum am mai anunțat, startul in această 
tradițională întrecere — la care parti
cipă echipele reprezentative ale R. S. 
Cehoslovace, R. P. Polone, R. D. Ger
mane, R. P. Bulgaria (pentru prima 
oară) și ale țării noastre — se va da 
luni, în două orașe: Deva și Bîrlad.

La Deva se vor întâlni — în meci 
inaugural — reprezentativele R. S. Ce
hoslovace și R. P. Polone. La Bîrlad, 
în primul joc al competiției vor apare pe 
teren formațiile R. P. Romîne (seniori) 
și R. r “ ' 
dificat, 
va sosi 
ciul R.
■ fost 
mai).
• Ca

cură de o frumoasă tradiție, competi
ția a stirnit un viu interes. Organele 
locale au luat o serie de măsuri orga
nizatorice privind reamenajarea terenu
lui de joc, a tribunelor și vestiarelor. Pe 
timpul șederii lor in localitate, rugbițtii 
participanti vor avea prilejul să viziteze 
fabrica de rulmenfi, Complexul școlar 
și citeva așezări din împrejurimi. Este 
de semnalat, de asemenea, că pentru a 
răspunde numeroaselor cereri de vizio
nare a meciurilor, venite din partea iu
bitorilor rugbiului din regiune, O.N.T. 
'Iași va organiza excursii la Bîrlad au 
•trenul și autocarele.

• Toate întîlnirile din cadrul „Gupei 
Păcii" vor avea aceeași oră de începere t 
17,30

ÎN CAMPIONATUL DE CALI
FICARE

nouă etapă, 
următoarele 
Pitești — 
Rm. Sărat

Brăila 
Săcele
Il-a :

I.U.T.

P. Bulgaria (programul s-a mo- 
întrucît echipa R. D. Germane 
in București luni la prînz. Me- 
P. Romină — R. D. Germană 
reprogramat pentru ziua de 22

Bfrlad — unde rugbiul se bu-

• In ultima etapă â campionatului 
rk calificare s-au înregistrat rezulta
tele :

Seria I: Constructorul Ploiești — 
Progresul Rm. Sărat 3—0 (3—0), Pre
cizia Săcele — Petrolul Pitești 22—3 
(8-3).

Seria a II-a: Progresul Bacău — 
A. S. Tecuci 8—0 (3—0) !, Constructo
rul I.U.T. Iași — Viitorul 
3—5 (0—5).

Seria a II T-a : Electro pute re Craiova 
— Chimia Ti mă veni 6—13 
Metalul T. Severin — G.S.M. Reșița 
'3—6 (3—3), G.S.O. Timișoara — Mi- 
«Msrui Lupeni 3—6 (0—3),

Săvinești

(3-3) ;

La cea de a 5-a ediție 
a „lupei racii•99

(Urmare din pag. 1) 
schimbului de mîine al primei noastre 
reprezentative, au fost promovați tineri 
care dovedesc cea mai bună pregătire ți 
oare se afirmă printr-o perfectă disci
plină. Este îmbucurător faptul că pe
piniera de tineret a rugbiștilor noștri 
numără multe valori, talente, care în
drumate în spiritul jocului modern, 
ofensiv, vor ridica în continuare nive
lul calitativ al rugbiului romînesc.

în anul viitor este probabil ca la 
eoUialii competitori să se adauge și re
prezentativa Italiei, care și-a manifestat 
Interesul cu privire la o eventuală par
ticipare. Acest lucru este îmbucurător 
întrucît formația „azurilor“ este bine 
apreciată pentru sportivitate și calitatea 
(jocului practicat.

Cea de a 5-a ediție a întrecerii în
trunește rugbiștii prieteni din Republica 

'Democrată Germană. Cehoslovacia. Bul
garia, Polonia și Romînia. Ei privesc 
cu toată seriozitatea întîlnirile, la ca
pătul cărora cei mai buni vor primi 
trofeul invidiat: «.CUPA PĂCIL\

Mîine este programată o 
în cadrul căreia se vor juca 
meciuri : seria I: Petrolul 
Metalul Buzău, Progresul
— U.S.A.S. Năvodari, Cimentul
— Constructorul Ploiești, Precizia
— Cimentul Medgidia ; seria a 
A. S. Tecuci — Constructorul 
Iași, Progresul Bacău — Laminorul 
Roman, Ancora Galați — Constructorul 
T.R.C. Suceava ; seria a III-a: G.S.M 
Sibiu — G.S.O. Timișoara, G.S.M. Re 
șița — Minerul Vulcan, Chimia Tîrnă 
veni — Metalul T. Severin, Minerul 
Lupești — Sideriirgistul Hunedoara.

LOTUL BE TINERET AL R.P.R. ■ 
SIDERURGISTUL HUNEDOARA 

66—19 (37—0)

HUNEDOARA 17 (prin telefon). — 
Vineri după-amlază pe stadionul Cor- 
vinul din localitate, lotul de tineret 
al R.P.R. a susținut ultimul meci de 
verificare înaintea participării în 
„Cupa Păcii", avînd ca partener pe 
„Siderurgistul" Hunedoara din cam
pionatul de calificare. în prima re
priză lotul a manifestat o bună dis
poziție de joc, reușind acțiuni fru
moase pe linia de treisferturi.

în repriza a doua hunedorenii au 
fost mai combativi, mai ales la îna
intare. De la selecționata de tineret 
o bună pregătire au dovedit Nica, 
Vasilescu, Moldoveanu și Baciu.

V. ALBU-coresp.

Perspectivele unui med (Steaua— 
Dinamo) în care evoluau aproape 
toți componenții lotului respezenta- 
tiv, precum și o vreme admirabilă 
pentru joc au atras un public nu
meros joi după amiază, la „Tinere
tului". Interesul iubitorilor acestui 
sport fusese stimulat și de faptul 
că ambele echipe (avînd calificarea 
„în buzunar'') puteau să joace re
laxat și, deci, să ofere un spectacol 
de valoare. Dar, cînd te 
sacul la pomul lăudat...

Chiar în primele secunde, 
al echipei Steaua — oprit 
neregulamentar de apărătorii dina- 
moviști la semicerc (Nodea a trans
format lovitura de 7 metri acordată) 
— avea să dea, parcă, semnalul unei 
dispute strînse, care a depășit de 
multe ori limitele sportivității, iar 
unii jucători, chiar pe ale bunei cu
viințe. Și, intr-adevăr, în continuare, 
timp de 60 de minute, spectatorii 
care au venit cu toată încrederea la 
întrecerea celor mai bune formații 
ale handbalului nostru masculin, au 
fost nevoiți să suporte 
nibilă 
plină

Am 
cutele 
moviștilor, 
te mice, 
toare, sau acțiunile rapide, pline de 
-fantezie ale handbaliștilor de la 
Steaua. Erau elemente cu care cele 
două echipe își obișnuiseră pe ini
moșii lor suporteri și care, fără în
doială, le-ar fi adus, din nou, aplau
ze la „scenă deschisă”. In locul lor 
insă, am notat peste 60 de faulturi 
numai la semicerc, cu multe placaje...

duci cu

un atac 
în mod

o evoluție pe- 
acestui sport, 
neregulari tâți. 
în șir cunos-

a maeștrilor 
de obstrucții și 
așteptat minute 
șarje spectaculoase ale dina- 

încheiate cu șuturi pu- 
contraatacurile lor fulgeră-

TREBUIE LUCRAT MAI ATENT
SI MAI INTENS CU JUNIORII

la multe 
echipe și 

celelalte 
un deca-

A doua ediție a campionatului re
publican de juniori s-a încheiat du
minică la Bacău, prin desfășurarea 
turneului final. Am asistat 
jocuri frumoase, dar între 
mai ales între C.S.S. și 
trei participante a existat
laj evident ca pregătire și valoare, 
ceea ce a făcut ca nivelul general 
al turneului final să nu fie la înălți
mea așteptărilor și a altor competiții 
similare, desfășurate anterior. Acest 
decalaj este explicabil. Pe lingă 
faptul că are un lot bine selecțio
nat din toate punctele de vedere, 
echilibrat și temeinic pregătit, C.S.S. 
a avut și posibilitatea să participe 
da competiții locale, alături de 
echipe de valoare ridicată. E bine 
ca și celorlalte formații de juniori 
să li se creeze o astfel de posibili
tate pe plan local. Desigur că prin
cipalul mijloc de îmbunătățire a 
jocului rămîne procesul de instruire, 
Dar și contactul cu echipe mai bune 
ajută în mare — la dezvoltarea
juniorilor.

Turneul final de la Bacău a fost 
un bun prilej de a face unele con
statări și — mai ales — de a trage 
învățăminte privind munca de in
struire care trebuie desfășurată cu 
juniorii în viitor.

De la început trebuie să subliniez 
faptul că antrenorii echipelor de 
juniori trebuie să acorde mai multă 
atenție selecționării elementelor din 
punct de vedere fizic, ca dezvoltare 
și talie. Cu excepția echipei C.S.S.» 
toate celelalte au avut o medie da 
înălțime mică (1,70—1,75 m). De 
menea, trebuie lucrat foarte 
în ce privește corectitudinea 
alergare. Majoritatea juniorilor
fost deficitari la acest capitol. Or, 
în handbal — ca și în alte sporturi 
— alergarea corectă, atletică, joacă

un rol principal în joc. In general 
trebuie să atrag atenția antrenori
lor echipelor de juniori că se im
pune o preocupare deosebită față de 
pregătirea fizică multilaterală.

Tehnic, cei mai mulți juniori 
minuiesc cu multă ușurință mingea, 
prinderea și pasarea ei se face co
rect, chiar in regim de viteză mai 
ridicat. Unii jucători (Ioniță — S.S.E. 
Ploiești, Bratiloveanu — C.S.S. etc.) 
și-au însușit chiar procedee de arun
care mai pretențioase, cum sînt arun
carea prin evitare sau aruncarea 
zvirlită pe lingă șold. Totuși, pro
cedeele tehnice de aruncare nu sînt 
suficient de variate, iar cele însu
șite nu sînt folosite întotdeauna cînd 
le pretinde situația de joc. De ase
menea, forța și precizia aruncărilor 
lasă de dorit. Iată alte aspecte spre 
care trebuie să-și indrepte atenția 
antrenorii echipelor de juniori.

Sub aspect tactic, două echipe — 
C.S.S. București și S.S.E. Ploiești — 
au dovedit că antrenorii și jucă
torii respectivi au preocupări eviden
te pentru organizarea jocului 
apărare și în 
se desfășoară 
se vede clar 
realizarea cu
dare a unor acțiuni 
de atac colective, 
care au ca scop pu
nerea unui jucă
tor în situația de 
a arunca la poartă 
mai favorabilă. Celelalte echipe însă, 
nu vădesc asemenea preocupări în 
măsura în care impune dezvoltarea 
actuală a handbalului și caută rezol
vări individuale. Ar fi bine ca antre
norii lor să insiste la acest capitol, 
altfel jocul rămîne gol de orice con
ținut tactic, fără finalitate.

in 
atac. Din felul cum 
jocul acestor echipe 

că jucătorii urmăresc 
răb-

ase
muit 

in 
au

și lovituri intenționate, 
proteste la deciziile arbi- 
cele mai multe ori ne- 
etc. Și aceasta, într-un

rugbistioe 
vociferări, 
irului (de 
justificate) 
meci în care evoluau 8 maeștri emeriți 
și 6 maeștri ai sportului ! In aceste 
condiții, era și firesc ca nivelul ca
litativ al 
total. La 
contribuit 
arbitrajul
Eț s-a dovedit, mai ales în repriza 
întîi, mult prea îngăduitor față de 
neregularitățile comise. In plus, îi 
mai reproșăm faptul că nu a acordat 
golul perfect 
(în min, 16) 
Dinamo.

Dinamo a
Scorul a fost tot timpul string, ega
litatea fiind consemnată nu mai puțin 
de 10 ori. De reținut că la situația 
de 10-9 pentru Steaua, Moser a 
două aruncări de la 7 metri!

Cam atît despre un meci, 
trebuie să constituie obiectul 
analize serioase din partea conduce
rilor celor două secții, datoare să 
sancționeze cu severitate abaterile 
comise. Pentru că așa cum au jucat 
joi, Dinamo și Steaua nu au făcut 
nici un serviciu handbalului nostru !

întîlnirii să nemulțumească 
această stare de lucruri a 
intr-o oarecare măsură și 
lui C. Șenchea (Ploiești).

valabil înscris de Iacob 
la scorul de 7-6 pentru

învins cu 15-14 (9-7).

ratat

care 
unei

Pentru situația din clasamente, 
etapa de mîine a campionatului ca
tegoriei A — penultima — este foarte 
importantă. Din partea ei se așteaptă 
o serie de clarificări atît în ceea ce 
privește calificarea în turneele fi
nale, cît și retrogradarea. De altfel^ 
penultima etapă se și desfășoară sub 
semnul acestei lupte, pe care iubi
torii handbalului o doresc dusă în- 
tr-un mod corect, sportiv.

Cum am mai subliniat, în seria 
a Il-a a campionatului masculin și 
în prima din competiția feminină 
este deschisă întrecerea pentru al 
doilea loc, care dă dreptul la par
ticipare în turneele finale. Iar în se
ria I masculină și a Il-a feminină 
mai multe echipe au șanse să evite 
retrogradarea. In această privință, 
șase din partidele programate mîine 
pot aduce unele clarificări: C.S.M.S, 
Iași — Rapid București, Tractorul 
Brașov — Știința București și C.S.M. 
Reșița — Dinamo Brașov la băieți. 
Progresul București — Știința Bucu
rești, S.S.E. Ploiești — Tractorul Bra
șov și Vestitorul București — Cons
tructorul Timișoara la fete.

De asemenea, este de reținut der
biul feminin al seriei a Il-a, C.S.M» 
Sibiu — Știința Timișoara.

In București au loc cinci meciuri^ 
al căror program îl găsiți La rubrica 
„Unde mergem ?”.

Ieri, primele 
în turneele

meciuri
finale

ale campionatului de calificare
MASCULIN. Seria I (Sf. Gheorghe):

ștunța. Galați — Portul Constanța 81—17 
(19—10), CSO Ploiești — Metalul Bucu
rești 17—15 (9—6). Viu interes, spectatori 
numeroși. (Gh. Briotă și P. Zoltan, oo- 
resp.). Seria a n-a (Tg. Jiu): Voința
Sighișoara — ASM Odorhei 19—12 (12—5), 
Știința Cluj — Mecanica Timișoara 20—19 
(10—10). Jocuri urmărite cu interes. 
(Gh. Fometescu, coresp.).

țț FEMININ. Seria I (Baia Mare) : 
Știința B. B. Cluj — Locomotiva Teiuș 
17—5 (8—3), Voința Odorhei—ILSA Timi
șoara 12—4 (5—3). (V. Săsăranu. eocesp. 
reg.). Seria a n-a (Onești): Rulmentul 
Brașov — Spartac Constanța 11—8 (4—7), 
Textila Buhuși — Ancora Galați J—5 
(5—0). Organizare bună, meciuri intere
sante, 4 000 spectatori. (Gh. Gorun, oo- 
resp.).ADRIAN VASILIU

Echipa CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI, campioana republicană 
la juniori 1962—63. De la stingă la dreapta, sus : antrenorul prof. E. Trofim. 
D. Roșescu, M. Bratiloveanu, S. Iiădău, H. Gabrielescu, Cr. Popescu; jos : Af. 
Marinescu, A. Stănescu, Gh. Goran, V. 1one seu și Gh. Anghel.

Foto : E. Teirău-BacSu

CULTUL SPECIALISTULUI

din poziția cea

porții, ceea ce 
ori circulația să 
dea jocului un 
asemenea, există

Una din lipsurile cele mai impor
tante, a tuturor echipelor finaliste, 
este aceea că jucătorii nu sînt pre
ocupați să primească mingea în miș
care spre direcția 
face ca de multe 
fie laterală și să 
caracter static. De
o lipsă de colaborare între jucătorii 
care acționează la semicerc și cei 
de la 9 m. în fine, spre deosebire 
de C.S.S. și S.S.E. Ploiești, Lucea
fărul Brașov și S.S.E. Timișoara 
ignorează contraatacul, mijloc tactic 

foarte eficace în 
handbalul modern.

In apărare, deși 
echipele se preocu
pă de organizarea 
jocului, folosind 

„zonei" (6+0, 5+1» 
de apărare combi-

a.

fie variante ale 
4+2), fie forme 
nată, s-a remarcat totuși faptul că 
majoritatea juniorilor nu au sufi
cientă forță în picioare (ca urmare 
a lipsei unei bune pregătiri fizice 
specifice) și nu se deplasează cu 
ușurință pe care ar trebui s-o aibă 
la vîrsta lor. De aceea de multe ori

am asistat la un joc obstructionist» 
la prea multe faulturi.

Iată, pe scurt, citeva constatări Ia 
turneul final. Sînt probleme legate 
strict de instruire, 
norii și sportivii 
ve în viitoarele 
Pentru echipele 
atît mai necesar 
ele au prezentat 
loroase, cu multe elemente cu reale 
posibilități .de progres. în afară de 
jucători cunoscuți (ca Marinescu, 
Goran, Anghel — București, Conian, 
Radu — Ploiești, Wagner — Timi
șoara etc.), s-au mai impus Roșescu — 
București, Vitaloș, Gal — Brașov, 
Andreoiu, Ioniță — Ploiești, Maurer — 
Timișoara etc., care — bine îndru
mați, — ca și ceilalți juniori — pot 
lărgi baza de selecție a lotului de 
tineret. De altfel, este datoria tutu- 

atenție
■ schfm- 

nostru, 
poziția 

interna*

pe care antre- 
trebuie să le rezol- 
etape de pregătire, 
finaliste este cu 
acest lucru cu cit 

la Bacău loturi va-

ror antrenorilor să acorde 
maximă pregătirii juniorilor — 
bul de mîine al handbalului 
care trebuie să-și mențină 
cîștigată cu trudă pe plan i 
{tonal.

N. NEDEF, antrenor federal



Incepind de săptămina viitoare

ase valoroase formații de peste hotare evoluează in țara noastră
Tot mai multe echipe de club de peste hotare ne vizitează 

inile ce urmează ni s-a anunțai sosirea a nu mai puțin de 
ire vor evolua in Capitală și in a'.te orașe ale țării.

țara in această perioadă. Pentru săptd- 
șase echipej dintre cele mai valoroasei

sportivm>1
CAPITALA -săsȘgw)

UVINGATORII LUI PENAROL

leu mult interes este așteptată în 
pcial sosirea echipei uruguayene 
letic Club Cerro din Montevideo, 
te prima echipă de fotbal din Uru- 
lay care evoluează în țara noastră

— lucru demn de reținut — una 
h cele mai bune formații uru- 
ayene. Este suficient 6ă amintim 

în campionatul pe 1962 Cerro s-a 
fișat pe locul doi, după renumita 
Ihipă Penarol, și că printre ulti- 

Echipa Cerro (Montevideo) care evoluează săptămina viitoare la București.

lele sale performanțe se numără 
Ictoria cu 4-0 în fața lui Boca Ju- 
ors, campioana Argentinei, un va- 

Iros 3-1 in fața lui Penarol, pre- 
km și două victorii la același scor 
-1) în fața echipelor Partizan Bel- 
pad și Steaua roșie Bratislava, pen-

CURIERUL NOSTRU
lț> „Unul din obiectivele de seamă care 
I stat în centrul preocupărilor coiegiu- 
■ i regional de arbitri de fotbal Ploiești, 
I fost și acela de a crește și pregăti noi 
kdne de arbitri", ne-a scris de c uri nd 
bres pond en tul nostru MATHOS BE- 
IBOSIAN. Pe linia acestor preocupări, 
k toamna anului trecut, la Ploiești s-a 
pscius un curs de arbitri care a durat 
kse luni și a fost frecventat in mod re- 
hlat de 30 de elevi recrutați din rindu- 

actualilor și foștilor jucători de fot- 
■r Printre cei care au trecut cu succes 
kamenele se numără lăcătușul Gh. Da- 
pa de la întreprinderea „24 Ianuarie", 
bonomistul Gh. Doboș de la I.T.T.C., 
ptistrm C. Ionescu de la fabrica Doro- 
lanțul, rafinorul Ion Berechet de la 
afinăria Teleajen etc.
[• BeferindU-se la mai multe probleme 
Se fotbalului ieșean, tov. EUGEN PRE- 
|oru se ocupă în scrisoarea sa de jo- 
lil slab prestat de C.S.M.S. în meciul 
mical disputat pe teren propriu la 9 
kai și pierdut cu 2—1 in fața echipei de 
alegoria B, Ceahlăul P. Neamț. Feliei- 
ndu-i pe oaspeți pentru jocul lor fru

CAMPIONATUL U.R.S.S. T.D.N.A. ASPIRĂ LA TITLU

în campionatul Uniunii Sovietice 
Lau consumat alte două etape, care 
Iu au schimbat însă prea mult si- 
Liația din fruntea clasamentului. 
fermta.înd la egalitate cu Dinamo Le- 
ingrad (0—0) și învingînd cu 3—0 
e Torpedo Moscova, Dinamo Mos- 
pva își menține poziția de lider, 
cumulînd 14 puncte după nouă eta
te. De remarcat revenirea în plu- 
jn>ul fruntaș a echipei campioane, 
partak Moscova : 2—1 cu Dinamo 
'bilisi și 2—0 cu Dinamo Leningrad, 
kite rezultate : Zenit — Moldova 
—0, Lokomotiv — Ararat 2—1, Di- 
amo Minsk — Ț.S.K.A. 1—1, Tor- 
edo Kutaisi — Kairat 0—2, Aripile 
ovietelor — Pahtakor 1—0, Neftia- 
ik-Avangard 1—0, Șahtior — Dinamo 
Liiev 3—1, S.K.A. Rostov — Torpedo 
loscova 2—0 (etapa a 8-a) ; Dinamo 
linsk — Ararat 3—1, Dinamo Tbi- 
,si — Kairat 3—1, Ț.S.K.A, — Mol- 
ova 0—0, Dinamo Kiev — S.K A. 
.ostov 2—0, Avangard — Pahtakor 
—1, Neftianik — Torpedo Kutaisi 
—1, Aripile Sovietelor — Șahtaor 
—1 (etapa a 9-a). Clasament : Di- 
amo Moscova 14 p, Neftianik Baku 
i p, Spartak Moscova sl Ț.S.K.A.
8 p etc « 

tru a avea o imagine destul de com
pletă asupra valorii echipei Cerro 
și a prestigiului internațional de care 
se bucură adversarii de la 23 mai ai 
selecționatei noastre de tineret. Dar, 
nu numai bucureștenii vor avea oca
zia să-i vadă la lucru pe virtuoșii 
fotbaliști uruguaieni. Duminică 26 
mai ei vor evolua în fața specta
torilor clujeni iar miercuri 29 mai 
vor juca la Iași, unde își încheie 
turneul în Romînia. După meciurile 
din țara noastră, Cerro joacă în 
Turcia cu Galata Saray, apoi la

Cairo (trei jocuri) și în U.R.S.S. (alte 
trei partide). Meciul de joi 23 mai 
de la București constituie un exce
lent prilej de verificare pentru re
prezentativa noastră de tineret, care 
la 2 iunie întilnește selecționata de 
tineret a Angliei.

mos, tov. Predoiu nu uită să adauge • 
„Dorim mai multă seriozitate în rîndul 
jucătorilor de la C.S.M.S. care nu trebuie 
să uite că cei 20.000 de spectatori pre- 
zenți la fiecare meci al lor doresc o 
comportare cit mai frumoasă din partea 
echipei favorite, indiferent dacă meciul 
este amical sau oficial44.

e Despre derbiul brașovean Tracto
rul — Steagul roșu la fotbal juniori, 
ne-a scris corespondentul nostru CA
ROL GRUIA. „Intîlnirea, scrie dinsul, 
a corespuns pe de-a-ntregul așteptări
lor. Cele două formații au creat multe 
faze palpitante, au reușit schimburi de 
locuri frumoase, au jucat cu deschideri 
lungi pe aripi și au șutat destul de des 
la poartă. Acest derbi local, încheiat la 
egalitate, 1—1, a scos din nou în relief 
bogăția de cadre valoroase existente în 
acest sport. Merită felicitări și cei doi 
antrenori, Vladimir Gvosaru de la Trac
torul și Ștefan Hidișan de la Steagul 
roșu, cane muncesc cu seriozitate pentru 
buna pregătire a speranțelor fotbalului 
brașovean".

Aflată mult timp la mijlocul cla
samentului, prm victoriile repurtate 
în ultimele etape Ț.D.N.A. Sofia se 
anunță din nou pretendentă la pri
mul loc : în etapa a 24-a militarii au 
învins cu 4—0 în deplasare pe Șinik 
Host Rakovskl). în meci derbi (con
dus de arbitrul romîn Victor Pădu- 
reanu) Levski a terminat la egali
tate (1—1) cu Spartak Plovdiv. Alte 
rezultate : Lokomotiv Sofia — Beroe 
1—1, Dunav — Botev 3—3, Marek — 
Dobrudja 2—1, Spartak Pleven ‘— 
Slavia 3—1, Lokomotiv Plovdiv — 
Spartak Sofia 1—0, Cerno More *- 
Spartak Varna 2—1. In clasament : 
Spartak Plovdiv 32 p, Botev și Lo
komotiv Sofia 30 p, T.D.N.A. 29 p etc,

IN „CUPA ORAȘELOR TlRGURI*

In meci retur contînd pentru semi
finalele „Cupei orașelor tîrguri" la 
fotbal, A.S. Roma a învins pe F.C 
Valencia cu 1—0 (1—0). Pentru finală 
s-a calificat însă echipa Valencia 
învingătoare cu 3—0 în primul joc. 
Cealaltă finalistă va fi desemnată în
tre echipele Dinamo Zagreb și Fe- 
rencvaros Budapesta.

• Federațiile de fotbal din R. P. 
Bulgaria și R. P. Albania au căzut de 
acord asupra datelor la care echi

FOTBALIȘTI DIN R.D.G. DIN 
NOU LA BUCUREȘTI

Jocul echipei reprezentative a R-D. 
Germane a lăsat o bună impresie 
asupra publicului bucureștean. La 30 
mai, spectatorii bucureșteni vor pu
tea admira o puternică formație de 
club din R.D.G., Motor Zwickau, ad
versară a lui Rapid București. Echi
pa Motor Zwickau ocupă locul șase 
în campionatul țării sale (din 14 
echipe participante). In ultimele două 
etape ale campionatului, Motor a în
vins cu 3-0 pe Chemie Halle și a 
terminat la egalitate (1-1), în depla
sare, cu Dynamo Berlin. Unspreze- 
cele de bază, antrenat de fostul in
ternațional Dittos, este alcătuit din: 
Meier — Glaubitz, Beier, Rohner — 
Gruner^ Dimanski — E. Franz, Witz- 
ger, Jura, Henschel și Speth. După 
jocul de la București, Motor. Zwic
kau va mai susține două partide: 
la Bacău (2 iunie) și Galați (6 iu
nie).

ALTE MECIURI

Săptămina viitoare va evolua la 
Timișoara (23 mai) și Galați (26 mai) 
echipa vest-germană VfR Mannheim. 
Această formație activează din 1896 
în prima ligă, fiind de mai multe ori 
campioană a Germaniei de sud. In 
1949 a fost campioană a R.F. Ger
mane iar acum doi ani a cîștigat 
Cupa regiunii de sud a R.F.G. In 
campionatul actual, Mannheim a re
purtat victorii asupra lui F.C. Niim- 
berg și Kickers Offenbach și a ter
minat la egalitate cu Eintracht Franck- 
furt și I860 Munchen. Lotul anunțat 
cuprinde pe: Venzler, Schreck,
Krauss, Wackerle, Rehbein, Schmitt, 
Kott, Arnold, Bast, Veit, Specht, 
Spiesberger, Pustai. Dintre aceștia, 
Schmitt și Kott sînt internaționali A 
jar Arnold a jucat în selecționata 
de juniori a R.F.G.

Bogata serie de meciuri interna
ționale este completată de revanșa 
meciului din campionatul interna
țional feroviar dintre Rapid și Lo
komotiv Moscova (23 mai la Bucu
rești), de jocul echipei braziliene 
Fluminense la Constanța (26 mai), 
precum și de turneul pe care-1 în
treprinde la sfîrșitul acestei luni și 
începutul celei viitoare echipa bul
gară de categoria A Marek Stanke 
Dimitrovo. Fotbaliștii bulgari vor 
juca la 30 mai la Turda cu Arieșul, 
la 2 iunie la Oradea cu Crișana șl 
la 5 iunie la Tg. Mureș cu Mureșul.

După cum se vede, următoarele
2—3 săptămîni vom avea prilejul să 
asistăm la numeroase jocuri inter
naționale inter-cluburi. Sperăm că 
ele ne vor oferi atît spectacole atrac
tive, cît și ocazia de a înregistra noi 
succese ale formațiilor noastre.

pele celor două țări se vor întîlni 
în preliminariile turneului olimpic. 
Primul meci va avea Ioc la 2 iunie 
la Tirana, iar cel de-al doilea la 16 
iunie la Sofia. După cum se știe, 
echipa cîștigătoare din aceste jocuri 
și a meciului cu Luxemburg, se va 
întîlni în continuare cu echipa învin
gătoare dintre R. P. Romînă și Da
nemarca

• Finala „Cupei Scoției* la fotbal, 
disputată între echipele Glasgow 
Rangers și Celtic, a revenit primei 
echipe cu scorul de 3-—0 (2—0). In 
primul joc, desfășurat la 4 mai, re
zultatul fusese egal (1—1).

• In mai multe orașe dtn Anglia 
a început turneul internațional de 
fotbal rezervat echipelor de amatori, 
organizat cu prilejul centenarului 
fotbalului britanic. Iată rezultatele 
înregistrate în prima zi : Scoția — 
Irlanda 5—1 (1—1) ; Italia — Elveția 
1—1 (0—1) ; R. F. Germană — Olanda 
1—0 (1—0) ; Anglia — Franța 3—1 
(1—1).

• Echipa italiană de fotbal F.C. Bo
logna a întîlnit Ia Aalberg formația 
locală, pe care a învins-o cu 5—1 
(2—0). De remarcat că 4 puncte ale 
italienilor au fost însorise de danezul 
Nilssen, transferat cu cîțlva ani în 
urmă la acest club. In cel de-al doi
lea meci susținut în Danemarca F. C. 
Bologna a dispus cu 2—1 (1—1) de 
Alliance Copenhaga.

AZI

ATLETISM : stadionul Tineretului; 
de la ora 15,30 : etapa pe centru a 
campionatelor universitare.

TENIS: teren Progresul, de la 
ora 15,30: Progresul—Steaua; teren 
Dinamo, de la ora 15,30 : Dinamo— 
Știința; ter. Cen
trul de antrena
ment nr. 2, de la 
ora 15,30 : Petrol 
Chimie — Justiția 
(meciuri în cadrul 
campionatului Ca
pitalei).

FOTBAL: teren 
Gloria, ora 16,30; 
Metalul—Gaz Me

tan Mediaș.

MlINE

ATLETISM : stadionul Tineretului, 
de la ora 9,00 : faza pe centru a 
campionatelor universitare ; stadionul 
Republicii, de la ora 8,00 : campio
natul Capitalei pe echipe reprezen
tative de raioane.

CICLISM: km. 8 șos. București— 
Ploiești, ora 9: plecarea în „Cupa 
Avîntul".

MOTO: Circuitul de la Arcul de 
Triumf, de la ora 10: concurs in
ternațional de viteză.

Bogată activitate internă 
și internațională

• Hiinc, clapa a Il-a (Ia seniori) și clapa I (la Juniori)
• Lotioinotir Karl Nari stadt evoluează la București, Timișoara 
șl Arad • Intilnirllc reprezentativelor de seniori și Juniori

Dispută pentru balon. Fază din meciul Rapid — Industria Linei disputat dumi
nica trecută la ștrandul Tineretului.

Foto: I. Mihăicft

Mîine sînt programate jocurile e- 
tapei a patra în campionatul repu
blican de polo. La București, ștran
dul Tineretului găzduiește două par
tide. In prima, cu începere de la ora 
11, se întîlnesc echipele bucureștene 
Știința și Rapid. In continuare (în 
jurul orei 12) se desfășoară meciul 
dintre Dinamo București și C.S.M. 
Cluj.

Cel mai interesant meci al etapei 
se desfășoară la Oradea între echi
pele Crișana și Steaua. Ambele for
mații sînt neînvinse pînă în prezent 
și faptul vorbește de la sine despre 
posibilitățile celor două echipe. La 
Cluj, Știința întîlnește pe C.S.Mure
șul Tg. Mureș. Prima șansă este de 
partea formației studențești, care în 
caz de victorie va obține primele 
puncte în clasament.

In sfîrșit, la Timișoara, Industria 
Linii primește replica echipei l.C. 
Arad.

•ir
O nouă competiție importantă îșl 

începe miine desfășurarea. Este vor
ba de campionatul republican (faza 
de zonă) al echipelor de juniori. 
Deocamdată își vor începe disputa 
numai formațiile participante la zona 
bucureșteană. Cele patru întîlniri ale 
primei etape se desfășoară la ștran
dul Tineretului (cu începere de la 
ora 8) : Rapid-Clubul sportiv școlar 
(arbitru Aurel Zahan), Steaua-Dina- 
mo (arb. Virgil Goian), Progresul- 
Știința (arb. V. Medianu), S.S.E.I— 
S.S.E. II (arb. Șt. Kroner)

★
A fost stabilit programul turneu

lui de polo care se desfășoară săp- 
tămîna viitoare (joi, vineri și sîm

TENIS : de la Ora 9, continuarea 
meciurilor de sîmbătă.

CALĂRI E: baza hipică din cal. 
Plevnei de la ora 10 : concurs or
ganizat de cluburile Steaua și Știința, 

SPORTURI NAUTICE: lacul Sna- 
gov ; „Cupa Dinamo" ; lacul Tei, de 
la ora 10 : concurs universitar.

HANDBAL: cam
pionatul feminin 
cat. A: teren Pro
gresul, ora 10: 
Vestitorul - Con
structorul Timiș.; 
ora 11,05 : Confec
ția—Rapid ; ora
12,10 : Progresul — 
Știința Buc. ; cam
pionatul masculin 
cat. A: stadionul 
Dinamo, ora 16: 
Steaua — Dinamo 
Bacău ; ora 17.15: 
Dinamo — Rafină
ria Teleajen.
NATAȚIE: ștran

dul Tineretului, 
de la ora 11 : Ra

pid—Știința Buc. și Dinamo-C.S.M. 
Cluj (meciuri de polo în cat. A) ; de 
la ora 8: jocuri în campionatul de 
juniori.

FOTBAL: stadionul Republicii,
ora 15,30: Progresul-Știința Cluj; 
ora 17,15 : Rapid—C.S.M.S. Iași.

TENIS DE MASĂ : sala Floreasca, 
de la ora 18,30: intîlnirea dintre re
prezentativele masculine și feminine 
ale orașelor București și Pekin.

bătă) în Capitală, cu participarea ■ 
patru echipe: Rapid București, Lo
komotiv Karl Marx Stadt, Selecțio
nata Capitalei, reprezentativa de ju
niori a Capitalei. Iată programul: 
joi (ora 19,30) : Rapid—reprezenta
tiva de juniori a Capitalei, Lokomo
tiv Karl Marx Stadt—Selecționata 
Capitalei ; vineri (ora 19,30) : Selec
ționata Capitalei—Rapid, reprezenta
tiva de juniori a Capitalei—Lokomo
tiv Karl Marx Stadt. Sîmbătă (ora 
19): Reprezentativa de juniori a Ca
pitalei—Selecționata Capitalei, Rapid 
—Lokomotiv Karl Marx Stadt. Polo- 
iștii de la Lokomotiv mai evoluiază 
la Timișoara (marți 28 mai) și Arad 
(miercuri 29 mai).

*

In lunile iunie și iulie, jucătorii 
noștri fruntași vor susține importan
te întîlniri internaționale. Astfel, re
prezentativa de juniori a țării va 
participa în zilele de 1 și 2 iunie la 
un turneu care se desfășoară în 
R.D. Germană, la Piesternitz. La 28 
iunie, selecționata de seniori a fost 
invitată la Leipzig la un mare tur
neu internațional la care vor mai 
participa reprezentativele R. D. Ger
mane, R. S. F. Iugoslavia, Suedia, 
R. S. S. Gruzină și R. D. Germană 
juniori (în afară de concurs). Urmă
toarele jocuri ale reprezentativei noa
stre de seniori vor fi susținute în 
U.R.S.S., la Tbilisi (între 5—9 iulie), 
Moscova (10—14 iulie) și Kiev (15— 
19 iulie).
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Miine, pe lacul Tei și la Snagov Șahiștii de la Progresul Azi, la Floreasi

Două competiții importante pe primul loc Întîlnîre cu jucătorii chinezi
al semifinalei din Capitală

R.P.R. 
rezul-

PRO- 
Mi-K. 

Reicher—

de probele de canoe. întrecerile de caiac figurează și tn programul „Cupei 
desfășura rutine pe lacul SnagovDuujmo*, competiția care se m

• Conrifmînd o frumoasă tradiție, 
Hub ul sport »▼ Dinam© organizează dn- 
mmică dimineața (începind de la ora 
10) un important concurs de caiac- 
eanoe. la care sînt invitați sportivi dm 
toate cioburile fi asociațiile cn secții 
de sporturi nautice. întrecerile vor ivea 
k>c, ca în fiecare an. pe lacul Snagov. 
We cupriari uriuâioarele probe: K 1 «i 
K 2 băieți: 500 m. 1000 m si 10 000 
m: K 4 biiefi: 1000 m și 10000 m; 
ei și G 2: 1000 m și 10 000 m; K 1

și K 2 femei: 500 m. Competiția este 
dotată cu „Cupa Dinamo“.

• Tot miine se ▼> desfășura în Capi
tală. pe lacul Tei — ora 10 — prima 
ediție a campionatului universitar de 
sporturi nautice pe centrul uni verși tu 
Buenrești. Competiția este menită «I 
contribuie la popularizarea sporturilor 
nautice în rîndul studenților buoureșteni. 
Programul întrecerilor cuprinde probe 
de canoe 10-J-1 (băieți și fete), K 1 și 
K 2 precum și o probă de schif 4-f-l.

Timp de patru zile, în sala clu
bului Progresul, s-au desfășurat în
trecerile semifinalei campionatului 
de șah pe echipe mixte al 
S-au înregistrat următoarele 
tate :

Runda I: ELECTRONICA — 
GREȘUL- 3-3 (Pavlov—Pușcașu 
Drimer—Gavrilâ I '■Ir-'lt,
Nacht 1-0, Nacu—Bozdoghină 1-0,
Sanda Filipescu—Elena Răducanu 0-1. 
Heidrun Brantsch—Maria Desmireanu 
0—1); VOINȚA BRAȘOV—FARUL 
CONSTANȚA 4-2.

Runda a Il-a: ELECTRONICA— 
VOINȚA 4’t— l’,x (Pavlov—Porumbescu 
1-0. Drimer—Hogaș %—Reicher— 
Enescu 1-0, Nacu—Goritz 0-1 etc.). 
PROGRESUI^-FARUL 3’4-2% (Puș
cașu— Mititelu *4—%. Bozdoghină— 
Cormos 1-0. Nacht—Damian 1-0, Er- 
deuș—Martin 0-1, Elena Răducanu— 
Anca Drăganciu 0.1, Mana Desmi
reanu—Maria Guter 1-0).

Runda a IlI-a: FARUL-ELEC
TRONICA 3-3 (Mititelu—Pavlov 1-0, 
Vlad—Drimer 0-1, Cormos—Reicher 
%—%, Damian—Nacu 0-1, Anca Dră
ganciu—Sanda Filipesct^ 1-0, Maria 
Guter—Heidrun Brantsch *4— */a) ; 
VOINȚA—PROGRESUL ‘4-5*4.

Iată cum arată clasamentul final : 
Progresul București 12 p, Electronica 
București 10*/2 p, Farul Constanța 
7’4 p, Voința Brașov 6 p. Echipele 
Progresul și Electronica s-au cali
ficat pentru finala campionatului. 
(T, Nicoară—coresp.).

Etapa regională în plină desfășurare
Recent s-a desfășurat o parte 

dintre jocurile etapei regionale a cam
pionatului republican pe echipe. Iată 
citeva amănunte în legătură cu aceste 
Întreceri.

tești și Timișoara. De asemenea, ma
joritatea pistelor au fost utilate 
bile și popice corespunzătoare.

TABLOUL CAMPIOANELOR

cu

• O formație a Electronicii s-a 
deplasat în R.S.F. Iugoslavia pentru 
a lua parte la o importantă competi
ție pe echipe, care începe mîine în 
localitatea climaterică Bled. La pri
ma masă a echipei bucureștene va 
juca maestrul sportului Mircea 
Pavlov.

OAIJFICATIVL-L 
BINE — ORGANIZATORILOR

Din relatările primite rezultă că 
membru comisiilor regionale de spe
cialitate s-au străduit și au reușit să 
organizeze jocurile în bune condițiuni. 
In mod deosebit merita subliniată 
munca depusă de activiștii voluntari 
din Tg. Mureș, Ploiești, Brașov, Pi-

In urma întrecerilor desfășurate, 
următoarele echipe au devenit cam
pioane ale regiunilor respective : fe- 

Voința Baia Mare, Progresul 
C.S.M. Reșița, Voința Oradea, 
Craiova. Voința Ploiești, Ce-

Pitești, 
Voința 
tatea Giurgiu, Hidromecanica Brașov; 
masculin: Voința Tg. Mureș. Industria 
Locală Baia Mare, Progresul Pitești, 
Voința Arad. Voința Oradea. Con
structorul T.R.C. Craiova. Petrolul 
Ploiești, Cetatea Giurgiu, Flacăra 
Brașov.

Joi la Qhi] a avut loc întâlnirea in
ternațională de tenis de masă dintre e- 
chipele orașelor Pekin și Quj. La ca
pătul celor nouă meciuri, victoria 
revenit sportivilor chinezi cu scorul 
7—2.

Cea mai bună impresie au lăsat-o 
Tao-pen, Ian Iui-hua, Ti Cian-hua

de

Hu
. - . ’ -4 ?iLian Li-cen de la oaspeți și Gatrinel 

Folea și Adalbert Rethi de la gazde.
Gîteva amănunte asupra partidelor și 

rezultatelor înregistrate: Ti Cian-hua— 
Marta Tompa 2—0 (21—10, 21—13). 
învinsa n-a putut face față atacurilor 
puternice combinate cu servicii cu mult 
efect ale adversarei. Iu. Cian-ciun—Sen- 
tirani 2—0 (21—12, 21—14). Deși a 
încercat să atace peste Iu Cian-ciun, 
Sentivani a avut un procent redus de lo
vituri reușite.

Lian Li-cen—ludit Krezsek 2—0 
(21—18, 21—16). In fața redutabilei 
sale partenere, Krezsek a acționat cu
rajos, cu contraatacuri. Ian Iui-hua— 
Giurgiucă 2—0 (21—16, 21—17). Foar
te sigur pe atacul din dreapta și mai 
deloc incomodat de topspinurile sau lo
viturile „tăiate* executate cu timiditate 
de Giurgiucă, campionul chinez a repur
tat victoria cu destulă ușurință. Ti 
Cian-hua, Lian Li-cen — Catrinel Folea. 
Marta Tompa 2—0 (21—17, 21—11). 
Prea defensive, contînd doar pe atacu
rile răzlețe ale lui Gatrinel Folea. cu
plul nostru nu a putut să-și impună 
jocul. Rethi—Kuo Ciun-kun 2—1

(19—21, 21—13, 24—22). Rethi a 
ta cat susținut 
verul a făcut 
Ciun-kun. un 
priza normală , _ ______
tor. Iu Cian-ciun, Ian Iui-liua—VegzJ 
lescu, Rethi 2—1 (13—21, 21—141
21—11). După un început bun, curajoși 
Negulescu și Rethi au cedat treptal 
inițiativa și au ratat multe mingi. Gal 
triad Felea—Lin Hui-cin 2—1 (22—20l 
19—21, 21—18). Folea a dirijat binl 
mingile din apărare și a atacat deseori 
cu succes, obținînd o victorie pe da 
plin meritată în fața învingătoarei ja 
ponezeî Seki de la campionatele monl 
diale de la Praga.

Tn ultima partidă a întâlnirii, valorol 
sul jucător Hu Tao-pen l-a învins cd 
2—0 (21—9, 21—18) pe Radu Negri 
lescu.

și cînd a folosit și re 
puncte prețioase la Kn] 
jucător care utilizeazj 

și este un excelent apăra

ASTAZI IN SALA FLOREASCA: 
BUCUREȘTI—PEKIN

Cu începere de la ora 18,30, sala Flol 
reasca din Capitală va găzdui întrece] 
rea dintre formațiile orașelor RucmreștJ 
și Pekin. întâlnirile se vor desfășura 
după sistemul „Cupei Swaytliling** Ia 
băieți și „Cupa Gorbillion* la fete.

Echipele noastre vor fi aleălirite did 
Giurgiucă. Sîndeanu. Sentivani (băieții 
și Catrinel Folea, Marta Tompa și Ma 
riana Jandrescu (fete).

C. COMARNISCHI

După consumarea turului, clasamentul 
campionatului republican — —
arată astfel :

2 51 :M-

Vulturii 
Constr.
Mureșul

3.
4.pe echipe

9
5

a 0 70:47 
0 2 57:59

2.
3.Craiova 

Buc.

SERIA

PRIMUL CONCURS INTERNATIONAL

1. Steaua.
2. Dinamo
3. Metalul
4. Progresul Brăila

SERIA A
1. Dinamo Bue.
2. Farul Constanța

(Urmare din pag. 1)

Galați 3 

a rn-A

C.S.M. 
Unirea 
C.S.M. 
C.S.M.

Progresul Buc. 
Constr. I.C.O.R.

SERIA_______
Mușcelul Cîmpulung 
Petrolul Ploiești 
A.S.A. Bacău 
C.S.M.S. Iași

SERIA A IV-A
Voința Buc.

.. ........... U.M. Timișoara. 3 2 
Hunedoara 3 1
Tg. Mureș 3

SERIA A V-A
Cluj 3
Buc. 3
Reșița 3
Sibiu 3

SERIA A VI-A
Metalul Bocșa
A.S.A. Crișul Oradea 
Casa Ofițerilor Brașov 
C.S.O. Baia Mare

3
2
1
0

3 2
3 2

0 65:51 
1
2
3

59:56
54:60
52:63

64:540
0 61:5#
2 59:57

Cupa Avintul
Cicliștii din București și Ploiești 

participă mîine la o nouă competiție 
organizată, de data aceasta, de clu
bul sportiv raional Avintul. întrecerile 
au loc pe șoseaua București-Ploiești 
(varianta Buftea). In program figu
rează probe pentru toate categoriile 
de alergători : seniori — 120 km; ju
niori cat. 1—50 km; juniori cat a 
Il-a — 40 km; biciclete de semicurse 
—20 km; biciclete de turism — 10 km.

Adunarea concurenților la 8,30 la 
kilometrul 8 (Aeroportul Băneasa) 
unde vor avea loc plecările țd sosi
rile. Primul start se va da la ora 9.

CEI MAI BUNI SPORTIVI
~ îî

Cu prilejul fazei regionale a cam
pionatului republican s-au evidențiat 
o serie de jucătoare și jucători care 
prin rezultatele obținute au dovedit 
că se antrenează temeinic. Iată cîțiva 
sportivi care s-au remarcat printr-o 
buna precizie în lansarea bilei: Tibe- 
riu Szemani (Voința Tg. Mureș) 868 
p.d., Alex. Varga (Industria Locală B. 
Mare) 834 p. d., Ivan Victor (Petrolul 
Ploiești) 870 p.d.. Petre Purje (Flacăra 
Cîmpina) 872 p.d., Matilda Misti (Vo
ința B. Mare) 404 p.d.. Elena Niță (Ce
tatea Giurgiu) 436 p.d., Florica Olaru; 
(Cetatea Giurgiu) 425 p.d., Stela Măr- 
gineanu (Hidromecanica Brașov) 406 
P. d.

toriei), Aleea Trandafirilor, Aleea 
Ștrandului și str. Minăstirea Cașin, 
unde vor fi amplasate și casele de 
bilete. In Aleea Ștrandului va fi a- 
menajat un parc pentru motocicletele 
spectatorilor. Pentru informarea citi
torilor noștri, am spicuit cîteva amă
nunte din programul concursului:

La. clasa 125 cmc (12 ture) vor lua 
startul printre alții : Boris Tretkov 
— campion al R.P.B. — care va pi
lota o mașină CZ cu numărul de con
curs 448, Alexandr Alexandrov (CZ- 
454), L. Szabo (MZ-16), Fl. Costache 
(IFA-46), Gh. Dragotă (IFA-87), T. 
Popa (CZ-24), Al. Ionescu (CZ-64), 
Al. Datcu (Puch-31), I. Pasat (CZ-59), 
L Sasz (MZ-48), M. Voicu (CZ-61); 
la clasa 175 cmc (12 ture) : Ivan Das- 
calov — campion al R.P.B. (IJ-453), 
Fl. Costache (IFA), Gh. Dragotă (IFA), 
M. Pop (CZ-17), L. Szabo (MZ), I. Pa
sat (CZ), I. Lăzărescu (CZ-65), Șt. 
Balog (Augusta-441) ; la clasa 250 
cmc (15 ture): Ivan Manolov — cam-

pion al R.P.B. — (Jawa-458), Con
stantin Kostov (Jawa-459), M. Danes- 
cu (ESO-38), Tr. Macarie (CZ-6), Al. 
Șuier (ESO-52), Al. Ionescu (Balkan- 
64), L Orbonaș (Jawa-442); la 
35Q cmc (18 ture) : L. Szabo 
Gh. Ion (BSA-5), Fl. Costache 
Al. Huhn (Balkan-8), I. Penciu
440), 1. Orbonaș (Jawa) și la clasa 
500 cmc (20 ture) : M. Dănescu (BSA), 
Gh. Voiculescu. (BSA-3), Af. Cernescu 
(Norton-2), E. Keresteș (Triumph-53).

De la I. E. B. S.

rponosport •
O gimnastă cu eșarfă surprinsă în 

timpul execuției unui exercițiu de gim
nastică artistică, pe un fond reprezen
tând o țintă, iată tema sugestivului afiș 
ce poate fi întîlnit pretutindeni de cî- 
teva zile. El anunță un 
curs SPORTEXPRES al 
itît de familiar tuturor iubitorilor spor
tului din țara noastră. ’ 2
lea concurs Sport<,xpres se anunță foarte 
bogat în premii. 3 AUTOTURISME 
„Moskvici". MOTOCICLETE, SCUTERE, 
MAGNETOFOANE. FRIGIDERE ARA
GAZURI. TELEVIZOARE, iată, numai 
o parte din cele 70.368 premii în obiecte 
?i bani oferite și a căror valoare totală 
depășește impresionanta sumă de 
4 500 000 lei.

Rețineți! Biletele SPORTEXPRES— 
trimestrul II s-au pus în vînzare la : 
cooperativele de consum, oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali, vînzătorii vo- 
Unți,

al doilea con- 
anului, devenit

Cel de-al doi-

IP>B«®iW!E«IP,KIE§
frumos premiu în valoare de 81.640 Iei. 
Rezultatele concursului respectiv nu lă
sau să se întrevadă 
ției vreunei variante 
exacte. Totuși, în 
omologare au fost 
care au indicat 12 
fiecăreia

posibilitatea apari- 
cu. toate rezultatele 

urma lucrărilor de 
găsite 2 variante 

pronosticuri exacte, 
revenindu-i cîte 31.640 lei. 

Dintre cele două variante însă, cea a 
participantului Popescu G. Cheorghe din 
București a avut și pronosticul exact la 
meciul special, pentru care i-a mai re
venit și premiul de 50.000 lei. Așa
dar, indicînd 12-f-l rezultate exacte, 
inspiratul participant a obținut frumoa
sa sumă de 81.640 Iei, un premiu de 
valoare care constituie un îndemn pen
tru ceilalți participanți de a fi pre- 
zenți cu cît mai multe variante depuse 
la fiecare concurs Pronosport inclusiv... 
cel de mîine și care, nu uitați, se închide 
azii

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

etc.

UN
iir

PREMIU DE 81.640 LEI LA
PRONOSPORT

FIKOIWSFdMRT
Petrolul — Steagul roșu
Crișana — Minerul
C.S.M.S. Iași — U.T.A.
Șt. Cluj — Cerro Montevideo 

guay)
Farul — Fluminense (Brazilia) 

Prog. Alexandria — Chimia 
raș

C.F.R. Roșiori
Arieșul Turda
Recolta Cărei

cat. A 
cat. A 
cat. A 

(Uru-

— C.S.M. Reșița
— Mureșul. Tg.
— C.F.R.

Făgă- 
cat. B 
cat. B 
Mureș 
cat. B

Timișoara 
cat: B 

MannheimSp. Siderurgistul
(R.F.G.)

PREMIILE

Galați —

CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 19 

din 12 mai 1963

Categoria I — 31 variante a 2.267 
Categoria H — 588,20 variante a H3 
Categoria UT — 5.591 variante a 22

LOTO — CENTRAL

u 
lupă

concursul Pronosport din 5 mai. 
cum ați aflat, s-a înregistrat un

*
Faceți cunoștință acum și cu progra

mul concursului Pronosport de săpta- 
mîna viitoare (nr. 21 din 26 mai 1963).

1. Steaua — Dmamo București oat. A
2. Rapid — Progresul cat. A
3. Dinamo Bacău — Știința Timișoara

cat. A

clasa 
(BSA), 
(BSA), 
(Jawa-

(I. D.)

La casele obișnuite s-au pus în vînzg*^ 
bilete pentru cuplajul de fotbal 
GREȘUL — ȘTIINȚA CLUJ și RAPID) 
— C.S.M.S. IAȘI din 19 mal a.c. de pel 
stadionul Republicii.

Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
din cal. Victoriei nr. 2 vînd și bilețel 
pentru întîlnirea internațională de tenis 
de masa BUCUREȘTI — PEKIN din 18 
mai, ’ - ' : ’ r ---------

In zilele competițiilor, biletele ’ se gă-| 
sesc de vînzare la casele bazelor spor-| 
tive--------

de la sala Floreasca.

respective.

FRANCISC MUNTEANU prezintă noul său film |

CERUL N-ARE GRATII

*

La tragerea Loto-Central din seara 
zilei de 17 mai 1963, au fost extrase din 
urnă următoarele numere: 51 22 37 14 5 
59 44 73 17 76. Premiul special A : 59 14 
5. Premiul special B : 37 51 44. “ 
special C : 76 22 17. Fond de 
647.952 lei.

Tragerea următoare, tragere 
la care se atribuie autoturisme, 
loo vineri 24- mai a.c. în 
str. Doamnei nr. 2, ora 19.

Premiul 
premii :

specială, 
va avea 

București,

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI* 

In rolurile principale ; VASILE ICHIM, ANDA 
CIObOTARAȘU, LIVIU CIULEI, CELLA DIMA, 

TUDOREL POPA.

CAROPOL, ȘTEFAN 
MIRCEA SEPTILICI,'

IN completare : „TABACARII" un film realizat 
BOGZA, ilustrate de J. PERAHIM

Scenariul : JANOS SZASZ și MIREL, ILIEȘU 
Regia : MIREL ILIEȘU
Imaginea : SERGIU HUZUM

după texte de GEO t
yt»



,/**K

Remiză cu... Aznavour

- W - > V

BUCU-ȘTEFAN TOCA, 
REȘTI. " *’
dacă în 
C.S.M.S. 
un moment dat 
loc în clasament, singură 
sau la egalitate cu altă 
formație? Tată “T 
sul : după penultima eta_ 
Pâ

— Vreți să știți 
toamnă. '

Iași a ocupat la 
primul

echipa

răspun-

momentul acela avea a- 
vantaj la puncte.

In patru rindnri
Fotbaliștii de la C.F.R. 

Roșiori au pierdut la 
Alexandria 
unui fault 
careu.

Faptul este cam 
Insă are mult temei 
Au lovit pe adversar 
Insă... i-a durut pe ei!

datorită 
comis in

bizar

Baschetbalistele de la 
Știința București au 
câștigat campionatul 

De-aceea. natural, soeot 
O clasă-naltă demonstrează. 
Că azi în baschetul din 

țară 
Echipa lor e un... pivot.

V. D. POPA

Excelentul rezultat al 
lui Stamatescu, 10,4 sec 
pe 100 m, n-a putut fi 
omologat din cauză că 

avîntul 
spate.

Cu vîntul 
Mă-ntreb:

bătut din

edificat 
SPATE a 

fost oare ? 
Căci el DIN FAT-A i-a.- 

SU/iJLX 
O performanță de valoare.

V. MAT.

nu-s 
DIN

ÎNCĂ UN SFORT: „PUSH BALL“-UL
Aprecierea cîntecelor sale 

o lăsăm în seama miilor de 
spectatori bucureșteni care 
l-au aplaudat seri de-a ria
dul. Nici intimitatea din
tre concerte nu i-am fi 
tulburat-o, dacă nu l-am fi 
zărit într-o d up ă-p miază, 

în holul hotelului wLido“, 
aplecat cu pasiune asupra 
tablei de șah.

— Sportiv, deci ? —
l-am interpelat.

— A’u tocmai, — w-a 
răspuns Charles Aznavour. 
Compozițiile, cintecele pe 
care le scriu singur, nu-mi 
dau răgazul unei activități 
sportive active. In schimb,

șahul, da! E singura meu 
destindere, după orele in
tense de muncă, de repe
tiții.

Joacă, într-adevăr. ea 
ardoare, ericînd, împotriva 
oricui, eu o buna forță 
tactică, nervos în mișcări, 
rapid în decizii, fără 
părare cînd ‘pierde, 
gata pentru revanșă.

Ne am despărțit de cîntă- 
Trțul francez după o 
miză. Ultimul cuvînt 
aparținut :

— Apropo, cum mai 
Petrosian ?

su- 
dar

a turului, fotbaliștii

aflau pe locul

După noul record național la săritura în înălțime

în cadrul manifestărilor sportive organizate cu 
ocazia „Marelui premiu de obstacole* de la Pardubiice, 
din R.S. Cehoslovacă, salariafii Institutului nafit-nal 
de crescători de cai au prezentat o exhibiție de 
^push-ball* (fotbal cu... calul).

.dc4svr spori nu este complet necunoscut In R.S£. 
El a fost practicai, pe scară destul de largă, cu 

2^—^J de ani in urmă 
~ ' c*nd au avut loc și m^cutri

in toată regula, lltinul 
s-a de-iiă^urat ia Praga, 
m 1938^

Departe de a se arăta 
refractari față de această 
nouă fi neașteptată... sar
cină, caii participă cu 
plăcere la j^c, ajuGndu-i 

pe călăreți să rea
lizeze întreceri spectacu
loase și pasionante.

INGEMAR IOHANSON
12.000 de 6ued*TÎ l-ou 

fluierat pe coospatriotoi 
lor Inzeaur lohaoson. ța 
sfințitul meciului re care 
aresta l-a susținut, la 
>i4M'khohn. eu englrodl 
Brian I-ofwlon.

fostul campion mondial 
de box ia toate rate»oriile

in S. U. A.

La Birmingham, in S.U-A- 
George

— Zici că te pricepi la porumb, spnne^mi ce înăl
țime atinge el în luna mai ?

— Depinde, atinge 30 cm dacă e porumb hibrid 
și 2.1D m dacă -e Porumb... Cornel !

desen <lc Al. Clenciu

In fața 
...Pășea 
Privind 
Azi din

Wattson, un bătrin 
cizmar, 

gării aștepta-., 
încet cu pasul rar 

adeaea spre peron: 
Europa, vine John!

Avantajele
tehnicii

...Și UU-i cum pornesc la 
braț. 

Bătrinul pare un copil 
Pe lingi John. înalt, agil; 
Dar îl privește cu nesaț 
E miiwlm George, incintat, 
Că are-asemenea băiat.

Consumă wiski sau 
Salută John șL..

O clipă pumnii John i-a
.struts

Și-apai a izbucnit in pi ins...

...Acasă, rinduind trofee 
De campion, i se păreai 
Medaliile lui de aur 
Sunau curat... a tinichea.

desen de V. VastHu I. COSMIN

stă

din. Iași se
a! doilea, la egalitate de 
puncte cu pruna clasată. 
Farul, dar cu un golave
raj mai slab. Să vă spun 
însă ceva : nu este i~ 
portant locul pe care 
ocupi la începutul sau 
mijlocul campionatului, 
la sfîrșitul lui !

im- 
j îl 
i la 

ci

V. B

Intîniplare neprevăzută
în thnpul desfășurării 

uneai curse cicliste în I ran* 

Lu- 

not o pana. El

să-și repare bici- 

fost întrecut de 

cicliștilor, dar na

ta. alergătaml frai
cotte a
s-i oprit 
ebrta. a 

plutonul 
a renunțat la luptă.

Pe o ploaie torențiali 
care îi reducea din ee ia 

Lucotte ace vizibilitatea 

pornit in urmărire* pluto
nului. Nu a îniilwt insl

SALVAT 0E GONG
s-a prercatat pe Ting slab 
pregătit, obținnrd • 'victo
rie ț*mrbil5. la puncte, 
dtrpi 12 reprize ân rare a 
fost adesea dominat de ad
versarul său. Finalul m— 
riufui |-a £l$it pe lolian- 
>oa la... podea, numărat 
de arbitru. La .4* a răsu- 
nat însă gongul salvator 
Și Ingonar a primit de

cizia la puncte, ăa haea 

<a®ui ai»-' avantaj pe oare 
U avusese pe 

partidei.

id a pătruns pe 
a fost obiectul 

ii festa ții deosebite.

Greșeala 
expliaaii.

in tr-adevăr 
di on, dar 

unde, în

a f«x»t repeJe 
Lucotte sosise 

primul pe sta
in... alt oraș 

aceeași xi,
desfășura o altă cursă 

e listă. El greșise por 

simplu traseul...

se 
ci-

EPIGRAMA
Ciclismul nostru de 

pistă e*e in inactivi
tate.

1 CHIVU

POPA GHIUTU, BUCU
REȘTI. — 1. Ne între
bați dacă există posibili
tatea confecționării unei 
prelate din masă plastică 
pentru acoperirea terenu
rilor de fotbal și dacă o 
astfel de prelată n-ar 
costa mai puțin decît re
parațiile pe care le ne
cesită gazonul, după un 
meci disputat pe ploaie T 
Problema a fost anali
zată. dar atit concluziile 

financiare, cît și cele 
legate de „sănătatea" ga
zonului. care are nevoie 
tot Umpul de aer. au 
pledat împotriva prelatei. 
Cum este lesne de înțe
les. cel mai bine e dacă 
au plouă de loc in at
lete de meci- In celelalte 
zile. da ! Și cît mu 
mult! — 2. Ce se intim- 
piă dacă doi boxeri, con- 
trîndu-se reciproc. cad 
la podea și nu ae mai 
ridică n«ei unul pînă la 
18 ? In cazul unui dublu 
K.O. — ceea ce nu știu 
să se fi întimplat vreo
dată — se acordă victo
ria boxerului care în

^7/

Radio-reportaj ui spor ti v
Din primele zile ale exis

tenței sale, radioul, aoeac 
excelent mijloc de trans
mitere a gindului la ceje 
mai mari distanțe, a tasx 
subordonat dorinței, nece
sității tot mai mari de in
formare a omului epocii 
modeme.

Materialul documentar 
privind inceputu’ radiodi
fuziunii este foarte sărac, 
3oate și pentru faptul că 
puțini erau aaei care cre
deau atunci in dezvoltarea 
vertiginoasă a acestei uria
șe „gazete vorbite”.

Reportajul transmis prin 
radio s-a impus datorită 
mai ales calității sale de a 
fi in ritm cu timpul. L 
Galperi notează că la una 
din primele sale ieșiri pe 
stradă microfonul a stimit 
o adevărată senzație. A- 
ceasta se intimpLa la 3 
noiembrie Its. cînd a avut 
loc inmormintarea eminen
tului om de stat M. V. 
Frunze și cînd .datorită 
radioului, mii fi mii de 
oameni sovietici au putut 
fi'de față in Piața ftnșie...*

Se pare că sportul a be
neficiat de la început de 
iuțeala undelor lui Hertz.

Unul din posturile
perimentale ale unei uni
versității americane 
puse să transmită 
sportive în anul 1912. Des
pre primul radio-reportaj 
sportiv (direct) în sensul 
pe care îl dăm noi astăzi 
acestui termen, se poate

ex-

înce-
știri

vorbi oitiva ani mai târziu.
La 2 iulie 1921. la New- 

Jersey (S-UJL) a avut loc 
memorabilul med de box 
pentru titlul de campion 
al lumii intre Dempsey si 
Carpantier. Interesul stâr
nit de această confruntare 
pugilisticâ era mare, iar 
sala in care urma să aibă 
loc lupta s-a dovedii nein- 
căpă țoape pentru mulțimea 
celor care doreau cu onoe 
preț să urmărească par
tida. Adăugați la aceasta 
curiozitatea mnior de ama
tori de box aflați la sute 
de kilometri de ring. Intr-o 
asemenea situație, radioul 
a făcut marele său pas 
spre consacrare : transmi
terea prunului reportaj 
sportiv direct. Și iată cum: 
in imediata apropiere a 
ringului a fost instalat un 
telefon obișnuit; după ee 
gongul a dat semnalul de 
începere un corner, ta tor a 
pornit să desene fază cu 
fază cele ce se întâmplau 
în fața sa. La celălalt 
capăt al firului, in studio, 
crainicul O. Schmith po
vestea la microfon ascul
tătorilor ceea ce îi reiata 
colegul aflat la gală. Lip
sea — lucru important — 
atmosfera specifică (.cu
loarea “ reportajului), dar 
cu toate acestea, reportajul 
s-a bucurat de un succes 
imens : el a fost urmărit 
— după afirmația presei 
vremii — de aproape 
390.060 de ascultători.

După puțin timp radio- 
reporta j ui sportiv (direct) 
a jnoeput să fie cultivat și 
în Europa. Tehnicienii și 
colaboratorii Radiodifuziu
nii din Praga au realizat

PE.
caz

IOAN BOGDAN, 
TROȘENI. — Un 

plus de... constan- 
fotbalistică, oel pe 

ni-1 amintiți dv. :

în 
ță 
care 
E. Farcaș, de la Jiul, n-a 
jucat decît la această e„ 
chipă, 
Pitici ___ _ ....
la juniori în echipa pri
mă. La 29 de ani, Farcaș 
s-a retras din activita
tea competițională, tre
buind să facă față unor 
importante sarcini profe
sionale : este inginer me_ 
came șef al unei ex
ploatări miniere. Dar, fi
rește, continuă să ia par
te la meciurile Jiului, ca 
suporter.
speranțe pentru anul 
cesta și 
pentru ediția

DRAGOMIR 
HUNEDOARA, 
ciul de fotbal dintre 
chipele B ale Romîniet 
și Norvegiei, disputat la 
27 iunie 1956. la Ploiești, 
s-a încheiat cu rezultatul 
de 2_1 
bele „ 
romîne _ _ ____ ___
de Anton Munteanu. 
localnic.___ _
bine unde e... 
2. In 1954. 
în categoria 
Hunedoara t 
3-1, la București, 
din tur cu Rapid, 
revanșat în retur, 
nedoara : 2-1.

IOAN ECHIM. 
TRITA. — 1. I_________
Ciobotaru și Soțikas s-au 
întâlnit de două ori. In 
București, in 1953. a ciș- 
țigat Ciobotaru prin K.O. 
in prima repriză, iar ta 
campionatele europene din _ jn-

puncte — 
antrenorul

La 3 octombrie 193S unul 
dtn pnnw> radio-reporuue 
de pe continent. EL a fost 
prilejuit de meaul dintre 
echipele de fotbal M.TJC 
(Budapesta) și 
ga).

In România, 
tajeie sportive 
fast transmise 
urau datorită 
riad ____
tare cu care 9e lucra.

In anii de după Elibe
rare. o dată cu construirea 
Casei Radiofoniei, microfo
nul a început să fie pre
zent tot mat des la com
petițiile sportive organizate 
In țară și peste hotare. 
Așa se face că prin inter
mediul undelor am „trăit- 
marile victorii repurtate de 
sportivii rom ini la 
piadeie de la E 
sau Roma.

re/fee* ionarea 
radiofonice a dus implicit 
la evoluția radioreportaju- 
lUi sportiv (direct). Acum 
el poate fi transmis alter
nativ de pe mai multe sta
dioane. indiferent de dis
tanțe și condiții atmos
ferice.

Televiziunea ridică astăzi 
serioase probleme radio- 
reportajului sportiv. Tele
spectatorii vor cere intr-un 
viitor apropiat mult mai 
TTv.iiț cramicului-reporter.

„Viitor apropiat- înseam
nă de fapt foarte puțin, 
din moment ce pentru 
anul 1964 sînt preconizate 
tele-transmisii directe de 
la OL rup iada de ia Tokio.

Stav_a (Pra-

radio-reoor- 
(directe) au 

destul de 
in prunul 

aparaturii rudimea-

1 O’.im-

tehrieti

AKISTfHE BUHCIU

de...

promovînd de la 
la juniori și de

cu mai puține

CU mai multe 
viitoare...

GRIGORE,
— 1. Me-

e-

pentru noi. Am- 
goluri ale echipei 

au fost înscrise 
Ca 

cunoștea -mai 
poarta ! — 

cînd a jucat 
A. Corvinul 

a pierdut cu 
meciul 

dar s-a 
la Hu-

BIS- 
Dumrtr’i

1955. de la Berlin, 
vins Soțikas la
2. “L Bogdan.

echipei dv.. Gloria, a ju
cat de 12 ori în echipa 
-~*4 *x în i   *~

A 
postul de aripă stingă și 
a fost un 
bler. Cît 
municarea 
faceți, că 
este gata 
in „C- și 
nqi o primim cu 
Dar fotbaliștii < 
oamerx

națională. 
1937—1942.

perioada 
jucat pe

dn- 
co- 

ne-o 
Bistrița 

promoveze 
în -B" 

i oteeece 
dv stat 

de cuvinf?...

IONLTIU, SA-
— !.C.O. Ora- 

ciștrgat campio-
țării ta fotba: in 

1943-1349 Forma - 
fost următoarea ;

— Ion Vasile Me- 
Pop — Zilatn,
- Covaci. Spiei_ 

-Bodo.

excelent 
privește... 
pe care 
Gloria
să
apoi

IOAN 
LOTTTA. 
dea a 
natul 
ediția 
ția a 
Veesei
lan. AL 
Gh. Pop . .. _
man. Vaczi. -Bodo. Tur
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Știați oă
...cel mai înalt jucător 

care participă la turneul 
final al campionatului mon
dial de baschet masculin 
de la Rio 
brazilianul 
2.15 m? 
clabilă au 
Petriceuici 
vieticii Petrov și Le java 
(2JJ9) și americanii Emts 
și Jatistm (2,06 m).
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(2.10 m), so-
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fa fotbalul italian, 

a se fi deschis 
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a arut 
ceasta, 
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a fast 
stabilit 
acela de 
scorul la... 
după începerea medului ? 
Intr-adevăr, unul** dintre 
înaintașii echipei A.S. Cu- 
gir a reușit o astfel de 
ispravă după numai 8 se
cunde de joc.



DE Lfi TRIMISUL NOSTRU SPECIAL IN „CURSA PĂCII", H. NAUM:

C. DUMITRESCU PE LOCUL 2 IAR ECHIPA R. P. ROMÎNf
PE LOCUL 3 IN ETAPA A Vlll-a

In capitala U. R. S.!

J.S.K.A. MOSCOVA — RAPID BUCUREȘTI
ÎN PRIMUL ACT AL FINALEI „C. C. E.“ LA VOLE]

• Cicliștii noștri In revenire de formă • In etapa a Vlll-a s-a înregistrat o medie orară de 42,1 km

VARȘOVIA 16. - Cei 100 de aler
gători rămași în „Cursa Păcii" au 
străbătut, joi' după-amiază a doua 
etapă în circuit, de data aceasta- 
desfășurată în capitala R.P. Polone. 
Cicliștii și-au disputat întiietatea de-a 
lungul a 135 km, împărțiți în patru 
ture. Startul s-a dat, pe o ploaie 
torențială, de pe stadionul „A X-a 
Aniversare", în prezența a peste 
100 000 de -spectatori.

Turul intii. Plutonul rulează com
pact mai bine de jumătate din lun
gimea turului. După 20 de km, cînd 
a încetat și ploaia, demarează și se 
detașează, Smolik (R.S.C.). El insă 
va fi prins și chiar întrecut pină 
la primul sprint cu premii

Turul doi. Din pluton evadează 
Megyerdi (R.P.U.) secundat de Chtiej, 
care reușesc să se distanțeze dis- 
putîndu-și între ei ce) de al doilea 
sprint cu premii. Cîștigător : Chtiej.

Turul trei. Megyerdi nu mai poate 
rezista și îȘi lasă singur colegul de 
evadare. In curînd i se va alătura 
acestuia ciclistul italian Storai, care 
reușise să se desprindă din pluton. 
Ei vor rula împreună cîțiva kilo
metri însă, peste puțin timp, vor fi 
„înghițiți" de pluton. înainte de sta
dion, C. Dumitrescu cade jenat de 
un alergător francez. Sprintul a fost 
cîștigat de Beker (R.P.P.).

Turul patru. In acest tur se în
registrează cea mai interesantă fază. 
Din pluton evadează, pe rînd, Nar- 
dello (Italia), Boltezar (R.S.F.I.), Rey- 
brouck (Belgia) și McGuire (Scoția) 
care pedalează în forță și reușesc, 
eu 15 km înainte de sosire, să ia 
un avans de peste 600 de metri. In 
acest moment grosul plutonului în
cepe să-și concentreze forța și asis
tăm la o... „vînătoare” a fugarilor 
care vor fi ajunși chiar la intrarea 
pe stadion La sprintul final se pre
zintă astfel un pluton de 78 de ru
tieri. Învingător Appier (R.D.G.) mar-

Clcllștl romlnî la marele premiu 

al ziarului s,rHumanit6”
Cicliștii noștri au în acest sezon 

tm bogat program internațional. După 
cum se știe, prima reprezentativă a 
țării se află în „Cursa Păcii", pistar- 
zii au plecat în Uniunea Sovietică iar 
ieri dimineață, a părăsit Capitala, pe 
calea aerului, o echipă alcătuită din 
A. $elaru, G. Moiceanu, N. Grigore, 
Gh. Bădără și N. Ciumeti, pentru a 
participa la marele premiu ciclist al 
ziarului „l’Humanită".

Acest tradițional concurs, ajuns la 
cea de-a 30-a ediție, reunește rutieri 
din mai multe țări. Ei își vor disputa 
întiietatea în două etape : Paris-Rouen 
(sîmbătă) și Rouen—Paris (duminică). 
„Cupa Marcel Cochin" va fi atribuită 
formației care va ocupa primul loc în 
clasamentul general. Această cupă, 
transmisibilă, a fost păstrată în ulti
mul an de Federația de ciclism din 
țara noastră. G. Moiceanu și echipa 
R.P. Romine au ocupat primele locuri 
în ediția trecută.

Despre întrecerile de
După cele trei zile de întreceri des

fășurate pe hipodromul din Novisad, 
echipa noastră de juniori și tineret s-a 
Înapoiat în Capitală joi dimineață. 
Ne-am adresat maestrului sportului GH. 
ANTOHI, care a însoțit delegația noastră 
in calitate de antrenor,- rugîndu-1 să ne 
furnizeze ultimele rezultate precum și 
cîteva din impresiile sale.

— Prima probă este de-acum cunos- 
«ntă din relatările anterioare. In ceea ce 
privește celelalte întreceri, ele s-au în
cheiat cu aceste rezultate : proba pe 
echipe gen „Cupa Națiunilor" pentru 
Juniori a revenit echipei Iugoslaviei, ur
mată de formația R. P. Romîne (corn- 
pusă din lolanda Lazăr. Anghel Dones- 
cu, Eugen Ion eseu) și cea a R. P. Un
gare; proba de ștafetă pe echipe de 
juniori a fost ciștigată de „cuplul" nos
tru lolanda Lazăr (cu Gerilă) și Anghel 
Donescu (cu Sebeș) care a întrecut cea 
de a doua ștafetă a noastră formată din 
lolanda Lazăr (cu Ogar) si Eugen Io- 
neftcu (cu Gratis). Am vorbit pînă acum 
de probele juniorilor. Pentru seniori s-a 
mai desfășurat doar o singură probă în 
care D. Hering (cu Retezat) s-a clasat 
pe locul m.

— Care a fost valoarea întrecerilor din 
acest an?

— Prima surpriză au constituit-o pro
bele care au fost altfel deeît în anii pre- 
codentiî mai dificile cu trasee mai lungi 
și cu obstacole mai ridicate. Cu toate

pe o distanță de 226 km • Dumitrescu șl Cosma

cat cu 3 h 04:16 urmat în același 
timp de Hasman (R.S.C.), Haesel- 
donckx (Belgia), Fomalczky (R.P.P.), 
Weissleder (R.D.G.), Ukmar (R.S.F.I.), 
Kapitonov (U.R.S.S.), Beker (R.P.P.), 
Rutte (Olanda) etc. Cosma s-a clasat 
Pe locul 14. Ardeîeanu 16, Stoica 
Rădulescu 24, Dumitrescu 44, toți 
în același timp cu învingătorul, 
Ziegler pe 79 cu 3 h 14:38. Pe echi
pe, etapa a fost ciștigată de forma
ția R.S. Cehoslovace cu 9 h 12:48 
urmată de R.P. Polonă și R.P. Ro- 
mină cu același timp.

TORUN 17. Etapa a VIII-a a celei de 
a XVl-a ediții a „Cursei Păcii* • fost 
deosebit de dificilă. Pe parcursul celor 
226 km cicliștii au avut de înfruntat o 
ploaie rece, ca de toamnă. Spre deose
bire de etapele, anterioare, alergătorii 
noștri au avut o comportare frumoasă, 
fiind foarte combativi.

Startul s-a dat din fața Palatului cul
turii și științei din capitala R. P. Po
lone. Cu toate că aveau ta față o cursă 
destul de lungă. eicliștii au pornit 
„tare*. La km 20, alergătorul german 
Schur și danezul Green se desprind din 
pluton. Peste alți 7 km le urmează e- 
xemplu Megyerdi (R.P.U) și Koțev 
(R.P.B.). Plutonul pornește ta iureș ta 
urmărirea lor. Se rulează eu peste 50 
km/h. La km 32, Megyerdi și Koțev stat 
a junși de pluton. In acest moment Scbnr 
și Green mai păstrează un avans de 35 
sec. Începe o ploaie deasă și rece. în 
orașul Sochaczew (40 km de la ple
care) ara loc sprint cu premii. Ordinea 
trecerii: 1. Schur, 2. Green, 3. Appier 
(R.D.G.). După 5 km înregistrăm o nouă 
evadare. Din pluton demarează 5 aler
gători: Ardeîeanu, Shea (Anglia), Mc 
Guire (Scoți*), Megyerdi și Verhaegen 
(Belgia). Aceștia reușesc să-i ajungă 
pe cei doi fugari, astfel că la km 48 în 
fată sa află un grup de 7 rutieri. Ploaia 
devine din ce în ce mai puternică. Dis
tanta dintre fugari și plutonul urmăritor 
e de 30 sec. Grosul plutonului se agită 
și la km 60 reușește să anihileze acți
unea fugarilor.

După două ore de la plecare an fost 
parcurși 85 de km. Plutonul rulează com
pact și trece ta acest fel prin orașul WIo- 
olawec (144 km de la Varșovia). O mare 
de lume este prezentă pe străzi. 6eea ce 
ne impresionează mai mult este faptul 
că deși plouă foarte tare, toți cetățenii 
rămîn pe locuri pentru a asista la tre
cerea de cîteva secunde a caravanei 
„Cursei Păcii". în orașul Szpetal Gorny 
are loc un nou sprint cu premii, cîștigat

Echipa de rugbi Rapid București
a obținut alte două victorii

in R.D.o.
în continuarea turneului pe care-1 

întreprind în R.D. Germană, rugbiștii 
de la Rapid București au susținut 
alte două partide, obținînd victoria 
în ambele întîlniri. La Eîlenburg, 
bucureștenii au avut ca adversar se
lecționata feroviară a R. D. Germa
ne, de care au dispus cu 14—3 (3—3), 
iar în orașul Gera, Rapid a întîlnit 
o selecționată din R.D. Germană, obți
nînd victoria cu scorul de 3—0 (0—0). 
Acest joc a oferit publicului specta
tor faze deosebit de frumoase.

călărie de la Novisad
acestea, juniorii — mai mult decit se
niorii — au reușit să se acomodeze ime
diat noilor condiții de concurs, obținînd 
rezultate meritorii. Un alt element sur
priză al ediției din acest an a tradițio
nalelor întreceri dintre tinerii călăreți 
din țara noastră, R. P. Ungară, R. D. 
Germană si Iugoslavia l-a constituit pre
zența Ia Novisad — în probele de seniori 
— a echipei olimpice a R. D. Germane 
și a primei formații a R. P. Ungare, ad
versari redutabili chiar pentru echipa 
noastră reprezentativă. Așa se explică 
rezultatele modeste realizate de seniorii 
noștri care. în plus, s-au prezentat la 
Novisad — așa cum se obișnuia în fie
care an — cu cai tineri.

— Cum apreciați, în condițiile arătate, 
comportarea călăreților noștri ?

— Aș vrea să remarc forma bună a 
călărețeî lolanda Lazăr, care evoluind în 
6 parcursuri a reușit să termine 5 din ele 
fără penalizare. Note bune merită desigur 
și Anghel Donescu, cîștigător a două 
probe, precum și Eugen Ionescu care a 
debutat promițător în întrecerile inter
naționale. De la seniori, aproape de 
valoarea sa, Al. Longo care s-a prezentat 
la startul probelor cu cai tineri, de per
spectivă. In general, întrecerile de la 
Novisad au constituit un stimulent pu
ternic pentru tinerii noștri călăreți. O 
utilă verificare înaintea «revanșei** din 
luna iulie la Lugoj.

printre fruntași

de sovieticul Kapitonov, urmat de Schur 
și Haeseldonkx (Belgia). La km 160 se 
produce o nouă fază spectaculoasă : Zie
gler, Storai (Italia), Woodburn (Anglia), 
Fomalczyk (R.P.P.), Bruning (R.D.G.), 
Cerepovici (U.B.S.S.) și Bobekov 
(R.P.B.) se detașează și ta 15 km reu
șesc să ia un avans de 1,20 tnin. Plu
tonul condus de alergătorii belgieni 
își mărește ritmul și la km 205 fugarii 
sânt prinși. Gu 4 km înainte de sosire 
fuge din pluton G. Dumitrescu. El ia un 
avans de 300 metri dar va fi ajuns de 
alergătorul german Ampler. Amîndoi 
intră pe stadion însă ciclistul german 
cu un sprint mai bun își adjudecă etapa. 
Ordinea sosirii : t. Ampler 5h22:27; 2 
G. Dumitrescu 5h22:30 ; 3. Andreoli
(Italia) 51122:35; 4. Verhaegen (Belgia); 
5. Gawliczek (R.P.P.); 6 Gosma, același 
timp. ... 29. Stoica 5h23:36 ; 30. Rădu
lescu același timp, ... 40. Ziegler 
5h24:13; ... 64. Ardeîeanu 5h26:23. S-a 
realizat o medie orară de 42,1 km. Pe 
echipe etapa a revenit formației R.P. 
Polone cu 161108:22 urmată de Belgia la 
15 sec și R.P. Română la 19 sec.

CLASAMENTUL GENERAL: indivi
dual : 1. Verhaegen 33h28:08 ; 2. Am
pler 331128:40; 3. Genet (Franța)
33h28:11 ; 4. Vyncke (Belgia) 33 h 
29:50 ; 5. Gawliczek 33h31:31 ; 6. «ere- 
povici 33h32:24; ’ 7: DUM1TRESGU 
33h32:28; 8. 60SMA 33h32:38; ... 23. 
STOICA 33h38:53; ...26. RĂDULES6U 
33h39:30; ... 34. ZIEGLER 33h48:34; 
... 58. ARDELEANU 34h24:01. E6HI- 
PE: 1. R.P. Polonă 102h57:15; 2. Bel
gia la 3:47; 3. U.R.S.S. la 6:24; 4. 
R D.©, la 7:29; 5. Italia la 13:40; 6. 
R.P. ROMÎNĂ la 14:01.

Sîmbătă are loc etapa a IX-a Torun- 
Poznan (144 km) iar duminică etapa a 
X-a Poznan-Zielona 6ora (121 km).

Corespondentă din Sofia

Pregătiri pentru „Cupa Dunării0 la haltere
După Munchen (1961) și București 

(1962), iată că în zilele de 25—27 mai 
1963 este rindul capitalei Bulgariei să 
găzduiască cea de a treia ediție a com
petiției internaționale — devenită tra
dițională — „Gupa Dunării" la hal
tere. De la an la an această întrecere 
se bucura de un interes cresctad, an
grenând pe podiumurile de concurs nu
meroși sportivi de valoare internațio
nală. Faptul că la Sofia vor fi pre
zente pentru prima oară toate statele 
dunărene — Romînia, Iugoslavia. Unga
ria, Cehoslovacia, Austria, R.F. Ger
mană și Bulgaria — dovedește din 
plin popularitatea pe care și-a cîști- 
gat-o această competiție și reprezintă 
confirmarea ei deplină.

Specialiștii din Bulgaria au convinge
rea că din nou, ca și în precedentele 
ediții, victoria va fi de partea echipei 
R.P. Ungare, care cuprinde sportivi cu 
renume ca F31di, recordman mondial,

Floretistele—la Como
Joi dimineața au părăsit Capitala 

îndreptîndu-se spre Como, trei dintre 
floretistele noastre fruntașe : Olga 
Szabo, Ana Ene șl Ileana Ghiulai. 
La Como, sportivele noastre vor par
ticipa la tradiționalul concurs orga
nizat anual de federația italiană de 
specialitate — „Floreta de argint", 
(18—19 mai).

ÎN PREAJMA „EUROPENELOR** DE BOX
MOSCOVA, 16 (Agerpres). '■— Boxe

rii sovietici au încheiat ultima etapă 
a pregătirilor campionatelor europene 
care se vor deschide la Moscova la 
26 mal După părerea antrenorilor, 
pugiliștii sovietici dețin o formă bu
nă și au șanse mari de a reedita 
performanța obținută la campiona
tele precedente, cînd au cîștigat 5 
titluri. Vicepreședintele A.I.B.A., N. 
Nichiforov-Denisov, a declarat că, 
după părerea sa, alături de sportivii 
sovietici principalii favoriți vor fi 
cei din echipele R. P. Polone și Ita
liei. Antrenorul echipei sovietice, 
A. Timeșin, are în lot 20 de boxeri. 
Principala problemă este să aleagă

Pentru a patra oară consecutiv 
echipele Ț.S.K.A. Moscova șl Rapid 
București își dispută trofeul în întîl- 
nirea decisivă. Prima parte a finalei 
o găzduiește, astăzi, capitala U.R.S.S.; 
unde campioana noastră s-a deplasat 
cu următorul lot: Nicolau, Drăgan, 
Plocon, Bărbuță, Costea, Grigorovici, 
Ardelea, Mincev, Coțoveanu și Costi- 
neeeu. Așteptăm din partea rapidiști- 
lor ca, sub conducerea antrenorului 
lor, prof. Ștefan Roman, și animați 
de vestitul lor spirit de luptă, să

Turneul international de volei 
al echipelor dinamoviste

Tradiționalul turneu internațional al 
echipelor dinamoviste se desfășoară de 
astăzi la Moscova. La lupta pentru ta- 
tîietate, alături de Dinamo Moscova, 
Dynamo Berlin, Ruda Hvezda Praga, 
Dozsa Budapesta, Spartak Sofia și Gwar- 
dia Varșovia, va participa, ca ta fiecare 
an și, Dinamo București, ca o echipă 
masculină și una feminină. Din prima

Intilnirea triunghiulara de halter 
R. P. Rominâ — Franța — Finlanda'

Halterofilii noștri fruntași concurează 
azi și mîine la Paris ta cadrul întîlnirii 
triunghiulare R.P, Romînă — Franța — 
Finlanda.

Vereș, campion și recordman mondial, 
Nagy, Htiska, Toth și Ecser, clasați pe 
locuri fruntașe la ultimele campionate 
europene. Din lotul cehoslovac se de
tașează fostul recordman mondial Stră
juia, care va concura alături de Kuzi- 
nek, Mensik. Otahal, Petrak, Klavacek 
și Ledvina. Dintre sportivii romîni cei 
mai cunoscuți în Bulgaria stat Baroga 
și Fiți Balaș, ultimul îndeosebi prin 
recordurile mondiale stabilite ta ultima 
vreme. Echipa bulgară va fi alcătuită din 
I. Nikolov, V. Petkov. K. lankov, M. 
Abagiev, St. Peneev, P Tacev și I. 
Veselinov. Antrenorul federației bulgare, 
H. .Nedelcev, ne-a declarat următoarele 
in legătură cu apropiatele întreceri din 
cadrul „Cupei Dunării" : „Stntem bucu
roși că la Sofia vor evolua unii dintre 
ce mai buni halterofili din Europa cen
trală, multi cu renume mondial. Dacă 
echipa R.P. Ungare pornește favorită, 
In schimb pentru locul 11 se va da o 
luptă dîrzâ Intre selecționatele R. P. 
Romine, R.S. Cehoslovace șl R.P. Bul
garia. Sper că publicul prezent tn sala 
Universiada va fi martorul unor noi re
corduri naționale, și am nădejdea că 
nu vor... absenta nici recordurile euro
pene și mondiale. Întrecerea halterofi
lilor va fi, de asemenea, un nou prilej 
de întărire a legăturilor de prietenie 
dintre sportivii țărilor participante*.

TOMA HRISTOV

pe cei mai buni 10 care vor urca 
în ringul de la Palatul Sporturilor. 
Pînă acum, a spus el, titulari sînt 
doar 4 boxeri : Oleg Grigoriev (co
coș), Alois Tuminș (semimijlocie), 
Richard Tomulis (mijlocie mică) și 
VI. Pozniak (semigrea). Ceilalți 6 
vor fi desemnați în ajunul campio
natelor.

★
• La campionatele europene de 

box de la Moscova, Franța va fi re
prezentată de 5 pugiliști; Cotoi (u- 
șoară), Boltier (semimijlocie), Gon
zales (mijlocie mică), Bennedetto 
(mijlocie) și Thebault (semigrea). 

repete victoria reușită în finala di 
1961 a „C.C.E.".

Iată palmaresul edițiilor anterioal 
ale tradiționalei finale a „C.C.E.a 
Ț.S.K.A. Moscova—Rapid București
3—0 (10, 7, 9) la Moscova și 1—3 (8-11 
15-9, 11-15, 11-15) la București în 196(1 
1—3 (10-15, 15-13, 5-15, 11-15) ]a BucJ 
rești șl 2-3 (15-17, 15-9, 15-8, 8-1 
10-15) la Moscova în 1961 ; 2—3 (8-1 
15-13, 15-11, 4-15, 11-15) la Bucured 
și 3—1 (19-17, 11-15, 15-10, 15-9) 
Moscova în 1962.

La Moscova încep

fac parte voleibaliștii Gristea, Derzse 
Păunoiu, Gorbeanu, Cozonici, Sloiar 
Duțică, Lipan, Smereeinschi, Tîrlici, M 
culescu și Ganciu, iar din cea de a dou! 
Florina Popovici, Tinela Teucă, Rodiei 
Hălmăgeanu, Lucia Vanea, Helga Schrei 
ber. Daniela Vemescu, Marilena Ștefă 
nescu. Domnica Gostîc și Viorica Miriou

Azi șl inline la Pari

Participarea halterofililor romîni 1J 
acest „triunghiular" constituie o „repel 
tiție generală" înaintea „Gupei Dunării] 
care începe peste o săptămână la Sofia 
Echipa noastră, care a părăsit Capitala 
joi dimineața cu avionul, va fi formata 
din următorii halterofili (în ordinea ca 
tegoriilor) A. Tomi, N. Pană, B. Fiț/I 
B. Ionescu, T. Roman, B. Baroga ș 
S. Cazan.

PE SCURT
• Au început concursurile de tentai

de la Roland Garros. Campionul ro-j 
mîn Ion Tiriac a cîștigat în turul doll 
(în primul tur a fost liber) cu 9—71 
1—6; 6—1; 8—6 meciul cu sud-afri«4l 
nul Cliff Drysdale. Renavand (Franța)! 
l-a întrecut cu 6—4; 6—2; 5—7; 6—8a
6—4 pe W. Bungert (R.F.G.). Alte re-] 
zultate mai importante : Daemon] 
(Franța) — Segal (Africa de sud) 3—0a 
Knight (Anglia) — Forbes (Africa de] 
sud) 3—2; Javorski (R.S. Cehoslovacă)] 
— Boy (Rhodesia) 3—0; Daniel Con-| 
tet (Franța) — John Fraser (AustraJ 
lia) 3—1 ; Duxin (Franța) — FemanJ 
dez (Brazilia) 3—1. I

• Turneul final al campionatului]
mondial masculin de baschet de lai 
Rio de Janeiro a început cu o marel 
surpriză: echipa Iugoslaviei a reușit] 
să învingă cu 75—73 (30—32) echipa] 
S.U.A., una din favoritele la titlu.] 
Echipa U.R.S.S. a învins cu scorul] 
de 58—48 (25—23) echipa Franței,] 
iar Brazilia a întrecut cu 62—55| 
(25—27) pe Porto Rico. I

• In concursul atletic de la Var-] 
șovia, cunoscutul sprinter polonez] 
Zielinski a realizat pe 100 m plat] 
timpul de 10”3/10 iar pe 200 m plat —| 
21". Cieply a aruncat la ciocan 65,58] 
m, fiind urmat de Rut cu 61,10 m.

• Halterofilul Boris Makeev din] 
Leningrad a stabilit un nou record] 
unional la cat. semimijlocie, stilul | 
„împins", cu o performanță de 142,5 
kg. Vechiul record deținut de Ku- 
rînov era de 142 kg.

• La Budapesta a avut loc dubla 
întîlnire de popice dintre echipele 
masculine de juniori și seniori ale 
R.P. Ungare și Austriei. In ambele 
meciuri victoria a revenit popicarilor 
maghiari cu scorul de 2517—2435 și 
respectiv 5303—5054 p.d. Confruntă
rile dintre sportivii maghiari și aus
trieci au fost conduse de arbitrul 
romîn Dumitru Stoica.

• Federația de lupte a R.D. Ger
mane a desemnat lotul care face 
deplasarea la campionatele mondiale 
de lupte libere de la Sofia (30 mai— 
2 iunie). Din lot fac parte: Schnei
der (muscă), Gorny (cocoș), Kaem- 
merer (pană), Francke (ușoară), Wie- 
chmann (semimijlocie), Bauch (mij
locie) și Rauchbach (semigrea).
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