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Joi pc stadionul „23 August" TINERI

„Dumînîcă sportivă77 Ia Răcarî

Cuplaj fotbalistic de mare atracție: Progresul—Cerro Montevideo 
și Rapid - Lokomotiv Moscova

ȘI TINERE,
Pregătifi-vă temei-

I Au mai rămas numai două 
Izile pină la interesantul cuplaj 
(internațional de fotbal, în ca- 
Idrul căruia vor evolua echipele 
ICerro din Montevideo și Lofco- 
Imotiv Moscova, având ca par- 
Itenere de întrecere formațiile 
Ibucureștene Progresul și Ra
pid. Amatorii de fotbal din 

(Capitală așteaptă programul 
de pe stadionul „23 August" cu 
un interes justificat, pe de o 
parte pentru că fotbaliștii uru- 
guayeni vin cu o carte de vi
zită de-a dreptul impresionantă, 
iar pe de alta pentru că me
ciul vedetă are o miză deose
bită: calificarea in finala tur
neului internațional feroviar.
V Să ne ocupăm puțin de pri
mul meci. Mai întîi, o preci
zare. Deoarece foarte mulți din 
jucătorii lotului nostru de tine-

ret sînt joi angajați în partide 
ale cluburilor lor (Rapid joacă 
cu Lokomotiv, Steagul roșu se 
deplasează la Constanța pentru 
restanța cu Farul, Știința 
mișoara primește vizita 
VfR Mannheim) adversarul 
baliștilor uruguayeni nu va 
fi selecționata de tineret 
Progresul București. Forma 
celentă a echipei din strada 
dr. Staicovici, dovedită din plin 
în partida de campionat cu 
Știința Cluj, ne îndreptățește 
să credem că Progresul va da 
oaspeților o replică la înălțimea 
cerințelor și a așteptărilor. O 
telegramă primită ieri de la 
Montevideo ne aduce informa
ții suplimentare asupra echipei 
Cerro. ÎNVINGĂTORII 
PENAROL, AI 
JUNIORS, 
GRAD
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BRATISLAVA VIN CU LOTUL 
COMPLET DIN CARE FAC 
PARTE 7 INTERNAȚIONALI 
AI ECHIPEI URUGUAY-ULUI: 
portarul Gonzales, stoperul Be
nitez, halfii lea și Soria, înain
tașii Cortez, Pintos și Silva. 
Ultimii trei au fost titulari în 
recentele partide din cadrul 
campionatului Americii de 
Sud.

Meciul al doilea al cuplaju
lui ridică un semn de între
bare cane îl face extrem de 
atractiv : va reuși Rapid să în
treacă pe feroviarii mosooviți la 
o diferență care să-i asigure ■ 
calificarea pentru finala cam
pionatului internațional fero
viar ? Reamintim că săptămina 
trecută, la Iaroslavl. Lokomo
tiv a învins cu 1—0. Așa dar. 
o diferență minimă, pe cane 
fotbaliștii noștri o pot reface, 
mai ales că ei vor alinia gar
nitura completă, in care vor 
reapare titularii care s-au o- 
dihnit in etapa de campionat 
de duminică. Fotbaliștii sovie
tici au sosit de ieri în Capi
tală. Ei au deplasat următorul 
lot : Togolukov și Peoerski,
Viktorov. Zaifev, Karrinov, Ma
ximov, Sorokin, Medvedev, Ma- 
rujka, Kovaliov, Beleakov, Bu
bukin, Latișev, Seaghin, Spiri
donov, Gorșkov, Sokolov. An
trenori ai echipei sînt B. A. 
Arkadiev și V. F. Voroșilov.

Programul cuplajului de joi 
este următorul': ora 15,15: 
PROGRESUL - CERRO MON
TEVIDEO ; ora 17: RAPID 
BUCUREȘTI - LOKOMOTIV 
MOSCOVA (returul semifina
lei campionatului internațional 
feroviar).

mc, avintați-vă în noi 

întreceri, străduiți-vă 
să realizați standar- 
durile olimpice.

Drumul spre Tokio
vă este deschis! In faja tribunelor arhipline, 250 de eleve ale școlii medii deschid 

programul. (Citiți amănunte în pagina a Il-a).
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Dc la trimisul nostru special in „(ursa Păcii", II. NALT1

REFLEC ȚII ÎN ZI DE
Principala caracteristică a ce

lei de a XVI-a ediții a „Cursei 
Păcii" este valoarea foarte a- 
propiată a unui mare număr 
de alergători. Fără nici o exa
gerare putem spune că nu 
mai puțin de 40 de rutieri sînt 
la același nivel de pregătire cu 
purtătorul tricoului galben, ci
clistul belgian Verhaegen. E- 
dificator in acest sens este și 
faptul că după consumarea a 
10 etape, în care s-au parcurs 
1.701 
locul 
mică 
ceste 
rulat
ca un mare număr de alergă
tori să aspire încă la cucerirea 
tricoului galben. Desigur că e- 
chilibrul de valori de care vor
beam a contribuit efectiv la di
namizarea întrecerii, la crearea

km, între locul întîi si 
20 există o diferență mai 
de 10 minute. Or, în a- 
condiții, cînd mai sînt de 
încă 857 km. este normal

unui spectacol de înalt nivel 
sportiv. „Loviturile de teatru" 
s-au succedat de o manieră ui
mitoare. Este de-ajuns să vă 
arătăm, de pildă, că purtătorul 
tricoului galben din etapa a 
doua, alergătorul belgian Hae- 
seldonckx se află acum pe lo
cul 16, că francezul Genet, li
derul clasamentelor generale 
din etapele a IV-a, a Vl-a și a 
Vil-a a fost obligat să aban
doneze, neputind face față în 
continuare durităților cursei și 
astfel veți avea imaginea nu
meroaselor schimbări senzațio
nale care se petrec de la o 
la alta, in „Cursa Păcii".

Ce fac în aceste condiții 
lergătorii noștri ? Am intuit
ceastă întrebare pe care și-au 
pus-o, cu siguranță, iubitorii 
sportului cu pedale din tara 
noastră și vom încerca să dăm

zi

a- 
a-

La sosirea echipei Lokomotiv Moscova, pe aeroportul Bâneasa.
Foto: T. Rotba

Primele partide din „Cupa Păcii" la rugbi

R.P. ROMÎNĂ-R.P. BULGARIA: 70-3 (37-0)
Ieri s-au desfășurat la Hune

doara și Bîrlad primele partide 
din cadrul celei de a V-a ediții 
a tradiționalei competiții de 
rugbi dotată cu „Cupa Păcii". 
Mii de spectatori au aplaudat 
din tribunele stadioanelor aceste 
partide inaugurale ale compe
tiției.

Rugbiștii bulgari, lipsiți de 
experiența jocurilor internațio
nale, au practicat un joc de fac
tură modestă, dar au dovedit 
reale posibilități pe înaintare.

Miercuri, formația R. P. Ro
mine intilneijte pe stadionul din 
localitate echipa reprezentativă 
a R.D. Germane.

R.P. ROMiNA—R.P. BULGARIA
70—3 (37—0)

N. barbauțeanu

R.

♦
REPORTAJUL NOSTRU

S T U D E N Ț I I
din diminețile săptămînii trecute, 
martorul certificării calităților in-

ODIHNĂ...

7. la 4 minute 30 da 
Sînt poziții foarte im- 
de la care se pot rea- 
ascensiuni. Dar acest

S. CEHOSLOVACA — 
POLONA 0—0

R. P.

demon- 
de echi- 
la scor 

R. P. 
Trebuie

Birlad, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Birladul — ora- 
șul-gazdă al celei de a II-a serii 
din „Cupa Păcii" — a găzduit 
luni după-amiază prima partidă 
în care evoluau și rugbiștii ro- 
mîni. Peste 5000 de spectatori 
au aplaudat excelenta 
strație de rugbi făcută 
pa noastră, victorioasă 
în fața reprezentativei 
Bulgaria: 70-3 (37-0).
remarcat îndeosebi jocul foarte 
bun al liniei a treia (Iliescu, 
Demian, Mircea Rusu) care, îm
preună cu mijlocașul la grăma
dă C. Stănescu (și apoi Ma- 
teescu) a dat posibilitate liniilor 
dinapoi să „zburde" pe tot te
renul.

Din minutul doi, cînd Teo- 
dorescu a reușit prima încercare 
și pînă in ultimul minut de joc, 
echipa noastră a înscris nume
roase încercări de o rară spec
taculozitate. Punctele formației 
noastre au fost realizate din 17 
încercări (8 transformate) și o 
lovitură de pedeapsă.

HUNEDOARA, 20 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Pes
te 4000 de spectatori au urmărit 
o partidă care a plăcut mai ales 
prin dirzenia luptei pentru ba
lon în tot timpul celor 80 de 
minute de joc. Polonezii au sur
prins plăcut prin jocul lor des
tul de rapid, cu tendința de a 
acționa pe treisferturi. Rugbiștii 
cehoslovaci au desfășurat ini
țial un joc static, de expecta
tivă. Ei au trimis majoritatea 
baloanelor în tușă, scăzind ast
fel din spectaculozitatea intil- 
nirii. în repriza secundă ei re
nunță însă la această tactică 
și, avantajați de vînt, caută să 
deschidă scorul. Polonezii răs 
pund cu placaje prompte și. cu 
toate că rugbiștii cehoslovaci 
au numeroase ocazii de a în
scrie in ultimele 20 de minute, 
partida se încheie cu un scor 
alb. Miercuri, la Deva, va de
buta șî echipa noastră de tine
ret care urmează să întîlnească 
formația R. S. Cehoslovace.

T MAMA

E primăvară strălucitoare în orașul de pe 
malul Someșului. Invadat de soarele și cu
loarea smaraldină a anotimpului. Clujul pare 
tot atît de tînăr ca și studenții săi, care-și 
poartă — pe Horia sau pe calea Moților — 
servietele umflate de cursuri, proiecte, rigle 
de calcul, truse Richter... Se apropie sesi
unea și faptul îl citești în preocuparea pre
zentă pe obrazul fiecăruia.

Parcul Babeș — leagănul atîtor speranțe 
studențești — e plin de liniște. O rază de 
soare se strecoară prin grila verde-albă a 
castanilor împovărați de floare, oprindu-se 
pe fila unui curs de Anatomie comparată 
sau de Rezistența materialelor. Omul de 18 
ani închide ochii o clipă, orbit de reflexul 
razei, apoi își schimbă locul și continuă cer
cetarea înțelesurilor cuprinse în rîndurîle 
negre ale tomului.

Și totuși, nu întreaga zi e petrecută pe 
banca studiului. „Ferestrele" dintre cursuri 
sau ceasurile de răgaz sînt consumate pe a- 
riile verzi sau roșii ale terenurilor de fot
bal, volei, baschet, tenis, pe ovalele pistelor 
sau în cadrul sectoarelor de sărituri. Viitorul 
inginer Cornel Porumb se avîntă de 10, de 
100 de ori pe zi spre,, infinitul" de dincolo 
de doi metri și zece, asistat de „magiste- 
rul“ Arnăutu. Octav Vîscopoleanu aterizează 
— nu știe nici el de cite ori —pe salteaua 
aurie a gropii, de la „triplu", iar viitorul 
jurist Octavan Popescu, după_ 30 de schim
buri cu Suciu, mai încearcă un „un-doi“ cu 
Adam.

Aceștia și alții pe care nu i-am notat aici 
sînt „numele mari" din sportul studențesc 
clujean — vîrfurile, dar baza piramidei o 
alcătuiesc cei pesfe 13.000 de anonimi, fot 
alît de stăruitori cînd își pregătesc exame
nele sau cînd își dispută primul loc în con
cursurile inițiate pentru ei. La campionatele 
universitare din aces*  an, foile de concurs 
au cuprins peste 5.000 de nume. Cîte vor 
apare, într-un viitor mai îndepărtat sau mai 
apropiat, pe listele întrecerilor de perfor
manță ?

Intc-u na 
am fost 
contestabile ale unui anonim. Studentul Vla
dimir Foști, din grupa 212 a anului II Con
strucții, a alergat prima cursă din viața lui 
pe 200 metri. Acul cronometrului s-a oprit 
după 24 de secunde și cinci zecimi. Nu a 
mult dar...

— lnscrie-1, să vină la cabană — a rostit 
laconic dr. I. Arnăutu. Aceste cinci cuvinte 
l-au trecut pe Vladimir Foști în rîndul 
celor care aspiră la urcușurile aspre ce duc 
spre creste. Cabana, ascunsă printre faldu
rile cortinei de verdeață a parcului Babeș, 
este casa muh visată de către toți cei de 
îndrăgesc spre piscuri. Moina, Măgdaș, 
Porumb, Crețu — iată doar cîțiva dintre 
cei care au tost „locatarii" e'...

E liniște pe culoarele Institutului Poli
tehnic. Ca și -ia Medicină sau la Universi
tate. Din spatele ușilor răzbate curgerea 
egală a unei prelegeri. în biblioteca Insti
tutului Politehnic Cornel Porumb, la o masă, 
stă aplecat asupra unui tratat de mecanică. 
Citește atent, apoi notează ceva pe o 
coală albă, alături. Cînd ridică tocul, ră- 
mîne nemișcat cu privirea sprijinită undeva 
în rafturile încărcate de volume. în ziua 
în care a împlinit 24 de ani, în orașul du
nărean, s-a fotografiat lîngă doi metri și 
zece. Anul viitor, în aceeași lună, va pregăti 
ultimul asalt pentru diploma de inginer me- 

“ ' Cum va ti oare ? 
studiului

canic și pentru... Tokio.
Și răspunsul începe cu reluarea 
tratatului de mecanică, din față.

Dac-aș ști să amestec culorile 
întind pe pînză și m-aș hotărî înlr-o zi să 
fac portretul unui student clujean, n-aș 
uita în nici un caz să înfățișez, printre lu
crurile care pot fixa pe pînză viața erou
lui, un simbol al uneia dintre 
fele de esență ale felului său 
sportul.

și să le

corr.ponen- 
de a trăi —

I

VALENTIN PAUNESCU

un răspuns cit mai cuprinzi^ 
tor.

tn echipa noastră sînt, ta 
momentul de față, doi oameni 
de bază: Constantin Dumitres
cu și Ion Cosma. (Un ziarist po
lonez imi spunea astăzi că dacă 
l-am fi avut în echipă și pe 
Gabriel Moiceanu am fi putut 
aspira și la Jocul întîi !). Cel 
doi alergători se mențin prin
tre cei mai de frunte alergători 
ai competiției. Constantin Du
mitrescu se află pe locul 6 in 
clasamentul general individual» 
la numai 4 minute și 20 de se
cunde de lider, iar Ion Cosma 
pe locul 
secunde, 
portante 
liza noi
bun clasament individual im
pietează într-o anumită măsu
ră asupra comportării echipei. 
Atit Cosma cît și Dumitrescu 
iși marchează cu strictețe oa
menii aflați în vecinătatea cla
samentului și sînt mai puțin 
preocupați să creeze echipei si
tuații favorabile. Fără îndoială 
că acest marcaj își are impor
tanța lui intr-o cursă. Dair a 
exagera înseamnă de fapt a 
marge spre partea lui nega
tivă. Un exemplu. în etapa a 
IX-a au evadat din pluton S 
alergători, printre care și ita
lianul Andreoli, cu a cărui 
echipă sintem în luptă direc
tă. întrebindu-1 la sosire pe 
Stoica, de ce nu a luat nici 
unul dintre cicliștii noștri ini
țiativa de a anihila acțiunea, 
ini-a răspuns simplu : „S-a
mers la marcaj individual...“ 
Această chestiune este deci 
clară.

în ziua de odihnă pe care 
am petrecut-o luni la Zielona.

(Continuare in pag. a 8-a)

„Bravo Gabriel?**
PARIS (Corespondentul A- 

gerpres transmite). — Comen- 
tînd victoria ciclistului romîn 
Gabriel Moiceanu, obținută la 
cursa Paris—Rouen—Paris, re
dactorul de specialitate al 
ziarului „L'Humanite" scrie 
printre altele : „Permiteți-ml 
să-mi scot pălăria în fața lui 
Gabriel Moiceanu, unul dintre 
cei mai mari rutieri amatori 
din lume. L-am văzut studiin- 
du-și adversarii, încurajîndu-șt 
tovarășii de echipă, 
cele mai frumoase 
Bucuria lui de a 
tricoul de campion 
bucuria noastră. De altfel 
spectatorii l-au felicitat exola*  
mind, „Bravo Gabriel

Luni dimineața, la redacția 
ziarului „L’Humanite", a aval 
Joc înrolparea preanlțlss.

animînd 
acțiuni, 

îmbrăca 
este și 

ă



„Duminică sportivă" la Răcari

HORIA CKISTEA

FEMININ, SERIA I

Vești din asociațiile sportive sătești
ACTIVITATE RODNICĂ

Asociația sportivă Podgoria de pe 
bngă G.A.S. Tohani (raionul Mizil) nu 
este prea mare. Cu toate acestea, în ulti
mul timp, consiliul asociației a obținut 
realizări frumoase, mai cu scamă în dez. 
voltarca bazei materiale. La crearea a- 
cesteia au contribuit în primul rînd, 
membrii asociației. De remarcat că toți 
•înt cu cotizația la zi. De la în
ceputul anului asociația Podgoria (preșe
dinte, tov. Vasile Condurățeanu) a în
casat de la membrii săi peste 1 800 lei, 
bani din care s-au cumpărat două rîn- 
duri de echipament sportiv pentru for- 
ntația de volei, plasă pentru volei, mingi 
și alic materiale sportive. In prezent, 
eu sprijutul comitetului sindical și al 
conducerii gospodăriei se amenajează o 
popicăric cu două piste. (G1I. N1LĂ 
•oresp.).

„DUMINICA sportivă" 
LA PLEȘOI

Comuna Pleșoi, situată pe marginea 
dreaptă a Oltului, a trăit duminica tre- 
CHtă momente dc sărbătoare sportivă. 
Aici s-a desfășurat o reușită „duminică 
•partivg" organizată de asociația Avîn- 

Trec echipele de dan
suri, Evoluția lor. tiu 
aplaudată, a încheiat 

programul sportiv.

Pe ringul amenajat „ad- 
hoc* au avut loc spec
taculoase încrucișări de 
mănuși. Tinerii boxeri 

râcăreni au dovedit 
multă combativitate, o 
bună cunoaștere a ele

mentelor tehnice.

-Poiana narciselor*... 
Porumbelul alb. simbo. 
Iul păcii, tși ia zborul 
din vtrful acestei pira
mide a tinereții și gin

gășiei.

tul Pleșoi cu sprijinul consiliului raio
nal UCFS Slatina. La această festivi
tate sportivă au fost invitate 10 aso
ciații din comunele învecinate și din 
orașul Slatina.

Manifestațiile sportive au fost des
chise de ansamblurile de gimnastică ale 
asociației sportive înainte Slatina și 
Agro Curtișoara care au fost îndelung 
aplaudate de spectatori. După aceet 
spectatorii s-au împărțit pentru a urmări 
întrecerile de fotbal, de volei, box și 
trântă.

învingătoare in turneul de la Timișoara
La sfîrșitul Băptăminii trecute a 

avut loc la Timișoara turneul femi
nin pentru locurile 13—16 în clasa
mentul campionatului republican. Ia
tă rezultatele tehnice: Știinfa Timi
șoara — Progresul București 36—42; 
C.S.M.S. Iași — Olimpia București 
39—49; Știința — Olimpia 23—50; 
C.S.M.S, — Progresul 43—38 ; Știința

încă de dimineața, toate drumurile 
care duc spre Răcari, au fost, duminica 
aceasta, martorele unei mari animații. 
Biciclete, motorete, motociclete, auto
buze — puzderie. Sensul lor unic îndrep
tățea parafrazarea: toate drumurile duc 
la... '„duminica sportivă" organizată de 
râcăreni. Am intrat în... „șuvoi" și 
ne-am lăsat duși de el.

îată-ne pe stadion, plin pînă la refuz 
de spectatori și de competitori. Din ală
murile fanfarei au început să Se reverse 
acordurile nnui marș sportiv. Un start 
melodios, căruia i-au urmat stegari, 
sute de fete îmbrăcate în alb și de băieți 
— handbaliști, boxeri, fotbaliști, atleți..*.

0 defilare a culorilor, a tinereții, a 
primăverii...

Miile de spectatori din tribune răsplă
tesc din inimă frumosul...

Trag em cu urechea și notăm: t
„âicufe, nu-mi pare rău că n-am fost ț 

și-n anul ăsta la Poiana Narciselor. J 
Uite-o, e tn fața noastră !*

„Ce caută Vasile la volei ? Nici nu 
știe să arunce mingea peste plasă. El 
nu e sportiv. — Vasile, vino tn tribună 1

— Nu vin!“
„Nu mai dribla ! Pasează-i lui Puș- 

cașu !“
Imperativul nu a rămas fără ecou. 

Pușcașu primește mingea, se înalță 
mult și șutează ca... Nodea.

Spre scară, Răcarii erau ca o inimă, 
iar drumurile ca arterele. Sănătatea era 
pompată cu forță spre case...

Text și fotografii:

Viu disputată a fost întrecerea de 
trîntă între campionii asociației sportive 
Avântul Pleșoi, Gherghișor Floifca și 
Florescu Ion de la Recolta Cirlogani, 
ambii campioni raionali ai Spartacliiadei 
de iarnă.

La reușita acestei „duminici sportive* 
și-au adus contribuția 210 sportivi și 
sportive care s-au întrecut în aplauzele 
a peste 1 000 de spectatori. (C. GH1- 
ȚESCU — coresp.).

Progresai București —

— C.S.M.S. 37—19 ; Progresul — Olim
pia 36—23.

Clasament final: 13. Progresul
București 2 p (74:71); 14. Olimpia 
București 2 p (77:75) ; 15. C.S.M.S. 
Iași 2 p (82:87) ; 16. Știința Timișoara 
0 p. în urma acestor rezultate, echi
pele Știința Timișoara și C.S.M.S. 
Iași au retrogradat din categoria A. 
(A. Arnăutu — coresp.).

—- - - - - - - WJi i = n rri ==—
Cine va retrograda din seria I 

a campionatului masculin?
Iată principala problemă asupra că

reia sînt îndreptate toate privirile în a- 
cest pasionant final de campionat. Pier- 
zînd duminică în fața Rapidului pe 
teren propriu, echipa C.S.M.S. a in
trat și ea în „horă" ! Șl astfel, pînă 
duminică (cînd vom cunoaște rezul- 
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1. Sliința Timiș. 13 11 1 1 170: 80
2. C.S.M. Sibiu 13 9 1 3 130: S3

Vază din tntllnirea feminină Rapid București — Confecția București, încheiată 
cu scorul de 21—7 pentru feroviare.

Foto s T. Raibu
țațele ultimei etape) 5 echipe (Știința 
și Rapid București, Tractorul Brașov. 
Dinamo Bacău și C.S.M.S. Iași) sînt 
amenințate să-și piardă locul din ca
tegoria A. Dintre ele însă, situația 
cea mai bună o au Rapid București și 
C.S.M.S. (cu cite 10 p), iar cea mai 
precară, Știința București (8 p). Nu 
este exclusă eventualitatea ca în cele 
din urmă, toate cele 5 formații să se 
găsească la egalitate de puncte și 
golaverajul sâ aibă ultimul cuvînt. 
Pentru aceasta însă, Știința trebuie să 
învingă pe Rapid, Rafinăria Teleajen 
pe C.S.M.S., iar Dinamo Bacău și 
Tractorul să facă un meci nul, rezul
tate — dacă ne gîndim — destul de 
probabile.

în rest, au mai rămas de rezolvat 
problema locului doi din seria a doua 
a campionatului masculin și cea a ul
timului loc din seria a Il-a a celui 
feminin. La prima, răspunsul îl vom 
avea joi, după partidele Dinamo Bra
șov — Știința Timișoara și C.S.M. 
Reșița — Știința Petroșeni, iar la cea 
de a doua de-abia duminică, o dată cu 
disputarea meciurilor: S.S.E. Petro
șeni — C.S.S. Banatul Timișoara, Ves
titorul — C.S.M. Sibiu și Știința Ti
mișoara — Favorit Oradea.

CLASAMENTELE LA ZI

MASCULIN, SERIA I

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Rafinăria Teleajen
4. Rapid Buc.
5. C.S.M.S. Iași
6. Dinamo Bacdu
7. Tractorul Brașov
8. Știinfa Buc.

SERIA

1. Dinamo Brașov
2. Știința Timiș.
3. C.S.M. Reșița
4. Știința Petroșeni
5. Voința Sibiu
6. Tehnometal Timiș.
7. Știința Tg. Mureș

14 13 1 0 308:163 27
14 11 0 3 274:185 22
13 5 1 7 174:188 11
13 508 107:220 10
13 4 2 7 198:262 10
13 2 5 6 184:207 9
13 4 1 8 203:269 9
13 3 2 8 164:209 8

II-A

12 9 0 3 239:185 18
12 8 0 4 250:230 16
12 7 1 4 251:234 15
12 7 C 5 239:237 14
13 6 1 6 214:231 13
13 4 2 7 237:241 10
13 4 1 8 203:237 9

13 18 1 2 160: 87 21
13 9 1 3 115: 82 19
13 8 0 5 112: 71 16
13 7 2 4 94: 80 16

1. Rapid Buc.
2. Tractorul Brașov
3. Știința Buc.
4. Progresul Buc.

Pc „parcursurile" de obstacole...
întrecerile de călărie continuă sâ 

completeze, duminică de duminică, 
programul competițional bucureștean, 
oferind spectatorilor prilejul de a 
asista la „dueluri" spectaculoase, viu 
disputate. Duminică, pe baza hipică 
din calea Plevnei, cluburile Steaua și 
Știinfa au organizat un nou concurs 
de obstacole, ia care au participat 
numeroși sportivi.

Prima probă — obstacole categoria 
semiușoară — a revenit, după o între
cere pasionantă, călărețului Ion 
Gheorghe de la Dinamo (cu Zaira), 
care a realizat cel mai bun timp din
tre eoncurenții nepenalizați după efec
tuarea parcursului : 49,1. Locurile II 
—III au fost împărțite, la egalitate, 
de Cristian Țopescu (Steaua) și Șt. 
Mustafa (Steaua) 49,3. în continuare 
clasamentul probei arată astfel : 4.
Gh. hija (Steaua) cu Pascal 50.8 ; 5. 
Eiena lonescu (Știința) cu Logodna

SERIA A II-A

5. S.S.E. Ploiești 13 7 0 6 91: 79
6. Faianța Sighișoara 13 6 0 7 112:103
7. Confecția Buc. 13 2 1 10 65:146
8. S.S.E. Constanța 13 0 1 12 48:169

14
12

S
1

3. Mureșul Tg. Mureș 13
4. C.S.S. Banatul Timiș. 13
5. Constructorul Timiș. 13
6. S.S.E. Petroșeni 13
7. Vestitorul Buc. 13
8. Favorit Oradea 13

825 100: 33 14
5 2 6 109:108 12
526 108:109 12
4 1 8 92:124 9
409 70:125 8
319 92:133 7

O în clasament figurează și rezul
tatul meciului Știința Petroșeni — Ști
ința Tg. Mureș 22—13 (13—8).

• Partidele Dinamo Brașov — Ști
ința Timișoara (m) și C.S.M. Reșița — 
Știința Petroșeni (m) din ultima etapă 
se vor juca joi 23 mai.

ACTIALITĂH
ȘTIINȚA GALAȚI Șl VOINȚA SIGHI
ȘOARA, ȘTIINȚA B. B. CLUJ Șl RUL
MENTUL BRAȘOV IN CATEGORIA A

Iată rezultatele turneului final din 
seria de la Onești (fete): Rulmentul 
Brașov — Ancora Galați 13—2 (7-0), 
Spartac Constanța — Textila Buhuși 
6—3 (2—0) — sîmbătă; Spartac — An
cora 9-1 (4—0) și Rulmentul — Texti
la 8—4 (4—1) — duminică. In urma 
tuturor rezultatelor, clâsamentele se 
prezintă astfel:

MASCULIN, seria I (Sf. Gheorghe): 
1. Știința Galați 6p.; 2. C.S.O. Plo
iești 4p.; 3. Portul Constanța 2p.; 4. 
Metalul București Op. Seria II (Tg. 
Jiu): 1. Voința Sighișoara 6p; 2. Știin
ța Cluj 4p; 3. Mecanica Timișoara 2p;
4. A.S.M. Odorhei Op. De remarcat că 
Mecanica a ratat patru 7 m în meciul 
cu Știința (19—20) și cinci în cel cu 
Voința (15-16)1!

FEMININ, seria I (B.-Mare): Știința 
B.B. Cluj 6p; 2. Voința Odorhei 4p;
3. Ind. Linii Timișoara 2p; 4. Lo
comotiva Teiuș Op. Seria II (Onești): 
1. Rulmentul Brașov 6p; 2. Srartac
Constanța 4p; 3. Textila Buhuși 2p;
4. Ancora Galați Op.

Știința Galați și Voința Sighișoara, 
Știința B.B. Cluj și Rulmentul Bra
șov vor juca în categoria A.

52,6 ; 6. Emil Olteana (Steaua) cu 
Furioso 52,7; 7. Liliana Nițulescu 
(Dinamo) cu Fira 52,8. A urmat proba 
de obstacole rezervată juniorilor și 
fetelor, desfășurată în două manșe 
(incepători și avansați). Prima între
cere a revenit lui Gh. Gutoiu (Di
namo) cu Savant 0 p, timp 34,9, iar 
cea de-a doua lui Vasile lonescu 
(Steaua) cu Robot 0 p, timp 34,?.

Cea mai spectaculoasă probă a con. 
cursului a fost, desigur, cea de șta
fetă, la care s-au întrecut, de altfel, 
numeroși călăreți cu perspectivă. 
Proba s-a încheiat cu următoarele 
rezultate: 1. Steaua (C. Țopescu cu 
Răsunet și E. Olteamu cu Furioso) 
2:18,5; 2. Steaua (C. Țopescu cu
Brîndușa și Th. Stanciu cu Fatma) 
2:35,7 ; 3. Dinamo (Ion Gheorghe cu 
Zaira și Dorin Aldea cu Savant) 
2:38,1.



Pregătiri pentru campionatele școlare Două tinere talente

De vorbă cu o...
Intr-Un anumit fel, o „masă ro

tundă" pe marginea celui mai apro
piat — dar, și cel mai important — 
eveniment atletic in viața sportivă 
a școlii : campionatul orașului Bucu
rești. Au început... calculele ; Oso
ianu are 11,2 pe sută, Moldoveanu 
11,1, Raica 11. . . Se poate spera 
intr-un „44,5“. Concursurile nu se 
cîștigă însă cu calcule. Așadar, să 
vorbim despre pregătiri.

— Ne antrenăm aproape zilnic. Tre
buie să ciștigăm ! — îmi spune Iuliu 
Moldoveanu, preocupat acum parcă 
mai mult decît oricînd de ștafetă 
deși prima pasiune e proba de 400 
m plat ! îmi* place acest TREBUIE- 
indrăzneț. optimist.

— Vom încerca ți la alte probe 
(100, 200, 300 m plat și lungime), dar, 
in primul rind, dorim să aducem 
școlii noastre victoria la ștafetă, con
tinuă Ion Osoianu, tînărul care abia 
cu un an în urmă era un timid de
butant în întrecerile de cros. Acum 
vorbește entuziast de marile compe
tiții, de recordurile personale, de do
rința ștafetei de a învinge la faza 
orășenească. Dar, nu oricum. „Vrem să 
realizăm un timp bun. Mai bun decît 
cele de piuă acum. 11 dorim și noi 
și... antrenorii care ne pregătesc."

Ne-am oprit mai mult în jurul 
acestui subiect. Ne-a interesat cum se 
realizează pregătirea tinerilor atleți 
pe „filiera" școală-club, problemă care

Concursuri... 

nu peste tot și-a găsit rezolvarea in 
cele mai bune condiții. Și, am revenit 
la tema antrenamentelor pentru apro
piatele întreceri.

Cele patru „schimburi" ale ștafetei 
pe care școala medie „Mihail Sado- 
veanu" o va prezenta la campionatele 
Capitalei, sînt elevi ai acestei școli, 
dar Osoianu și Raica activează la 
Dinamo și Moldoveanu și Moscovici 
la Școala sportivă de elevi nr. 2. 
Aparent, o situație destul de. . . 
încurcată. în fond, un lucru bun, o 
„filieră" care asigură tinerilor atleți 
condiții optime de pregătire. O cola
borare, așa cum se recomandă peste 
tot, între profesorul de educație fizică 
de la școala medie, V. Sturza și an
trenorii Al. Stoenescu și Ionel Po- 
plețanu. Mă gîndesc că dacă în ziua 
cînd Osoianu cîștiga primul concurs 
de atletism din viața 6a, prof. Sturza 
l-ar fi „repezit" pe antrenorul Stoe
nescu care l-a rugat să-i îngăduie să 
se ocupe de pregătirea acestui tînăr 
talentat, poate că astăzi ștafeta școlii 
„Mihail Sadoveanu" n-ar fi aspirat 
la titlu. Așa, în loc de un antrenor, 
în loc de un tehnician, cei patru atleți 
se bucură astăzi de sprijinul a trei 
cadre de specialitate, de condiții ex
celente de pregătire. Prof. V. Sturza 
ca și celelalte cadre de educație fi
zică din școală se ocupă de pregătirea 
„ștafetei" în orele de program, îi 
ajută pe tinerii atleți să-și continue

rezultate...

ștafetă
antrenamentele. Deseori, antrenorii 
Stoenescu și Popleșanu discută cu 
profesorii lui Osoianu, Moldoveanu, 
Raica și Moscovici situația la învă
țătură, comportarea în școală.

Și, pentru ca la „școlarele" care 
bat la ușă, ștafeta școlii să se pre
zinte cît mai bine, în ultima vreme 
antrenamentele se desfășoară pe pista 
stadionului Dinamo. Pe margine, cu 
cronometrele gata să consemneze orice 
progres, antrenorul Stoenescu de la 
Dinamo și antrenorul Popleșanu de la 
Școala sportivă de elevi nr. 2. Lîngă 
ei, prof. V. Sturza. Este așteptat și 
antrenorul V. Cincă al cărui sirguin- 
cios elev este Matei Moscovici. Așa
dar, o adevărată „ștafetă" de cadre 
tehnice. De ce se mai spune că 
„fiecare școală sau club caută sâ ob
țină victorii numai pentru sine ?“

Există la școala medie „Mihail Sa
doveanu" o evidență destul de bogată 
a succeselor sportive realizate de 
mulți dintre cei care au stat cindva 
în băncile claselor. Lipsește însă vie- , 
toria în probă de ștafetă obținută ! 
într-o competiție de amploare. Vor ' 
s-o dăruiască școlii (trei dintre com- i 
ponenții ștafetei 6înt în ultimul an) 
acești patru tineri entuziaști care se i 
pregătesc acum pe pista stadionului ' 
Dinamo. Pentru că, după întrecerile , 
din cadrul orașului București, doresc 
să se afirme și să... cîștige finala 
campionatelor școlare.

Mi-au mai mărturisit un gînd : 
„Vrem să intrăm, toți trei, la Poli
tehnică. Să fim și acolo împreună, 1 
în... ștafetă

— d. g. — j

Viorica Gabor și Leontina Frunza.

VIORICA GABOR
Cu ani In urmă, Edith Trey bal a reu

șit să scoată din anonimat și din medio
critate cursa de 800 m și să coboare re
cordul național al acestei probe de Ia 
2:34.5 (Elena Dinescu — 1947) la 2:13,4 în 
1953. Lupta aceasta, pentru continua 
îmbunătățire a recordului a fost con
tinuată de Elisabeta Teodorof și Floriea 
Grecesu. Astăzi în dreptul probei de 
800 m figurează ca record republican, 
rezultatul de 2:06,8, stabilit în 1961, de 
Florica Grecescu.

In acest timp a crescut nu numai 
valoarea recordului țării ci și aceea a 
rezultatelor alergătoarelor noastre pe 
această distanță, opt dintre ele avînd 
performanțe superioare ultimului record 
republican al Lui Treybal. Dintre aces
tea, rețin în mod deosebit atenția tine
rele Leontina Frunză (Rapid București) 
și Viorica Gabor (Dinamo Brașov). A- 
mîndouă figurează pe tabela recorduri-

LEONTINA FRUNZA .
lor de junioare ale țării cu rezultatul: 
de 2:13.0. Frunză l-a stabilit anul trecut*.* 
iar Gabor l-a egalat recent, în cadrulv 
concursului de primăvară de la Galați» 

Două tinere talentate de la care aștep
tăm. în continuare, rezultate și mat! 
bune, pe măsura posibilităților lor și 
condițiilor de activitate pe care le ana. 
la dispoziție.Nu putem încheia aceste rînduri fără-' 
a evidenția munca temeinică depusă 
antrenorii lor Gh. Stânei și Lad. DeacU

Frunză Gabor <
(18 ani) (19 ani)

400 m 800 m 400 ni 800 i*
1960 64,5 — — __
1961 62,5 2:25,4 61,7 2:10,»
1962 58,4 2:13,0 58,6 2:13,1.
196J 59,2 — 59,8 2:13«

R. VIU

Budan, Dan Vlădescu șiTrei ctșligători la campionatele universitare: Maria 
Aurica Popovici.

„CUPA DINAMO” — o competiție de succes
• PARTICIPARE BOGATA Șl VALOROASĂ © 

® SPECTACULOZITATE,
AFIRMARE EVIDENTĂ A ELEMENTELOR TINERE 
DAR Șl PERFORMANTE...

Foto: T. Roibu
BUCUREȘTI. La etapa pe centru a 

campionatelor universitare, desfășurată 
pe stadionul Tineretului, au participat 
peste 200 de concurenți. întrecerile au 
fost dominate de reprezentanții I.C.F. 
BARBAȚI : 100 m : M. Cibu 11,2 ; V. 
Mureșan 11,3 ; 200 m : S. Todea 23,0 ; 
400 m : S. Todea 50,2 ; I. Fulger (Univ.) 
șl Gh. Luchian 52,6 ; 800 m : V. Jirjea 
(Univ.) 2:01,1 ; Al. Micu (ISE) 2:02,2 ; 
1.500 m : V. Jirjea 4:09,9 ; 3.000 m : C. 
Puiu (Agron.) 9:20,4 ; 110 mg : L. Preda 
15,2 ; 400 mg : I. ‘
înălțime : Al. Spiridon 2,00 ;
(Poli.) 1,90 ; " '
3,90 ; T. Deac 
lungime : H. _______ ... .
slav 7.07; triplu : D. Vlădescu 14,90 ; 
V Răut (Constr.) 14.59 ; greutate : c. 
Sehnel 14,57 ; I. Bog (Arte) 13.00 ; disc: 
C. Drăgan 37,76 ; suliță : D. Marian 
54,37; ciocan: I. Chiran 41,65; 4x100 m: 
I.C.F. 44,6 ; 4x400 m : I.C.F. 3:27,6 ; 
FEMEI : 100 m: Ol. Borangic 12,9 ; 
200 m : Ol. Borangic 26,5 ; Ec. Potoroacă 
26,8 ; 400 m : A. Popovici (Constr.) 64.9; 
800 m : R. Stanciu (Univ.) 2:32,1 ; 
SO mg : M. Budan 12,2 ; J. Javerschl 
12,6 ; înălțime : I. Micu, M. Budan, M. 
Oțeleanu 1,40 ; lungime: M. Miliadis 
5,66 ; Ec. Potoroacă 5,57 ; FI. Davido- 
vicl 5,27 ; greutate : I. Szabo 10,46 ;----- ...» _ stoj_

HC. M. 
51,3.

rec. regional. (D. Ghițescu
Pe stadionul înfrățirea a 

regională

ter 11,91 —
— coresp.).

ORADEA.
avut loc etapa _
telor școlare. Au participat 255 de con- 
curenți. JUNIORI I : 100 m : ‘ ------
11,5 ; 200 m : A. ~
M. Gonczi 56,4
16,2 ; lungime

a campiona-

Fulger (Univ.) 59,5 ; 
; A. Trifu 

prăjină : E. Simionescu 
și D. Catrina (Poli.) 3.80; 
Albrecht 7.21 ; R. Rado-

M. 1
Ec. Potoroacă 5,57 ; FI. 3 

viei 5,27 ; greutate : I. Szabo 
disc : El. Cosac 37,82 ; suliță : S. 
ca 36.91 ; G. Niculeseu 35,54 ; 
Petuhova 37,93 ; 4x100 m : I.C.F.
(Ad. Ionescu — coresp.).

SIBIU. Pe stadionul Metalul a 
loc revanșa meciului dintre echipa lo
cală CSM $1 CSM din Mediaș. Victoria 
a revenit gazdelor cu 83—66 p. In afa
ră de concurs au mai participat și o 
serie de atleți din asociațiile sibiene. 
FETE : 100 m : D. Sasu (S) 12,9 ; HC-R. 
Gabel 12,7; 400 m: D. Sasu 64,8_; lun
gime : v. Popescu (M) 4,98 ; înălțime : 
U. Popescu 1,56 — rec. personal ; €0 
m — HC : C. Constantinovici 8,6 : 
BĂIEȚI : 100 m : G. Seibirger (M) 11,3; 
400 m : A. Vlădoianu (S) 54,0 ; 800 m : 
A. Vlădoianu 2:03,9 ; înălțime : A. 'Wer
ner (M) 1,80 ; greutate : F. Amels (M) 
13,84 (I. Ionescu — coresp.).

avut

A. Deac
Deac 23,8 ; 400 m :

_____ __ _ 110 mg : V. Manea
16.2 ; lungime : N. Karciș (Beiuș) 5,99 ; 
triplu : Karcis 12,73 ; înălțime: I. Duțu 
1,65; disc: T. Pantici 46,09: JUNIORI II: 
80 m: A. Deac 9,3 ; 300 m : B. Toth
40.3 ; 90 mg : R. Pop 13,5 ; lungime : 
T. Korodi 5,97 ; înălțime : N. Pop 1,70 ; 
prăjină : L. Groza și V. Marcu (Beiuș)
2.70 ; JUNIOARE I : 100 m : E. Mesza-
ros 13,2 ; 200 m: E. Meszaros 27,5 ; lun
gime : C. Toma 5,16; greutate : I. 
Nagy 10,18 : disc : I. Nagy 33.32 ; JU
NIOARE II : 60 m : M. Korosy 8.4:
500 m : M. Bakcsi 1:23,6; 60 mg : M. 
Bakcsy 10,9 : lungime : V. Tempoanu
4.70 ; greutate : A. Macovei 11,00.

Intr-un alt concurs, tînăra T. Schimpf 
(1949) a sărit 1,46 m la înălțime (Gn. 
Lorincz — coresp.).

PLOIEȘTI. Peste 140 de copii din 
raionul Ploiești au luat parte la un 
concurs, organizat pe stadionul Pe
trolul, pentru desemnarea campioni
lor raionului. Un rezultat remarcabil 
a obținut Marin Cristea, elev la 
Școala medie din Urlați, care a arun
cat mingea de oină la 64,80 m, stabi
lind astfel un nou record regional 
pentru copii. (A. Vlăsceanu-coresp ),

Multă vreme competițiile de caiac- 
canoe au fost „liniștite", datorită 
ușurinței cu care erau cîștigate 
multe dintre probe și diferenței 
evidente de pregătire dintre fruntași 
și canotorii mai tineri. De data a- 
ceasta, fiecare probă a stirnit pa
siune, a pus sub semnul incertitudi
nii 
din 
ția 
pei 
tor 
în 
echipaje. Așa se explică că și pasio
nanta evoluție a... scorului in aceste 
întreceri în care au condus, pe rind, 
sportivii militari și cei dinamoviști, 
ca și lupta strinsă pentru următoa
rele locuri in clasamentul general.

Ne-am notat cu satisfacție parti
ciparea numeroasă (la K 2—500 și 
K 1—500 au fost cite două serii, la 
K 2—1000 au concurat 14 echipaje, 
la K 1—1.000 s-au prezentat la 
start 15 concurcnți etc.) și prezența 
canotorilor timișoreni care, in lipsa 
altor centre nautice din țară, au 
contribuit în mare măsură la~specta
culozitatea întrecerilor.

în ceea ce privește comportarea 
participanților la această reușită e- 
diție a „Cupei Dinamo”, să amin
tim, mai întii, rezultatele : K 2—500 
(după două serii): 1. Nicoară-Ivanov 
(Steaua) 1:42,6; 2. Husarenco-Tur-
caș (Dinamo) 1 :45,6; 3. Anastase- 
scu-Sideri (Dinamo) 1 :45,9, C 1— 
1.000: Igor Lipalit (Dinamo) 4:36,8;
2. Igorov (Steaua) 4 :38,9 ; 3. Rotman 
(Dinamo) 4 :39,8. K 1—500 b (după 
două serii) 1. A Vemescu (Dinamo) 
1 :53,7 ; 2. Nicoară (Steaua) 1 : 56,2 ;
3. O. Mercurian (Dinamo) 2:00,8. 
K 2—500 f: 1. Emilia Mihăilescu- 
Victoria Gheorghe (Steaua) 2:06,1 ;

rezultatul final. îmbucurătoare 
toate punctele de vedere, evolu- 
participanților la întrecerile „Cu- 
Dinamo'' a consemnat convingă- 
ecjgilibrul valoric existent aproape 
toate probele între primele 4—5

2. Adriana Kalinin-Adriana Bîrsăne- 
scu (Olimpia) 2 :09,1 ; 3. Anca Oli- 
vier-Aurelia Stoica (Clubul sportiv 
școlar) 2 :22,4. K 1—500 f (după două 
serii) : 1. Hilde Lauer (Steaua) 2:14,4;
2. Cornelia Sideri (Steaua) 2 :15,8 ;
3. Elena Lipalit (Olimpia) 2 :19,0.
K 2—1.000: 1. Artimov—Conțolenco
(Steaua) 3:46,7; 2. Anastasescu-Sideri 
(Dinamo) 3:47,9; 3. Andrei-Zaharen-
co 3:48,7. C 2—1.000: 1. lacovici-
Sidorov (Dinamo) 4:15,7; 2. A. Du- 
mitru-Gherasim (Dinamo) 4:16,3 ; 3. 
Calinov-Ichim Lipalit (Dinamo) 4:19.7 
K 1—1.000:1. H. Ivanov (Steaua) 4:08,8;
2. Vernescu (Dinamo) 4:12,1 ; 3. M.
Ivanov (Steaua) 4:16,8. K 4 — 1.000:
1. Steaua (Scurca. Comeev, Cuciuc, 
llievici) 3:24.3 ; 2. Steaua (Artimov, 
Conțolenco, Poccra, Toncu) 3:24,9 ; 3. 
Dinamo (Frumușanu, Husarenco, Țur- 
caș,
1.
2.
3.

, Ivănescu) 3:25,8. C 2 — 10.000: 
lacovici-Sidorov (Dinamo) 46:09,6 
Kalinov-Lipalit (Dinamo) 46:09,8 ; 
Coico-Ivanov (Steaua) 46:16,8. CI 
10.000 : 1. Igorov (Steaua) 51,29 ; 
Igor 

Rotman 
10.000 : 
Petrov,

2. 3.
K4 -

Lipalit (Dinamo) 51,53,4 ; 
(Dinamo) 52:14,3.

1. Steaua (Mate, Gheorghe, 
Terente) 39:21,8 ; 2. Dinamo 

(Basaracoi, Pogocesi, Popovici, Ivan- 
co) 41:06.5; 3. 
leapcă, Pislaru, 
buie să notăm 
echipaje (două 
de la Dinamo) 
tivitate și necunoaștere a regulamen
tului. Din această cauză, ierarhia 
in clasamentul probei nu reflectă 
fidel valoarea echipajelor, cele trei 
ambarcațiuni descalificate terminînd 
proba pe primele locuri și întrecerea 
fiind in cele din urmă cîștigată de 
caiacul clasat pe locul... IV. K 2 
— 10.000: 1. Andrei-Zaharenco (Dina
mo) 41:16,0 ; 2. Toncu-Pocora (Steaua)

Olimpia (Galan, Ne- 
Taciopol) 44:05,6. Tre- 
descalificarea a... trei 
de la Steaua și unul 
pentru lipsă de spor-

SLATINA. Peste 300 de atleți (147 de 
fete) au participat la etapa raională a 
campionatelor școlare. Cele mal bune 
rezultate : BĂIEȚI : 60 m : M. Bold 
9,3 ; 100 m : I. Gheorghe 12,1. (C. Ghi
țescu — coresp.).

GALAȚI. Cîteva recorduri regionale 
au fost stabilite în cadrul întrecerilor 
campionatului orășenesc : SENIORI : 
triplu : V. Mihal 13,34 — rec. reg. ; 
ciocan : Tr. Vîlsan 44,30 — rec. reg. ; 
JUNIOARE I : 400 m : M. Oprea 67,5 ; 
JUNIORI II : 80 m: M. Chiriță 10,0 ; 
500 m : H. Cațilachis 1:19,3 ; disc (1 kg): 
M. Anton 45,28 — rec. reg. ; greutate : 
(5 kg) : M. Anton 12,16 ; JUNIOARE H, 
00 m: El. Panaite 8,4 ; 300 m : El.
Volnea 48,4 ; greutate (3 kg) 1 El. Lef-,

9 cucerita 
au totali— 
clasamen—

42:08,0 ; 3. Danielov-Conțolenco (Stea-; 
ua) 42:15,6. K1 — 10.000: 1. Ivanov; 
(Steaua) 46:36,0 ; 2. Vorobiov (Dinamo) 
47:36,3 ; 3. Crăciunescu (Steaua>
48:16,8. în urma acestor .rezultate* 
„Cupa Dinamo" a revenit canotorilor 
dinamoviști care, deși au câștigat nu
mai 5 probe față de cele 
de sportivii de la Steaua, 
zat un punctaj mai bun în 
tul general al competiției.

Etapă importantă în pregătirea pentrir 
„mondialele" din august, întrecerii® 
desfășurate duminică dimineața pe la
cul Snagov au subliniat excelenta com
portare a unora dintre canotorii noș
tri fruntași. Astfel, au impresionat 
prin evoluția lor, Vemescu, Nicoară 
și Ivanov Haralamb în probele de 
caiac 500 m, ultimul și la 10.000 m, 
Andrei-Zaharenco în proba de fond 
(K 2), Igor Lipalit și A. Igorov Ia 
întrecerile de canoe simplu, lacovici- 
Sidorov și Dumitru-Giierasim la fond* 

Hilde Lauer, 
Mihăilescu și

precum și caiacistele 
Cornelia Sideri, Emilia 
Victoria Gheorghe.

Așadar, duminică la Snagov, ca
notorii noștri fruntași au realizat re
zultate deosebit de promițătoare pen
tru acest început de sezon. Este însă 
recomandabil ca antrenorii să na 
„uite" și deficiențele care s-au semna
lat cu prilejul acestei competiții. N» 
referim la faptul că unele echipaj a 
„tari" nu sînt încă în plenitudinea 
forțelor, că unii sportivi pierd în 
cursă „teren” prețios din cauza unor 
greșeli de tactică, că nu au diapărut 
total actele nesportive (cele trei echi
paje descalificate în proba de K 4 — 
10.000 m) și alte lipsuri care nu au 
umbrit însă frumosul succes pe care 
l-a înregistrat această ediție a „Cupei 
Dinamo".

DAN GlRLEȘTEANU

Un instantaneu din spectaculoasa probă de caiac 4—. 1000 o»*-
Eoio 1 S- Komoeuk
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(Dresaj, probă completă, obstacole)
1. Să se claseze pe primele două locuri 

la campionatul republican din anul 1963 
și 1964.

2. Să se claseze în primele trei locuri 
la un concurs internațional la care par
ticipă cel puțin cinci țări, lntr-o probă 
de categorie olimpică.

3. Să se claseze în primele șase locuri 
Ia C.H.I.O. într-o probă olimpică.

CAIAC -CANOF
MASCULIN 1963

1 000 m. 4:35,0
1.000 m. 4:07,0 

m 3:57,0 
m. 3:40.0 
m. 3:19,0

1.000
1.000
1.000

1964 
plnă la

15 septembrie 
4:33,0 
4:04.0 
3:54.0 
3:38,0 
3:17,0

CI.
C2.
Kl.
K2.
K4.

FEMININ
KI. 500 m. 2:14,0
K2. 500 m. 1:58,0

CANOTAJ
ACADEMIC

2:12,0
1:56,0

ATLETISM

S. 1 7:23,0 7:21,0
S. 2 l.c. 7:11,0 7:09,0
s. 2 vîsle 6:48,0 6:46,0
s. 2+1 7:33,0 7:30,0
s. 4 f.c. 6:34,0 6:30,0
s. 4+1 6:42,0 6:38,0
s. 8+1 6:02,0 6:00,0

t ă : Normele vor trebui ti

In întreaga lume iubitorii sportului au atenția 
îndreptată, 
important

mișcarea sportivă contemporană : Jocurile Olimpice 
din 1964.

Datorită îndrumării permanente și minunatelor con
diții asigurate de partid și guvern mișcării noastre de 
cultură fizică, reprezentanții R. P. Romîne animați de 
un fierbinte patriotism au ocupat locuri fruntașe, ia 
ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, siluind țara 
noastră pe un ioc de cinste în ierarhia sportului mon
dial. Pentru obținerea de noi succese, care să contri
buie la întărirea prestigiului sportiv al țării noastre în 
marea întrecere olimpică, cea mai importantă sarcină 
care stă în prezent în fața organelor și organizațiilor 
UCFS este aceea de a pregăti la un nivel cît mai 
înalt pe cei mai buni dintre sportivii noștri, care să 
fie astfel capabili să candideze la laurii olimpici ală
turi de cei mai renumrți sportivi din fume.

Așa cum se arată în Salutul C.C. al P.M.R., Con
siliului de Sfat și Consiliului de Miniștri adresai Con
ferinței pe țară a UCFS : „Mișcarea noasfră sportivă 
dispune de condiții materiale corespunzătoare, de 
sportivi falentafi, hotăriți și capabili să urce cele mai 
înalte culmi ale măiestriei. Ea poate și trebuie să 
obțină în toate ramurile de sport rezultate la nivelul 
celor mai valoroase performanțe mondiale". In scopul 
traducerii în viață a acestei mărețe sarcini încredin
țată de partid și guvern mișcării noastre de cultură 
fizică și pentru a asigura o mai bună organizare a ac
tivității de pregătire a sportivilor noștri în vederea 
Jocurilor Olimpice, Comitetul Olimpic Romîn și fede
rațiile sportive au elaborat normele de seiecție în 

Aceste norme 
obiectiv de apreciere a gra- 
a posibilităților de promovare 
n-e vor reprezenta la J. O.

încă de pe acum, spre ce-j mai 
eveniment pe care îl curtoaște

Notă : 5 armele pe anul 1964 rar trebui îndeplinite cel pul in de două ori 
'•na la dala de 15 septembrie. S:nt exceptate probele: maraton, 20 km. marș, 
9 km. marș, decatlon și pentatlon.

MASCULIN
1963

1 iulie
1963

31 octombrie
1964

15 septembrie
100 10.6 10,4 10,3
2b) 21.6 °1 2 20,9
40(i 475 465 46,2
800 1:50.5 1:49.0 1:47,5

1500 3:46.0 3:44.0 3:41,0
5060 14:05.0 13:56,0 13:50,0

16 000 29:30,0 29:18,0 29:00,0
MiraîPn 2h35:00.0 2h30:00.0 2622:00,0

20 kro bhș lh37:00.0 lh35:00.0 lh33:00,0
50 km marț 4h34:00,0 4h29:00.0 4h26:00,0no < 145 14.3 14,0

400 g 52,0 515 505
3600 obs. 8:50,0 8:46.0 8:40,0
4x100 41.0 40,7 40,0
4x400 3:12.0 3:10,0 3:08,0

Inătfime , 2.04 2,07 2,12
Lungime 7,50 7.70 7,80
Triplusalt 15,70 15,90 16,20
Prljmă 4.40 4,50 4,70
Greutate 17.30 17,80 18.50
Disc 5350 55.00 57,00
Sabia 75,00 78,00 81,00
Ciocan 62.60 64,00 65,50
Decatlon 6.000 7.000 7.400
FEMININ

100 12,0 11,7 115200 24,6 24,2 23.8
400 56.8 55,8 54,5
800 2:10,0 2:07,6 2:06,0

80 g 11,4 11,2 10,84x100 465 46.0 45,4
Înălțime 1.61 1,67 1.71
Lungime 5,85 6.00 6.25
Greutate 15,70 16,00 16.30Disc 51.50 53,00 55,00Suliță 50.00 52.00 55.00Pentatlon 4.200 4.400 4.700

No
plinite in fiecare an cel puțin de două 
ori, in condiții de calm plat.

FOTBAL
1. Să facă parte din echipa reprezen

tativă care s-a calificat pentru turneul 
final de la Jocurile Olimpice.

2. Să facă parte din echipa repre
zentativă a țării A, B, tineret — în 
perioada 1963—1964 jucînd 2/3 din 
jocurile internaționale susținute de 
echipă.

3. Să fi participat la jocurile echipei 
clubului în cadrul campionatului intern 
și în întîlniri internaționale, ce] puțin 
75%.

PENTATLON 
MODERN

Să totalizeze în cadrul unui concurs 
internațional în 1963 4.500 puncte, iar 
în 1964 4.600 puncte la cele 5 probe, 
cu condiția ca la nici o probă să nu 
realizeze mai puțin decît numărul de 
puncte prevăzute mai jos.

1963 1964
1. — călărie 900 930
2. — scrimă 860 880
3. — tir 840 860
4. — înot 850 880
5. — cros 900 950

rafiile sportive au 
loturile olimpice ale țării noastre, 
constituie un mijloc 
dului de pregătire și 
în rî n-duri le celor ce 
din 1964.

Pentru aceașf-a, în 
manfă ale cluburilor

«

cadrul secțiilor de perfor- 
și asociațiilor sportive trebuie

să se desfășoarl 
scopul ridicării a 
celor mai bune I 
Tinerii noștri sa 
datoria să rezoli 
blemeie multe șl 
lor . pregătirea tț 
jifice și să asiei 
o treaptă calitatil 
de datoria cons4 
consiliilor . dun 
să organizeze 
trenării din sa 
norme, cu scopul 
lizelor, siimulîndl 
pregătească ou q 
tnu îndeplinirea I 
mele olimpice vd 
iere a măiestriei 
zultaie din ce 
consiliile cluburi 
să angreneze îr| 
tică mase cît rl 
astfel numărul c 
echipei© olimpic 
sportivii 
nici un efort și 
a ridica 
ci-nilor trasate dd 
tivi care vor înq 
continue cu și rl 
în același timp 
tovărășesc pe sa 
iestria sportivă.

TINERI SPOR 
OLIMPICE TREBC 
IN ACTIVITATE^ 
CHEMARE SPRE, 
VEDEREA REAL7 
RILE I DRUMUL

au daii

nivelul

VOLEI
MASCULIN

1. Să joace în echipa reprezentativă a 
țării care a cîștigat 10 meciuri interțări 
în anii 1963 și 1964.

2. Să joace în echipa reprezentativă 
a țării în cel puțin 50% din partidele 
turneului final al Campionatului Euro
pean din 1963, în cazul cînd echipa s-a 
clasat pe unul din primele două locuri.

3. Să facă parte din echipa care s-a 
calificat în finala „Cupei Campionilor 
Europeni", participînd efectiv la 60% 
din jocuri.

FEMININ
1. Să joace în echipa reprezentativă 

a țării care a cîștigat <8 meciuri inter
țări în anii 1963 și 1964.

2. Să joace în echipa reprezentativă 
a țării în cel puțin 50% din partidele 
turneului final al Campionatului Euro
pean din 1963, în cazul cînd echipa s-a 
clasat pe unul din primele două locuri.

3. Să facă parte din echipa care s-a 
calificat în semifinala „Cupei Campio
nilor Europeni", participînd efectiv la 
60% din jocuri.

BASCHET
1. Să facă parte din echipa reprezen

tativă care s-a calificat pentru turneul 
final de la Jocurile Olimpice.

2. Să facă parte din echipa repre
zentativă a țării care a cîștigat cel pu
țin 8 jocuri inter-țări în perioada 1963- 
1964, luînd parte efectiv la joc.

3. Să facă parte din echipa reprezen
tativă a țării în cel puțin 50% din parti
dele turneului final al Campionatului 
European din 1963, în cazul cînd echipa 
s-a clasat pe unul din primele 5 locuri.

4. Să facă parte din echipa care s-a 
calificat în semifinala -Cupei Campio
nilor Europeni" ediția 1964, participînd 
efectiv la 60% din jocuri.

Notă: Participare efectivă la joc 
înseamnă 25 la sută din timpul de joc.

1. Să fie finalist al 
republican în anul 1963 
titlul de campion republican

2. Să cîștige cinci meciuri interna
ționale, în întîlniri interțări, în 1963 și 
1964.

3. Să 
locuri la Campionatul european din 1963.

4. Să se claseze pe locul I la „Cupa 
orașelor balcanice".

LUPTE LIBERE

campionatului 
și să cîștige 

în 1964.

se claseze în primele patru

1. Să cîștige titlul de campion re
publican în anul 1964.

2. Să se claseze în primele șase locuri 
la Campionatul Mondial din 1963.

3. Să se claseze în primele trei locuri 
la Jocurile Balcanice, ediția 1963 sau 
1964.

LUPTE CLASICE
1. Să cîștige titlul de campion repu

blican în anul 1964.
2. Să se claseze în primele șase locuri 

la Campionatul Mondial din 1963.
3. Să se claseze în primele trei locuri 

la Jocurile Balcanice, ediția 1963 sau 
1964.

1. Să se claseze în cel puțin două 
locurile prevăzute în tabelul de mai jos:

60 focuri culcat loc
3x40 focuri loc
pistol viteză loc
pistol liber loc
talere loc

2. Să realizeze următoarele rezultate] 
publican ă sau în concursuri interna ți o]

plnă Ia
30 iunie

60 focuri culcat 590
3 x 40 focuri 1135
pistol viteză 584
pistol liber 542
talere 191



cîf mai rodnică în 
ormainjeior, ia nivelul 
de pe plan mondial, 
riî și tehnicienii au 
i și competență pro- 
are le pune în fața 
■urată pe baze știin- 
:area muncii lor pe 
i de altă parte este 

și raionale UCFS, 
»s aci ați iilor sportive 
tehnicienii și an- 

a largă a acestor 
vină un factor mobi- 

perspecfivă sg se 
și perseverență pen-
In felul acesta nor- 
bun mijloc de creș- 
realizare a unor re- 
june. De asemenea, 
lor sportive trebuie 
continuă și sisitema- 

ineri, pentru a lărgi 
idează la un loc în 
mîne. La rîndul lor, 
să nu precupețească 
toate puterile pentru 
lor la înălțimea sar- 

i sportive. Acei spor- 
fixafe trebuie să își 

zitaie pregătirea, dar 
să ajute intr-un mod 
ieri să-și ridice mă-

1AREA NORMELOR 
iTITUIE UN IMBOLD 
DE FIECARE ZI, O 
E PERMANENTA ÎN 
iZECIȚI-VÂ EFORTU-
VĂ ESTE DESCHIS !

SCRIMĂ
FEMININ

1. Să se claseze în primele trei locuri 
la finala campionatului republican din 
1964, în proba individuală.

2. Să se claseze în primele trei locuri 
la Criteriul Mondial al tineretului în 
1963 și 1961.

3. Să se claseze în primele șase 
locuri la Campionatele Mondiale din
1963.

4. Să facă parte din echipa clasată în 
primele trei locuri la Campionatele 
Mondiale din 1963.

MASCULIN

1. Să se claseze în primele trei locuri 
la finala campionatului republican din
1964, în proba individuală.

2. Să se claseze în primele trei locuri 
la Criteriul Mondial al tineretului în 
1963 și 1964.

3. Să se claseze în primele opt locuri 
la Campionatul Mondial din 1963.

4. Să facă parte din echipa clasată 
în primele șa se locuri la Campionatul 
Mondial din 1963.

POLO PE APĂ
1. Să joace în echipa reprezentativă 

* tării care a cîștigat 12 jocuri inter- 
nafionale în anii 1963 și 1964, cel pu
țin 24 de reprize.

2. Să îndeplinească următoarele norme 
la înot, procedeu] liber:

1963 1964

50 m : 28,5
100 m: 1:04,0
400 m: 5:20,0

28,0
1:03,0
5:10,0

ÎNOT

FEMININ

MASCULIN 1963 1964
100 m liber 58,0 56,5
400 m liber 4:35,0 4:30,0

1500 m liber 18:30,0 18:00,0
200 bras 2:40,0 2:38,0
200 delfin 2:18,0 2:16,0
200 m spate 2:21,0 2:19,0
400 m mixt 5:10,0 5:05,0

Notă: Normele vor trebui îndeplinite în fiecare an cel puțin de
două ori. «

100 m liber 1:05,0 1:04,0
400 m liber 5:05,0 5:00,0
200 bras 2:57,0 2:55,0
100 m delfin 1:14,0 1:11,0
100 m spate 1:15,0 1:12,0
400 m mixt 5:45,0 5:40,0

SĂRITURI ÎN APĂ
1963 i->64

SENIORI pînă la
15 iulie

pînă la
30 octomb.

pînă la
15 iulie

pînă la
15 sept.

Trambulină 135 140 143 147
Platformă 137 142 146 150

JUNIORI
Trambulină 130 135 140 147
Platformă 133 138 142 150

SENIOARE
Trambulină 120 125 128 132
Plai formă 75 80 82 36

JUNIOARE
Trambulină 115 120 125 132
Platformă 70 ’ 76 79 86

CICLISM

emaționale pe unul din

1964

1 —2
1 —2
1 —2
1 —3
1 —2

e interne de categorie re-

1964
de două ori pînă 

la 15 septembrie
594

1145
590
552
196

două ori.

Șosea 1963 1964
100 km c/t echipe 2.16:00,0 2.13:00,0

Velodrom
viteză (200 m) 11,5 ■ 11,2
1 000 m start de pe loc c; t 1:10,0 1:08,0
4 000 m urmărire echipe 4:40,0 4:30.0
4000 m urmărire individuală 5:15,0 5:00,0
Tandem 11,3 10,8

Notă: Normele vor trebui îndeplinite în fiecare an cel puțin de

HALTERE
1963 1964

15 septembriepînă la
categ. cea mai ușoară (56 kg.) 300 320 kg.

„ semi-ușoară (60 kg.) 340 360 kg.
, ușoară (67,5 kg.) 355 375 kg.
„ semi-mijlocie (75 kg.) 380 400 kg.
„ mijlocie (82,5 kg.) 395 420 kg.
„ semi-grea (90 kg.) 420 445 kg.
» grea (4-90 kg.) 435 460 kg.

Notă: Normele vor trebui îndeplinite în frecare an cel puțin de
două ori.

GIMNASTICĂ
MASCULIN 1963 1964

sub 22 ani peste 22 ani
Individual compus 105,60 p. 108,00 p. 110,40 p
Aparate (la un aparat) 18,60 p. 18,80 p. 19,10 p.

FEMININ
Individual compus 72,00 p. 73,60 p. 75,20 p.
Aparate (la un aparat) 18,70 p. 18,90 p. 19,20 p.

Notă: Normele olimpice se vor realiza de două ori pe an în cadrul con
cursurilor oficiale, interne sau internaționale, arbitrate de arbitri de categorie 
republicană sau internațională. Pentru realizarea normelor pe un aparat este 
necesară obținerea a cel puțin 104,40 p la băieți și 71,20 p la fete, la indi
vidual compus.

• Pentru selecționarea in loturile olimpice este necesară îndeplinirea uneia din 
normele prevăzute pentru fiecare ramură de sport în parte.

• In afara normelor olimpice, pentru a li selecționați in loturi, sportivii trebuia 
sâ îndeplinească și normele de control ale calităților fizice și tehnice stabilite de 
federațiile respective.



OEXXEi
INTENSĂ ACTIVITATE 

COMPETITIONALĂ
După cum am mai anunțat, joi începe 

ha București, la ștrandul Tineretului, 
un turneu de polc U care participă trei 
echipe ale noastre (Rapid Buc., Selec
ționata de juniori a Capitalei și repre
zentativa de seniori a Capitalei) și o 
echipă de dub din R.D. Germană : Lo
komotiv Karl Marx Stadt.

Organizatorii, chitul Rapid, au fixat 
următorul program: joi (ora 19,30) : 
Rapid Selecționata de juniori a Ca
pitalei, reprezentativa de seniori a Ca
pitalei — Lokomotiv Karl Marx Stadt; 
vineri (ora 19,30) : reprezentativa dc 
seniori a Capitalei — Rapid. Selecțio
nata de juniori a Capitalei — Txvkomotiv 
KarJ Marx Stadt ; sîmbătă (ora 19) : 
Selecționata de juniori a Capitalei — 
reprezentativa de seniori a Capitalei, 
Rapid — Lokomotiv Karl Marx Stadt.

*
Duminică dimineața, la ștrandul Tine

retului, s-a desfășurat prima etapă a 
campionatului republican dc juniori (zona 
București).

Iată rezultatele : PROGRESUL —
ȘTIINȚA 12—0. Deși meciul luase 
sfîrșit ctP scorul de 9—0 pentru Pro
gresul. la «masa verde44. Progresul a 
cîștigat cu 12—0, deoarece echipa Ști
ința nu a folosit în cursul partidei 11 
jucători, cum prevede regulamentul. 
Echipele trebuie să țină cont de această 
prevedere a regulamentului, pentru că 
numai astfel se poate roda întreaga 
garnitură de jucători.

STEAUA — DINAMO 12—0 (3—0, 
2-—0, 4—0, 3—0). După cum arată și 
scorul, jocul a fost la discreția învin
gătorilor. Au marcat : Vinea (5), Du
mitrescu (3), Oan(ă (3) și Golden- 
ștein. A arbitrat V. Goian.

C.S.S. — RAPID 3—3 (1—1. 1—0,
1— 0, 0—2). Partidă echilibrată în care 
rapidiștij au egalat abia în ultimul 
minut de joc. Clubul sportiv școlar 
putea cîștiga acest meci dacă nu avea 
o „cădere" în ultima parte a întîlnirii. 
Au înscris Zamfirescu (2) și Gudov 
pentru C.S.S., Pantaze (2) și N. Vasile 
pentru Rapid. A arbitrat Aurel Zahan.

S.S.E. II — S.S.E. I 6—2 (2—1,
2— 0, 2—1, 0—0). Derbiul etapei a 
corespuns așteptărilor. Ambele echipe au 
prestat un joc frumos. S.S.E. II cu o 
pregătire tehnică și tactică superioară 
a cîștigat pe merit. Au marcat: Păun, 
Glinoa. Turcanu, Băjenaru, Runcan și 
Ionescu pentru S.S.E. II, Bancu și An- 
toniu pentru S.S.E. I. A arbitrat Ștefan 
Kroner.

Etapa viitoare; S.S.E. II — Steaua, 
Știința — S.S.E. I, C.S.S. — Progresul, 
Rapid — Dinamo. (Gh. Cioranu-coresp.).

ir
După patru etape clasamentul campio-

natului republican se prezintă astfel:
1. Dinamo 4 4 0 0 36: 7 8
2. Crișana Oradea 4 2 2 0 10: 5 6
3. Știința București 4 3 8 1 28:17 6
4. Steaua 3 2 1 0 14: 4 5
5. Industria Linii Timiș. 4 2 1 1 22:25 5
6. C. S. Mureșul Tg. Mureș 4 1 2 1 7:12 4
7. Știința Cluj 4 1 8 3 14:18 2
8. I. C. Arad 4 8 1 3 10:21 1
9. Rapid București 4 0 1 3 8:21 1

10. C.S.M. Cluj 3 0 0 3 9:20 0

De la I.E.B.S.
Pentru cuplajul internațional de fot

bal de joi 23 mai de pe stadionul „23 
August", RAPID BUCUREȘTI — LO
KOMOTIV MOSCOVA si PROGRE
SUL—CERRO URUGUAY, biletele s-au 
pus în vînzare la casele obișnuite: str. 
Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei 2, 
agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioa
nele Republicii, „23 August", Dinamo 
și Giulești.

—= isat mTh| a 1-rirew =—
Gh. Calcîșcă (Dinamo) învingător in „Cupa Avintul"

Pe șoseaua București — Ploiești (va
rianta Buftea) s-au desfășurat duminică 
dimineafa întrecerile concursului dotat 
cu trofeul „Cupa Avîntul**.

în cea mai importantă cursă, rezervată 
seniorilor, victoria a revenit, la sprin
tul final, alergătorului dinamovist Gh. 
Calcîșcă, cronometrat — la capătul ce
lor 120 km — cu 3h 08:30. El a fost 
urmat de FI. Cristescu (Voința), Gh. 
NeagOe (Steaua), același timp cu învin
gătorul, P. Neacșu (Voința) 3h 08:31, 
I. Constantinescu (Voința) 3h 08:42,
S. Mihălțeanu (Steaua), același timp, 
j4. Dragau 3h 08:49, I. Braliaru (Voința) 
3h 08:55, C. Popescu (Voința) 3h 08:56.
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i încep cursurile de înot pentru copii
Consiliul or&șenese UCFS Răcorești anunță organizarea Cen- 

| trulni de învățarea înotului pentru copii la ștrandul Tineretului, 
I oare se va deschide în ziua de 3 iunie 1963.

ÎNSCRIERILE LA CURSURI SE FAC INCEPIND DE LA 23 MAI 
J 1963, IN FIECARE ZI INTRE ORELE 8,36—12,30 ȘI 16,30—18,30 LA 
| INTRAREA IN ȘTRANDUL TINERETULUI DIN STR. ALEEA ȘTRAN- 
I DULUI NR. 3, TRAMVAI 3, 4, AUTOBUZ 31, TROLEIBUZ 81, 82 ȘI 
ț K, STAȚIA ȘTRANDUL TINERETULUI.

Se pot înscrie copii între 5 și 13 ani.
★

Cadrele calificate în disciplina notației (profesori de educație fizica, 
’ antrenori, instructori) oare doresc să Inoreae ia cadrul centrelor de 
ț învățare a înotului pentru copii se vor adresa la UCFS ORAȘ BUCU- 
| REȘTI, IN STR. NIC. FILIPESCU 21—23, LA SECȚIA TEHNICA, FINA 
I LA DATA DE 25 MAI 1963.

★
Este, desigur, îmbucurătoare inițiativa consiliului orășenesc UCFS 

1 București care și in anii trecuți a manifestat o atentă preocupare pen- 
| tru buna organizare și funcționare a cursurilor de înot pentru copii, 
j Această importantă problemă trebuie să stea însă in centrul preocu- 
j pârilor tuturor organelor și organizațiilor sportive. In fiecare regiune 
| trebuie să se desfășoare o largă acțiune de mase pe linia cuprinderii 
| in aceste cursuri a unui număr cit mai marc de copii. Dar, pentru a 
1 putea realiza îndeplinirea acestui obiectiv la nivelul cerințelor actuale. 
' este necesar ca fiecare zi să fie intens folosită, pentru ca, atunci cind 
J vremea va permite, să se treacă de îndată la deschiderea cursurilor, 
j Firește, trebuie revizuite din timp instalațiile existente, ștrandurile și 
j țarcurile rezervate copiilor, a locurilor de înot. Este vorba de lucrări 
ț simple care nu comportă cheltuieli.

Foarte importantă esie asigurarea cadrelor tehnice care vor conduce 
t aceste cursuri și de aceea esie necesar ca în cadrul comisiilor regionale 
j de natație să fie discutată din vreme problema instructorilor voluntari și 
j a antrenorilor de naiație care se vor ocupa de pregătirea micilor 
ț înotători.

Este de datoria tuturor cluburilor și asociațiilor sportive să depună 
ț eforturi deosebite in această direcție, adueîndu-și in cit mai mare măsură 
) contribuția Ia îndeplinirea sarcinilor trasate de Conferința pe țară a 
J UCFS privind dezvoltarea natației noastre la nivelul condițiilor create 
j și al sarcinilor actuale.

CON
Trupul i l-a făcut din brad ușor 

de rezonanță, iar în dreptul ini
mii i-a pus să vibreze un moto
raș cit un degetar. A lucrat la 
acest minuscul aparat de zbor sute 
de ore. Cu răbdare și migală, cu 
pasiunea creatorului de frumos.

I-a spus Condor, din admirație 
pentru acea pasăre a înălțimilor 
albastre. Avea aceeași semeție în 
zbor, aceleași rotări largi, avîntate. 
In ziua tentativei de record s-a 
înălțat aproape vertical spre zenit, 
iar după cîteva minute de zbor nu 
s-a mai văzut. Piloții care-1 aș
teptau în văzduh, l-au urmărit un 
timp, dar pe la 1.700 de metri înăl- 
ține, l-au pierdut șl ei din ochi.

A zburat Condor peste recordul 
republican, peste recordul mon
dial care se mindrea cu o distanță 
de 40,364 km și numai după ce a 
parcurs vreo 10.000 de metri in 
plus, a aterizat ușor, parcă obosit.

L-au găsit oamenii din comuna 
Puțul cu Salcie, într-o margine de 
zăvoi. Au citit pe mica lui eti
chetă numele constructorului — 
Ștefan Purice, maestru al sportu
lui la aeromodele — și l-au anun
țat. Acum, Condor mai poartă o 
etichetă: 50,60 km — nou record 
mondial de distanță omologat de 
Federația Internațională de Aviație 
la clasa F-2-B-elicopter cu motor 
mecanic.

Frumoasa performanță încunu
nează strădaniile unei munci asi
due și perseverente. Ani la rînd. 
Ștefan Purice a perfecționat, a 
creat noi variante de aeromodele. 
Elicopterul Condor este acum pri
mul in lume: a parcurs aproape 
distanța București—Ploiești. El cân
tărește mai puțin de 1 kg și are 
un „sfert de cal" putere. fete 
un bibelou, o bijuterie lucrată ar
tistic, pe care Ștefan continuă s-o 
perfecționeze. A reușit să-1 facă 
mai ușor cu 250 de grame!.„

Pe echipe cursa a fost cîștigat de aler
gătorii de la Voința.

fată rezultatele în celelalte probe: 
JUNIORI CAT. I (50 km): 1. Gh. 
Radu (Olimpia) lh 19:45, 2. S. Grego
rian (Dinamo) ; 3. I. Păunoiu (Dinamo) 
același timp; JUNIORI CAT. A H-a 
(40 km) : 1. M. Oniga (Voința) lh 
09:19; 2. C. Grigore (Voința) ; 3. I.
Mnotacanian (Voința), același timp; 
BICICLETE DE SEMICURSE (20 km) : 
1. R. Cantili (Voința) 35:17,0; 2. /. 
Niculescu (Steaua); 3. M. Țiplea (Olim
pia), același timp; BICICLETE DE 
TURISM (10 km) : 1. St. Cernea (S.S.E. 
nr. 1) 22:00; 2. C. Apostolescu (Steaua), 
3. Gh. Stanică (individual), același timp.

GH, TUDOSE-coresp.

DOR
In noua tentativă de record pe 

care o va face în curind, Condor 
va avea calități aerodinamice ex
cepționale: raportul dintre greuta
tea liliputanului aparat și combus
tibil va fi egală !...

Interesant că, Ștefan Purice are 
preocupări asemănătoare și la ser
viciu. Aici, lucrează tot la dimen
siuni mici, ca machetist la uzinele 
„Tudor Vlamirescu" din Capitală.

Dar mai interesant este faptul 
că, deși membrii familiei Purice 
au meserii diferite, toți sînt con
structori de ae-o și navomodele. 
Elvira, soția lui Ștefan, este re
cordmană republicană și maestră 
a sportului la această disciplină 
sportivă. Sora ei, inginera Ștefania 
Ivanovici este navomodelistă. Fra
tele, aeromodelist, Angela și în 
special Radu (cei doi „puricei" 
ai lui Ștefan) nu se lasă nici ei 
mai prejos. Confecționează avioane 
și vapoare din tot ce găsesc prin 
casă...

V. TOFAN

In așteptarea totalizării variantelor 
câștigătoare de la concursul etapei 
care s-a scurs, să aruncăm o privire 
asupra viitoarei etape Pronosport din 
26 mai a.c. în care figurează 6 me
ciuri de categoria A; 3 intilniri inter 

I naționale amicale și 4 meciuri de 
categoria B.

1. Steaua—Dinamo București cons
tituie derbiul campionatului. Valoa
rea cunoscută a celor două formații, 
tradițiile lor de luptă, precum și po
zițiile fruntașe ce le dețin în clasa
ment, promit un meci mare, deschis 
oricărui rezultat.

2. Rapid—Progresul. Al doilea der- 
biu bucureștean este de asemenea un 
meci deschis, in ultimii ani Rapid a 
reușit să încline balanța în favoarea 
sa. Datorită actualei poziții din clasa
ment Rapid poate aborda partida cu 
calm, în timp ce Progresul, avînd 
nevoie de puncte, va trebui să lupte 
pentru acestea. Rezultatul de egali
tate? pare cel mai indicat.

3. Dinamo Bacău—Știința Timișoara; 
Considerînd că „pînă la ultima etapă 
bătălia nu poate fi socotită ca pier
dută", dinamoviștii băcăoani, aflați 
în evidentă revenire de formă, sînt 
în plină luptă pentru evitarea retro
gradării. Avînd și avantajul terenu
lui, ei vor căuta să scoată în fața 
studenților timișoreni un rezultat cit 
mai favorabil.

PENTflTtON»frfeA>t

MÎINE: STĂRI ÎN CAMPIONATUL REPUBLICA
Pentatloniștii fruntași din țara 

noastră se află în fața unui eveni
ment important : mîine se dă star
tul în campionatul republican, com
petiție aflată la cea de a IX-a edi
ție a sa. Timp de 5 zile, cei peste 
20 de participant! la întrecere își 
vor măsura forțele în principala 
noastră competiție internă, țintind 
cucerirea înaltului1 titlu de campion 
al țării. După cum se știe, concursul 
se desfășoară și pe echipe, candidata 
principală la primul loc fiind, desi
gur, formația Steaua, oare cuprinde 
în prezent pe cei mai buni penta- 
tloniști ai noștri, mulți dintre ei 
membri ai lotului republican și olim
pic. De altfel, și în întrecerea indi
viduală ca principali candidați la 
locurile fruntașe pornesc tot sportivii 
militari.

La startul campionatului se vor 
alinia sportivi cunoscuți ca: Dan
Ionescu, Dumitru Țintea, Gh. Tomiuc, 
N. Marinescu, V. Ștefănescu, N. Li- 
chiardopol (Steaua), C. Țintea, Po- 
ruțiu, W. Roman, T. Sirbulescu 
(Știința București), T. Munteanu, Z. 
Tiirkosi, T. Tîlmaciu, M. Albiei (Di
namo Oradea), G. Pușcaș, I. Balogh, 
R. Antonescu (Casa Ofițerilor Bra
șov), precum și componenții echipei 
C.S.O. Craiova.

înainte de startul oficial, care se 
va da miercuri, astăzi, la ora 15, va 
avea loc ședința tehnică a concursu
lui, iar la ora 16 — recunoașterea 
parcursului de călărie.

Proba de călărie este de data 
aceasta... accesibilă și iubitorilor

-re—-..

Maestrul sportului Ștefan Purice pregă
tește o nouă tentativă de record. „Eroul“: 
Condor — decanul elicopterelor cu motor 

mecanic.

4. Petrolul — Steagul roșu. Meciul 
se anunță echilibrat, însă nu trebuie 
neglijate elemente ca, dîrzenia cu 
care luptă Petrolul pe teren propriu 
și faptul că Steagul roșu a avut com
portări slabe în deplasare.

5. Crișana—Minerul. Avînd avanta
jul terenului Crișana e favorită.

6. C.S.M.S.—U.T.A. Arădanii n-au 
cîștigat nici un meci în deplasare, 
însă în ultimele partide susținute, a 
avut o comportare prin care lasă să 
se întrevadă o partidă disputată la 
Iași, șansele rămînînd însă de partea 
gazdelor.

7. Știința Cluj—Cerro Uruguay. Va
loarea tehnică a celor două formații 
anunță un frumos spectacol fotbalis
tic în care prima șansă rămîne a gaz
delor.

8. Farul—Fluminense Brazilia. Să 
sperăm că și de această dată, Farul 
va rămîne neînvinsă pe teren propriu, 
în partidele internaționale.

9. Progresul Alexandria—Chimia Fă
găraș. Gazdele au nevoie neapărat 
de victorie pentru a mai putea spera 
evitarea retrogradării.

10. C.F.R. Roșiori—C.S.M. Reșița. E- 
moțiile retrogradării vor face pe fero
viari să lupte cu ardoare pentru cele 
două puncte.

11. Arieșul—Mureșul. Deși primele 
șanse aparțin gazdelor; să nu uităm 
că Mureșul luptă pentru evitarea re
trogradării. 

acestui sport, deoarece ea se 
șoaxă în Capitală, în cartierul 
reasca. Terenul de călărie est 
tuat între străzile Rahmanin 
Glucozei, în apropierea stației 
neasa—Ancuța de pe linia tram 
lui 5. Miercuri, la ora 8, va 
loc festivitatea de deschidere și 
gerea la sorți a cailor pentru se 
iar la ora 9 — primul start, 
în sala de la ștrandul Tinere 
se va desfășura proba de scrimi 
neri la poligonul Tunari — 
sîmbătă proba de înot — la ba 
Floreasca, iar diuniuieă, pe trai 
naiul traseu de la Călugăreai, 
pionatul se va încheia cu prob 
cros și festivitatea de premie 
primilor clasați.

De remarcat că proba de s< 
se va desfășura după noul s 
propus de federația noastră U.I. 
care are drept scop echilibrarea 
lorică a acestei probe în comps 
cu celelalte, iar călărla se va 
fășura după noul regulament, c 
tiu experimental, care va fi fi 
și la campionatele mondiale dir 
veția.

Vineri, sîmbătă și duminică, 
comitent cu campionatul, se va 
fășura și un concurs de tri; 
deschis tuturor celor amatori 
pa .-tlcipa din Capitală.

T E IVI I S

Campionatul Capit
pe echipe mixt

Sîmbătă și duminică s-a desf 
etapa a doua a campionatului de 
al Capitalei pe echipe mixte. - 
principal s-a desfășurat pe terenuril 
parcul sportiv Progresul între <’ 
toarea titlului, formația Progresul 
rești, și Steaua. Jucătorii clubului 
au realizat o victorie clară cu 
de 8—5.

Iată rezultatele înregistrate în ai 
importantă întâlnire: 0. Năstas
Bosch 6—2, 6—1, 6—3 ; Popov 
Fătu 6—1, 6—2, 6—2; Nicules 
Țereanu 3—6, 2—6 ; D. Viziru — 
glie 6—2, 6—3, 4—6. 6—4 : I. 
tase — Burcea 
Eleonora Roșîanu 
6—2, 2—6, 2—6; 
2—6, 3—6, 6—3, 
tase — 
Năstasc — „—±,
Popovici — Burcea 6—1, 6—2. 
Viziru, Năstase -— Bosch, Boaghe
4— 6, 6—2, 3—6 ; Năstasc, El 
Roșîanu — Boaghe, Julieta b
5— 7, 6—3, 3—6 ; I. Năstase, Pi 
— Burcea, Fătu 6—1, 6—3,

Alte rezultate: Dinamo •
8—5 ; Petrol Chimie — Justiția

6—0, 6—0,
— Julieta b 
D. Viziru —

. 7—5, 1—6; I 
Fătu 6—4, 6—4, 6— 

— Boaghe 7—5, 6—1,

6-

12. Recolta Cărei—C.F.R. Timi 
Nevoia imperioasă de puncte ; 
coltei se opune valorii timișore 
Partidă dificilă pentru ambele 
gazdele fiind însă favorite.

Sp. Siderurgistul—Mannheim 
Sperăm că siderurgiștii gălățeni
reuși, pe lingă rezultatele
din campionat și o victorie 1
țională.

★
Seria de importante premii ac 

de I.S. Loto-Pronosport continuă 
tragerea specială a primăverii 
central din 24 mai a.c.

La această tragețe se acordă 
lingă premiile obișnuite în bani, 
turisme Skoda-Octavia, excurs: 
R.P. Ungară, motociclete, televiz 
aragazuri, aparate de radio,

PREMII PRONOEXPRES 
concurs nr. 20 din 15 mai 1

Categoria I: 2 x 27.254 lei ; 
goria a Il-a: 11 x 5.368 lei; Cat 
a III-a: 47 x 1.353 lei; Catego 
IV-a: 339 x 241 lei; Categoria < 
842 x 97 lei; Categoria a Vl-a: 
22 lei.

Categoria I (5 din 8) a fost 
gată de participanții Dinițoiu < 
ghe și Florea Ion ambii din C> 
primul pe un buletin obișnuit 
doilea pe un buletin abonamen

Rubrică redactată de Loto-P 
sport.



Culese din etapa de duminică
Golurile plac...

is, fotbal, publicul vrea goluri! 
sscori, chiar cînd jocul lasă de 
it din punct de vedere al cali- 
i, dacă se înscrie un număr de 
uri oare depășesc cifrele obișnuite 
ctatorii pleacă mulțumiți. Și, de 
ite ori, amintirea unei partide râ
ie publicului doar legată de un 

spectaculos, de o lovitură liberă 
să cu măiestrie, de un „eap“ 
mpt. Un 0—0, chiar după un meci 
sresant, lasă gustul unei mîncări 
1 sare—
iuminică, Progresul București și 
nța Cluj și-au făcut din plin da
ta la acest capitol. Cele două 
ipe au marcat nu mai puțin do 
lă goluri, unele dintre ele ade- 
ate modele: cursa pe centru a 
Szabo, terminată cu gol după dri- 
rea portarului, „capul" lui Oa'dă 
e s-a înălțat deasupra tuturor 
.rătorilor la o centrare a funda
ții Nedelcu, șutul puternic și bine 
sat al lui Mateianu de la margi- 
i carelui, „directa" Iul Baboie din 

frumos buchet de goluri: oferit de Progresul și Rapid publicului bucureștean: 
nga, de sus : M. Voinea, Oaidă și Baboie, dreapta : C. Dan, Ozon și Dumilriu).

trarea lui Voinea. Satisfacția pu- 
mini, care a aplaudat ,,la scenă 
chisă" acțiunile de atac ala ceior 

echipe și Cele 9 goluri reali- 
3 de ele (record intr-un meci, în 
ipionatul actual) dovedește că 
al deschis, preocuparea călre o- 
sivă, curajul în finalizarea acțiu- 
►r întrunesc toate sufragiile.
i constituie, totodată, o invitație 
pentru alte echipe...

R. U.

} marchează și din unghi...
lulți dintre înaintașii noștri caută 
i concretizeze acțiunea mai mult pe 
rul terenului. Atacantul aflat perpen- 
ular pe poartă are, evident, mai 
te șanse de a marca avlnd în față 
saga suprafafă de 7,32 m x 2,44 m 
are poarta. Totuși, cînd situația o 
unet șutarea la poartă din unghiuri 
cile poate da rezultate la fel de bune 
și cele din mijlocul terenului. Sini 
te mul(i înaintași însă, și în spe- 
extremele, care ezită să facă acest

u.
i meciul de la Lupeni, Minerul — 
im o București, toate cele trei goluri 
fost marcate din unghiuri, două de 
stingă și unul de pe dreapta șl toate 
•rise de către extreme ! Ion Ion, 
uroiu și mal ales Pîrcălab se aflau 
unghiuri dificile, dar șutind puter- 
și bine plasat (în deosebi Pîrcălab, 
din colțul drept al careului de 16 m 

ras excelent cu stîngul, cu efect) 
înscris goluri frumoase, care pe cen- 
ar fi fost greu de realizat fiindcă, 
>rită terenului mic, aici erau de fie- 

dată masați mulți jucători.
șadar golurile de la Lupeni vin să 
ir me încă o dală că și din poziții 
'ale, din „unghiuri dificile", cum le 
im, se pot înscrie goluri. Cu con- 
r ca balonul să fie lovit cu mâies-

C. A.

Inițiativă
oszka a apărut pe teren cu tricoul
6. dar a început jocul ca „3 bis", 
l Capaș. între noi fie vorba, a cam 
nevoie. Capaș a trecut la semigrea 

e ajută din cînd în cînd cu... tricoul 
-rsarului.

Minutele treceau, petroliștii ieșean 
rapid din apărare și jocul se desfășura 
la mijlocul terenului. In această situa
ție Koszka s-a simfit obligat să aleagă. 
După o scurtă deliberare. !-a lăsat pe 
Capaș în tovărășia... experienței și s-a 
dus în față, ca urmare a unui raționa
ment simplu: 18 puncte se pot obține 
cu atacul, nu cu apărare. Golul lui 
Țîrlea a căzut intr-un moment în care și 
Koszka și Mețcas erau in jumătatea 
petroliștilor.

La reluare Koszka s-a simțit din nou 
obligat să se opintească ta ușa cam pri
mitoare a lui Capaș, dar cînd a văzut 
că Tabarcea e mult prea delicat și-i 
spune mereu adupă dumneavoastră", a 
pornit din nou la atac și a preîntîmpinat 
obișnuita repliere a echipei care conduce 
și vrea să mențină rezultatul.

Mișcările lui Koszka ta funcție de 
evoluția jocului și de necesitățile de 
moment demonstrează suplețe tactică, 
curaj și ințiativă, dar replierile lente 
ale mijlocașului arădean au lăsat des
coperită apărarea... De astă dată ulcio
rul a fost scos plin și neatins. Ce se 
va întîmpla, însă duminica viiîtoare ?...

I. Cil.

Desen de Neaga Rădulescu

Cînd lovitura liberă este bine 
executată

Intre lovitura de la 11 metri și 
cele executate din afara careului, nu 
este numai o diferență de— metri. 
In timp ce la executarea unei lovi
turi de pedeapsă nu ai în față de- 
cît pe portar, care iși așteaptă parcă 
neputincios osinda, la celelalte lovi
turi apare protector „zidul", care 
barează de cele mai multe ori dru
mul mingii spre poartă.

Dar, intr-un meci, lovitura de la 
11 metri reprezintă un „eveniment" 
deosebit, in timp ce numărul lovitu
rilor libere este adesea destul de 
mare. Din păcate, cele mai mult» 
rămîn nefructificate, devin practic 
inofensive, ca și corner ele, de altfel, 
din cauză că jucătorii nu se pre- 
ocupă îndeajuns, la antrenamente, de 
exersarea lor.

Și cit de frumoase sint golurile 
înscrise peste „zid", din lovituri li
bere ! Un astfel de gol a fost mar
cat, duminică, de Ozon, cn puțin 
înainte de fluierul final al întilnirii 
dintre Rapid ș! C.S.M.S., pecetluind 
scorul de 4—1 în favoarea bucu- 
reștenilor.

Aplauzele nu s-au lăsat așteptate. 
Ne-a plăcut însă Ia fel de mult ca 
și șutul lui Ozon, gestul lui Matei, 
aripa dreaptă de la C.S.M.S. car» 
departe de a se... supăra, l-a sărut3t 
pe Ozon.

Mențiune : pentru amîndol.

J. B

Ochiul tactic al antrenorului
Printre alte calități de antrenor, 

Augustin Botescu întrunește și pe 
aceea de bun tactician. Analizați mai 
atent jocul formației Farul și veți 
reuși să desprindeți cu ușurință ideea 
tactică imprimată de antrenor: veți 
fi de acord că Ciosescu și Dinulescu, 
de pildă, nu pot juca decît „vîrfuri", 
ținind cont și de... numărul anilor, 
că Biikossi iși poate valorifica șutul 
chiar dacă-i pus si acopere un spațiu

• ••

mai mare, că in sfîrșit, Stancu, mai 
masiv, trebuie să „dubleze", iar Piesa, 
mai tlnăr, mai suplu, să zburde de 
la un „16" la altul.

Ideea tactică de ansamblu poate 
suferi insă modificări de detaliu cind 
nevoia o cere. Duminică, de pildă, in 
meciul cu Steaua, antrenorului Botescu 
i-a trebuit un om care să-l păzească 
pe Constantin. Și l-a găsit in persoana 
lui Pleșa. Tinărul jucător constin- 
țean a primit nu prea bucuros mi
siunea (oricum e mai plăcut si creezi 
de cit să... strici), dar s-a achitat cu 
conștiinciozitate de sarcina sa. Și 
dacă pină la urmă Farul a reușit să 
cîștige, o bună parte din merite se 
cuvin mijlocașului Pleșa dar și.„ a- 
nonimului de pe tușă — ANTRENO
RUL — pe care publicul uită uneori 
să-l aplaude...

G. N.

Buletinul categoriei B
SERIA I

C.F.R. PAȘCANI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (1—0). O victorie meritată 
a echipei feroviare, care a atacat mai 
mult și a avut numeroase ocazii. A 
fost concretizată numai una dintre 
acestea, prin Atanasiu (min. 40). (C. 
ENEA — coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — FLA
MURA ROȘIE TECUCI (4—1). Intil- 
nirea a prilejuit o luptă pasionantă, 
cu faze spectaculoase, în ciuda dife
renței de scoc. Oaspeții au jucat fru
mos, dinamic. Au marcat: Niculescu 
(min. 25 și 55). Prodanduc (min. 47), 
Iordache (min. 75) pentru Metalul, 
Păun (min. 50) pentru FL roșie. (M. 
AVANII — coresp.).

l.M.U. MEDGIDIA — FLACARA 
MORENI (1—1). Joc de nivel tehnic 
mediocru. Oaspeții, luptînd pentru cu
cerirea unui punct, s-au apărat în 
8—9 oameni și au contraatacat peri
culos. Echipa locală a dominat majo
ritatea timpului ratind numeroase o- 
cazii, printre care și un 11 m (Dogan, 
min. 58). Au marcat: Costache (min. 
53) pentru Flacăra, Coicea (min. 60) 
pentru I.M.U.M. (RADU AVRAM — 
coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — PO
IANA CÎMPINA (2—1). Echipa locală 
a intimpinat o rezistență dirză și, cu 
toate că a dominat mai mult, nu a 
putut învinge decît la o diferență mi
nimă. Au marcat: Oprea (min. 42), 
Voicu I (min. 60) pentru Siderurgis
tul și Nanu (min. 72) pentru Poiana. 
(A. SCHENCKMAN — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PRO
GRESUL BRAILA (4—2). Intîlnireaa 
scos in evidență superioritatea Ceah
lăului, care a obținut o victorie me
ritată. Partenera sa de joc s-a com
portat și ea bine și, la sfirșitul parti
dei, ambele formații au fost aplau
date pentru jocul prestat. Progresul 
nu a cedat decît in ultimele 10 mi
nute. Au înscris: Bogdan (min. 18), 
Mungiu (min. 45), Vintilă (min. 80 din 
11 m), Mihalache (min. 82) pentru 
Ceahlăul, Ulman (min. 20) și Boboc 
(min. 56) pentru Progresul. (C. NEM- 
ȚEANU — coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — ȘTIINȚA 
GALAȚI (1—0). După un început pro
mițător, jocul a scăzut ca valoare, 
greșelile abundind la ambele echipe. 
Atît Foresta cit și Știința au fost pre
ocupate de rezultat, lucru care a fă
cut să se joace nervos și fără orien
tare. Unicul gol a fost înscris de An- 
ghel (min. 26) (NEGRU LAZAR — 
coresp.).

Luptă între doi fundași... Stere (Metalul) este mai prompt în intervenție decît 
Oancca (Nr. 4 — Gas Metan Mediaș), trecut pe extrema dreaptă.

Foto: V. Bafieac

ȘTIRI...»
REZULTATE DIN CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE JUNIORI (ETAPA A 19-A) \
SERIA I : Foresta Fălticeni—Dinamo 

Bacău 2—2 (1-0). Steaua roșie Bacău— 
Ceahlăul P. Neamț 3—0 (#-0). Rulmen
tul Birlad—Textila Buhuși 7—0 (6-0).

SERIA a Il-a : ș.SJE. Ploiești—Progre
sul Brăila 2—5 (2-3). Prahova Ploiești— 
Dinamo București 2—5 (1-3). Siderurgis
tul Galați—Unirea Ploiești 3—0 (ne- 
prezentare).

SERIA a tn-a : Petrolul Ploiești— 
Flacăra Morenl 1—0 (1-0). Tractorul
Brașov—Poiana Cîmpina 3—0 (1-0). Tex
tila Sf. Gheorghe—Luceafărul Brașov 
0—3 (0-2).

SERIA a IV-a : Portul Constanța— 
Ș-S.B. I București 3—1 (1-0). Electrica
Ccrstanța — C.S.S. București 2—2 (2—1).

SERIA a V-a: Metalul Tirgoviște— 
Dinamo Pitești 4—1 (3-0), C.F.R. Roșiori 
—Rapid București 0-9 (0-4), Steaua
București—Progresul Alexandria 13—0 
(3-0), Știința Craiova—Unirea Rm. Vil- 
cea 2—4 (0-3).

SERIA a Vl-a : C.F.R. I.R.T.A. Arad 
—Metalul Tr. Severin 2—0 (0-0). Pro
gresul Timișoara—Vagonul Arad 5-1 
(3-1), Banatul Timișoara—Jiul Petrila 
5—0 (1-0). U. T. Arad—Știința Timișoara 
1—1 (1-1). Minerul Lupeni—C.F.R. Ti
mișoara 1—5 (0-4). CSM Reșița—Cera
mica Jimbolia 6-2 (2-0).

SERIA a Vil-a: Știința Cluj—Fo-

CARP AȚI SINAIA — RAPID FOC
ȘANI (2—1). Carpați a dominat teri
torial dar a ratat foarte mult (prin
tre altele și un 11 m prin Vilceanu, în 
min. 70). Oaspeții s-au apărat foarte 
bine. Au marcat: Marin (min. 27), Ța- 
rălungă (min. 75) pentru Carpați. Decu 
(min. 24, autogol) pentru Rapid. (V. 
ZBARCEA și M. BOTA — coresp.).

SERIA a Il-a
Dizamo Pitești — Dinamo Obor (1—0). 

iBtiicix» lipsita de spectacol. Din monen- 
tal înscrierii golului victoriei (min. 6 — 
Niculescu) localnicii n-an mal insistat fi 
Jocul s-a desfășurat sub semnul deplinei 
egalități. (D. Șteiânescu — coresp.).

C.S.M. Sibiu — Metalul Tr. Severin (4—2). 
Joc de slabă factură tehnică din cauza 
acțiunilor timide, neclare ale gazdelor și 
a rezistentei slabe opuse de către oas
peți mai cu seamă in a doua teprizd. Au 
inserts: Baban (min. 9), Topai (min. 25). 
Vdcani (min. 52 din 11 m), Muie șan (min. 
59) pentru C.S.M. șl respectiv Diaconu 
(min. 24), Zaharia (min. 45) pentni Meta
lul. (M. Luputiu — coresp.).

Știința Craiova — Progresul Alexandria 
(5—1). Cu excepția primelor 38 minute de 
joc. studenții au dominat copios. Partida 
s-a desfășurat pe un teren foarte alune
cos, fapt care a cerut din partea ambe
lor echipe eforturi deosebite. Au marcat: 
Semenescu (min. 35, 51, 65). Anton (min. 
55), Preda (min. 67) pentru Știința, respec
tiv Lata (min. 90). (St. Giurgiu — coresp.).

C.S.M. Reșița — Știința Buc. (3—0). Gaz
dele au obținut o victorie meritetâ, dato
rită unui Joc mal omogen șl eficacității în 
trasul la poartă. Autorii punctelor: Pătraș- 
cu (min. 10) *1 Georgevid (min. 42. 46). 
(I- P’ăvitiu — coresp.).

Chimia Făgăraș — C.F.R. Roșiori (1—0). 
Spectatorii au plecat dezamăgiți de Jocul 
slab practicat de ambele formații. E drept 
câ s-a Jucat pe ploaie, dar acest fapt nu 
explică puzderia de pase trimise cu regu
laritate la adversar de majoritatea jucă
torilor. Localnicii, care au rrarcat totuși 
un ușor avantaj teritorial avînd totodată 
Și acțiuni mai insistente la poarta oaspe
ților, au smuls victoria mulțumită golului 
înscris in min. 80 de Maxim. (B. Stoiciu și 
T. Lancea — corespondenți).

Tractorul Brașov — Unirea Rm. Vîlcea 
(2—1). Scorul a test deschis de Unirea 
prin Bîzgu care în min. 15 a profitat de o 
greșală de apărare a Tractorului. Acest 
gol provoacă un reviriment in echipa bra- 
seveauă caro presează cu insistență in 
cox&raare dar nu reușește sâ Înscrie de- 
cit do două ort către sfirșitul partidei prin 
Pană (min. 75 și 85). Apărarea fermă a 
Unirii, in cadrul căreia a excelai porta
rul Sanda, a Împiedicat majorarea scoru
lui. Semnificativ raportul de cornete : 20—0 
pentru Tractorul. (V. Secăreanu — co
resp.).

METALUL BUCUREȘTI — GAZ METAN 
MEDIAȘ (3—0). Formația din Mediaș nu a 
confirmat jocul bun din meciul de Cupă 
cu Progresul București, cind a pierdut la 
limită, cedfnd net In fața echipei Metalul. 
Jucătorii medieșeni ni s-au părut lipsiți 
de hotărire, apărarea rezumindu-se mai 
mult la a respinge mingile, iar înaintarea 
n«reușind decit rareori sâ păstreze balo
nul.

Spre deosebire de oaspeți, echipa bncu- 
reșteană in triad pe teren decisă sâ obțină 
victoria, a aborlat întilntrea cu multă de
cizie, a dominai in permanență și a reu
șit — In urma unul Joc bun, utilîzind mult

REZULTATE • • o

restiera Sighet 3—0 (neprezentare), Vo
ința Oradea—CSM Cluj 1—5 (0-2). ASMD 
Satu Mare—Minerul Baia Mare 2—0 
(1-0). Recolta Cărei—Unirea Dej 2—1 
(1-1). Topitorul Baia Mare—Crișul Oradea 4—0 (2-0).

SERIA a Vin-a : Arleșul Turda—Pro- 
greșul Reghin 2—3 (2-0).

MECIURI AMÎMATE

Partida de categoria A Știința Cluj— 
Farul Constanța, care trebuia să aibă 
loc duminică, a fost aminatâ intrucit 
ambele echipe susțin în aceeași zi par
tide internaționale : Știința Cluj cu 
Cerro Montevideo si Farul cu Fiuml- 
r.ense Rio de Janeiio. De asemenea, a 
fost amina t și meciul de categoria B 
Flacăra Morenl—Siderurgistul Galați.; 
Gălățenii întîlnesc duminică pe teren 
propriu formația vest-germană V£R 
Mannheim. Tn aceeași zi. la Morenl, 
Flacăra Joacă cu lotul R.P.R. de juniori 
care se pregătește pentru meciul cu 
Polonia de la 2 iunie. .

DUMINICA — CUPLAI ÎN CAPITALA
Duminică este programat un nou cu

plaj inter-bucureștean : Rapid—Progre
sul și Steaua—Dinamo. Jocurile vor 
avea loc pe stadionul 23 August cu în
cepere de la ora 15.30.

deschiderile pe aripi — sâ obțină o victo
rie meritată, la un scor net. Scorul ar f! 
putut ft mai mare, dar portarul Cerneanu 
a apărat multe mingi grele. Punctele au 
fost marcate de către Pain Popescu în 
min. 42 din 11 m, Tîrțâu in min. 54, care 
a relnat In poartă o centrare a lui Buzata 
și Coteț in min. 82, cu capul, tot la o cen
trare.

De Ia învingători s-au remarcat Buzata, 
Antonică și Sabl, iar de la învinși, porta
rul Cerneanu și Matei.

A condus satisfăcător arbitrul N. Cursa- 
ru (Ploiești).

D. C.

SERIA a lll-a

Industria Sirmei C. Turzii — 
Crișul Oradea (2—8). Cel peste 5000 
de spectatori care au ținut să asiste 
la acest meci au plecat mulțumiți de 
fotbalul de bună calitate pe care l-au 
urmărit și totodată de victoria clară 
a echipei locale. Ambele echipe au 
colaboret ia calitatea spectacolului. 
Oaspepl au avut la început inițiativa 
dar Imediat gazdele au pus stăpinire 
pe joc șl au atacat periculos. în min.
5. Ind. Sirmei înscrie primul gol prin 
Drăghicl. In tepriza a doua, jocul e 
la fel de viu și dâ prilejul apărărilor 
să se remarce. Mai activi, fotbaliștii 
din C. Turzii înscriu Încă o dată în 
min. 87 prin Lungu. De semnalat că 
în min. 81 Crișul a ratat o mare oca
zie prin Bocoș. (P. Țonea — coresp.).

Unirea Dej — C.S.M. Cluj (0—0). 
După aspectul jocului din repriza în- 
tîi, Unirea merita victoria. Jucătorii 
ei au ratat însă ocazii extrem de fa
vorabile, combinind prea mult in fața 
porții. In repriza a doua, se joacă 
nervos, crispat. Clujenii atacă pericu
los, dar apărarea gazdelor este la 
post. In min. 88 Bandi (Unirea) trage 
în bară un penalti ! (A. Kontrai — 
coresp.).

Minerul Baia Mare — Arieșul Tur
da (2—1). Fotbaliștii din Turda au 
fost superiori adversarilor în repriza 
întii cînd au și reușit să marcheze 
prin Mărgineanu în min. 20. Arieșul 
n-a putut rezista însă puternicei re
veniri a Minerului care și-a creat 
multe faze de gol și a înscris de două 
ori prin Nedelcu (min. 49) și Drăgan 
(min. 53). Raport de cornere : 8—2 
pentru Minerul. (V. Săsăranu și V. 
Barbu — coresp.).

Mureșul Tg. Mureș — C.F.R. 
I.R.T.A. Arad (I—0). Un meci anost, 
destul de echilibrat însă, încheiat cu 
victoria Ia limită a gazdelor datorită 
punctului înscris de Vegh in min. 34. 
(V. Kadar — coresp.).

C.F.R. Timișoara — A. S. Cugir 
<2—1). Partidă interesantă prin alter
narea perioadelor de dominare. Oas
peții au desfășurat la început o serie 
de acțiuni mai periculoase și un rod 
al acestui fapt a fost golul realizat 
de Burtea în min. 21. tn continuare, 
timișorenii au atacat mai hetărît, au 
controlat jocul în cea mai mare parte 
a timpului și au obținut astfel victo
ria în urma golurilor înscrise de 
Ghergheli (min. 25) și Girleanu (min. 
58). P. Veițan — coresp.).

Vagonul Arad — Jiul Petrila (2—8). 
Deși în prima repriză arădenii au do
minat cu autoritate, scorul a rămas 
alb. La reluare, gazdele reușesc să 
străpungă zona defensivă a oaspeților 
și deschid scorul în min. 50 prin 
Toma. Ei reușesc să-1 majoreze în ur
ma golului obținut de Schveilinger 
în min. 67. (Șt. Iacob — coresp.).

Recolta Cărei — A.S.M.D. Satu 
Mare (1—1). Un joc nervos, presărat 
cu durități, fapt care a scăzut din 
spectacol. Semnalăm că in min. 35 
Szikszai (Recolta) a fost eliminat pen
tru lovirea intenționată a adversaru
lui și câ în min. 72 Petz (Recolta), ac- 
cidentindu-se, a părăsit terenul. Au 
înscris: Pall (S. Mare) în min. 5 și 
Bokor (Cărei) în min. 27. (Tr. S»- 
lagyi — coresp.).



COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE, DIN LUNA IUNIE,1

Peste trei zile 
„Cupa Țărilor Latine u

Viitoarea adversară a reprezentativei noastre feminine

LA CARE VOR PARTICIPA SPORTIVII NOȘTRI

* 
* 
*

*
* 
»
*

*

de baschet-echipa R. P. Bulgaria
Simbătă dimineața, pe poligonul 

Tunari, cei mai buni trăgători din 
țările latine ale Europei evoluează 
in cadrul tradiționalului concurs 
„Cupa Țărilor Latine". în vederea 
acestui important eveniment sportiv, 
trăgătorii noștri s-au pregătit cu se
riozitate, urmind ca miine să fie sta
bilită echipa. Federația de speciali
tate a luat de pe acum toate măsu
rile pentru o cit mai bună desfășu
rare a întrecerilor.

Printre trăgătorii portughezi care 
vor concura la București se află 
Luis Horvath, Rui Ramalho, Manuel 
Oooriera Costa, Amandio Mota, Ce
sar Baptista și Antonio Tavares. Fe
derația italiana a făcut și ea cunos
cut Iotul care se deplasează în țara 
noastră. Dintre ei remarcăm pe Ma
riani Antonelli, Vicenzo Viwa, Olim- 
pio Dallalibera. Sergio Molinaro, Per- 
cario Beroldi și alții.

ia Praga, reprezentativa bulgară a 
învins Franța cu 68—59 (30—33), 
echipa de tineret a R.S. Cheoslovace 
cu 53—46 (24—25) și a cedat la 6 
puncte diferență în fața primei for
mații a R.S. Cehoslovace (locul doi 
la campionatul european : 47—53 (23— 
24). în plus, Slavia Sofia, care dă 
cele mai multe jucătoare echipei 
R.P. Bulgaria, s-a calificat în finala 
„C.C.E.", eliminînd din competiție 
pe campioana U.R.S.S., Daugava Riga. 
Din lotul care va evolua la Tg. Mureș 
și Sibiu nu vor lipsi baschetbaliste 
cunoscute ca Voinova, Gospodinova, 
Todorova, Kuzova, Borisova și Cea- 
lașkanova.

Reprezentativa țării noastre va fo
losi în linii mari jucătoarele care au 
evoluat în meciurile cu echipele 
Franței și R.P. Polone. Ele se pre
gătesc cu conștiinciozitate sub con
ducerea antrenorului Gh. Roșu, do
rind să obțină rezultate cît mai bune 
în aceste partide.

La numai două săptămîni după 
încheierea turneului final al cam
pionatului republican, baschetbalistele 
noastre fruntașe sînt chemate să ne 
reprezinte țara în două partide in
ternaționale. După cum am mai a- 
nunțat, la sfîrșitul acestei săptămîni, 
reprezentativa feminină a R. P. RO- 
MÎNE va întîlni de 
tabila formație a R. 
clasată pe locul III 
pionat 
toamna

ATLETISM, Mecral echipelor masculine ale R.P. Romine și Greciei 
t» avea Ioc la Ploiești (8—9) ; întîlnirea echipelor feminine ale R.P. 
Romine și R.P. Polone este programată la Oradea în ziua de 23 ; După 
aeeste intilniri inter-țări, grupuri de atleți romini vor participa la 
concursul internațional T.U.L. in Finlanda (8—9) ; concursul zia
rului „Narodna Mladej" la Sofia (8—9) ; Memorialul Kusocmski la Var- 
fovia (15—16) și concursul internațional in R.D. Germană (22—23).

AVIAȚIE. Concurs de zbor cu motor în U.R.S.S. (începe 1» 
iunie).
BASCHET. Dinamoviada echipelor masculine în R.S.C. (20—22). 
BOX. între 20—29 inn'e echipa italiană Sempre Avânți între

prinde un turneu in tara noastră, intre 24 iunie—i iulie metalurgiștii 
bucureșteni vor fi gazdele boxerilor de la Traktor R.D.G.

CANOTAJ ACADEMIC. La Regata Belgrad (2) ; Regata Praga (3—9); 
Regata Griinau (20—23) ; Regata Bled (29—30) vor participa diverse echi
paje ole schifiștHor noștri.

FOTBAL. R.P Polonă—R.P. Romînă (2) ; R.P. Romină—Anglia — 
echipele de tineret (2) ; Dane marea—R.P. Romină — preliminariile 
Turneului olimpie (23).

GIMNASTICA. Intiinirea echipelor de tineret ale R.P. Romine 
și B P. Ungare (29—S0).

LUPTE. Participare U eampăwalei e mondiale de „clasice" in 
Suedia ; „Turneul speranțelor- in R-P. Polonă (29—30); Meciul de lupte 
libere R.P. Romină—Japonia (3—8).

PENTATLON MODERN. Concurs internațional în R P. Ungară 
(39—27).

ȘAH. Meciul dintre echipele R.P. Romine și R P. Ungare (21— 
26) ; participare la turneul Cigorin in U R.S.S. (1—13) ; Turneul zonal 

în Iugoslavia (5—24) ; Turneu zonal (u>) în R.D. Germană (începe 
30).
SCRIMA. Meciul R.P. Romină— R.S.S. Bielorusă (2—8).
TENIS DE CIMP. Participare la nn turneu în R.D Germană

29

european, 
anului 1962.

două ori redu- 
P. BULGARIA, 

la ultimul cam- 
desfășurat în 
Cinstea de a

găzdui aceste două interesante îritîl- 
niri internaționale a revenit orașe
lor Tg. Mureș (jocul de sîmbătă) 
și Săbia (cel de duminică).

Formația oaspe se prezintă cu o 
frumoasă carte de vizită. în cadrul 
unui turneu internațional desfășu
rat în luna februarie a acestui an,

* 
ț %
* 
*

i
i 
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V
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(7) »
TIR. Intiinirea dintre echipele R.P. Romine și R.P. Ungare (5—10). 
VOLEI. Turneul orașelor în U.R.S.S. (20—29).

*

ț
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Ultimele întreceri ale campionatului european 
si C. H. 1.0. V | V • călărie la Roma

Astăzi începe concursul de la Neapole
ROMA, 20 (prin telefon). Citeva re

latări de la ultimele întreceri de 
călărie de la Roma. Campionatul eu
ropean a continuat cu proba a Il-a, 
cîștigată la egalitate — 4 p. — de 
Schkemele (R.F.G.), Mancinelli (Ita-

dominatMotocîcliștii romini au 
concursul internațional de viteză pe circuit

cir- 
___  _____ r___ ___________ P« 
traseul de la Arcul de Triumf a fost do
minat de motocîcliștii romini, car® au cîf- 
tigat toate cele cinci probe disputate. Mi
ile de spectatori au răsplătii cu îndelungi 
aplauze duelurile spectaculoase dintre mo- 
tocicliștii romini și oaspeți.

La clasa 125 cmc pornea mare favorit 
concurentul bulgar Alexandr Stoianov, car® 
pilota o mașină Danuvia. După ce a con
dus autoritar cinci ture, urmărit de T. 
Popa (Metalul), Stoianov a fost nevoit să 
cedeze din cauza unei defecțiuni meca
nice. Lupta pentru primul loc s-a dat in 
continuare între T. Popa, FI. Costach® 
(Steaua) și Gh. Dragotd (Steaua). Acesta 
din urmă, cu un plus de experiență, fi-a 
învins adversarii direcți în ultimele două 
ture. Pe locul 2 s-a clasat FI. Costach® 
urmat de T. Popa, M. ' 
Boris Tvetkov (R.P.B.).

La clasa 250 cmc pe 
trecerii au fost patru 
Tr. Macari® (Dinamo), — .-----
făcut o cursă excelentă), Gh. Voiculescu 
și M. Dănescu (toți de la Steaua). Lupta 
pentru primul loc s-a dat intre Troian Ma
cari® fi Al. Șuier, victoria revenindu-i pri
mului dupâ ce Al. Șuier a condus nouă 
ture și apoi a suferit o defecțiune meca
nică. Aceasta însă nu știrbește din me
ritele învingătorului. în final M. Dănescu 
îl depășește pe Gh. Voiculescu fi s® cla
sează pe locul 2.

La clasa 175 cmc, Mihai Pop (Dinamo) 
a .mers' de o manieră care le-a spulbe
rat orice speranță adversarilor săi, pre
tendent la locul 1. în această situație a- 
tenția principală s-a concentrat la lupta 
pentru locul 2 pentru care a candidat, p® 
parcursul a 7 ture, și I. Lăxărescn (Voin
ța). La jumătatea cursei concurentul bul
gar Ivan Dascalov lansează un atac hotă- 
ritor și termină pe locul 2 urmat de Șt. 
Florian (Loc. Ploiești), L Lăxărescu și FL 
Costach®.

Concursul internațional de viteză pe 
cuit desfășurat duminică dimineața

V oieri (Voința) și

primul plan al In- 
alergitori romtnl : 
Al. Șuier (care a

nu știrbește din me-

Poate și din cauza ploii care a căzut a- 
ptoape tot timpul Ingreunînd vădit sarci
nile și așa grele ale concurenților de la

Manolov a condus cinci ture, de o ma
nieră categorică, Gheorghe Ion a arătat 
că nu-și spusese ultimul cuvînt.
plus de ’ • • •
binte de
Gh. Ion 
talat Ia 
n-a mai 
în lupta .. 
iar pe locul 3 s-a clasat 
mat de

Cursa 
o luptă 
Steaua. ............. ____ „___ ,
rînd, Gh. Voiculescu (care pornea favorit), 
Gh. Ion și în final M. Dănescu care la un 
viraj în turul 8 l-a obligat pe Gh. Voicu
lescu să cedeze, ciștigînd astfel cursa. In 
ultimele ture E. Esresteș (Steaua) îl depă
șește pe Gh. Ion și se clasează pe locul 
2 urmat în ordine de Gh. Ion și Ivan Ma
nolov (R.P.B.).

Menționăm organizarea ireproșabilă a 
concursului de către clubul sportiv Dinamo 
și arbitrajul competent, care au asigurat 
o bună desfășurare a probelor.

Printr-un 
voința, dublat cu o dorințâ lier- 
a aduce culorilor noastre victoria, 
s-a impus și din turul 6 s-a ins- 
conducerea plutonului, 
cedat-o pînâ la " ’ 
pentru locul 2 a 

: rt
Ivan Manolov.
mașinilor de 500 
dîruă între reprezentanții clubului 
La conducere s-au schimbat, pe

pe care 
linia de sosire, 
cîștigat L. Szabo 
FI. Costacbe ur-

cmc a prilejuit

lia) și Smits (Anglia). Pinciu. cu Cla
sic și Birsan, a totalizat in cele două 
manșe ale probei de 1,60 m 12—23 p 
și, respectiv, 16—11 p. în finala pro
bei contind pentru campionatul eu
ropean, italianul Mancinelli a reali
zat cel mai bun rezultat, ocupind 
primul loc cu 6 p bune. în clasa
mentul final, el a fost urmat de 
Schkemele și Smits. Printre cei 14 
finaliști s-a aflat și călărețul nostru 
Vasile Pinciu. El face un parcurs 
bun, dar la penultimul obstacol i se 
rupe martingala și este nevoit să 
renunțe, în urma unei erori de par
curs. în acest moment, Pinciu avea 
7 p, rezultat care l-ar fi clasat, pe 
locul V în campionatul european.

Rezultate din celelalte probe ale 
CHIO : Piazza di Siena : 1. 
cues (Spania) 0 p 43,5...
cu Recova, 7 p., Vlad cu Harpa, 8 p., 
Vlad cu Nela, 11
Vlad cu Nela, 0 p., 
„Cupa 
echipa 
noastră
Costea
Gh. Langa fiind indisponibil pentru 
această probă — a ocupat locul 8. Că
lăreții noștri au participat și la pro
ba dotată cu premiul „Gianicolo”, în 
care Vlad, cu Nela și Vifor, a totali
zat cite 8 p., timp: 1:10,7 și, respec
tiv, 1:15,5.

Marți începe la Neapole un 
concurs internațional, la care 
participa și călăreții romini.

Borher-
Costea

p. Pr. Pincio : C. 
1:10,7, locul 12. în

— cîștigată de
16 p —, echipa

Națiunilor"
Angliei cu 
formată din Pinciu (Bîrsan) 
(Dlavolo) și Vlad (Nela) —

nou 
vor

Actualitatea sportivă 
internațională

• în zilele de 18 și 19 mai s-a desfă
șurat la Como — Italia, tradiționa
lul concurs „Floreta de argint". La 
acest important concurs au evoluat 
pe planșa un număr mare de parti
cipante (12!) din 15 țări. Acest fapt 
a făcut ca întrecerile să se ridice la 
un bun nivel tehnic. „Floreta de ar
gint" a fost cîștigată de Samuserfe, 
(U.R.S.S.) cu 3 victorii, urmată’uî 
ordine de Rangno (Italia) cu 2 v. și 
Gorohova (U.R.S.S.) 1 v.

Reprezentanta noastră, Olga Szabo, 
a fost eliminată în turul II.

• Duminică, la Linz, echipa de 
handbal în 11 a R.D. Germane a dis
pus cu 20—11 de selecționata Austriei.

• Reprezentativele de handbal în 
șapte ale U.R.S.S. și Suediei s-au in- 
tîlnit la Moscova intr-un meci ami
cal, terminat cu surprinzătoarea vic
torie a echipei sovietice 
20—11 (10—7). Merțvadze 
înscris 8 goluri!

• Consiliul I.A.A.F. 
rîndurile sale cinci noi 
ționale: Dahomey, Guinea, 
Aden, 
brilor federațiilor naționale de atle
tism a crescut la 126.

la scorul de 
(U.R.S.S.) a

a admis in 
federații na- 

Nigerias 
Libia. Astfel, numărul mem-

Aspect din cursa rezervată mașinilor 
de 500 cmc. Gh. Voiculescu (3) raional de 
M. Dănescu (38)
După 
luat

ctteva secunde 
conducerea fi

conduce plutonul. 
M. Dănescu a pre- 
a întins detașat.
Foto: V. Bageac

350 cmc precum și datorita lupteiclaia :—----- .-----------
epuizante dintre maeștrii sportului Ivan 
Manolov (campion al R.P.B.), Gheorghe Ion 
(Steaua) și L Szabo (Dinamo) cursa a 
fost deosebit de palpilantâ. După ce Ivan

T
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35 p;

a fost 
urmată

DUPĂ TURNEUL REPREZENTATIVEI 
BRAZILIEI...

Dinatno Zagreb 
p; Velej 27 p.

REFLECȚII IN ZI DE ODIHNA • ••

(Urmare din pag. 1)

Gara conducătorul delegației și antre
norul echipei au discutat cu cicliștii 
tocmai această importantă problemă. 
Urmează ca in etapele viitoare să 
vedem care va fi eficacitatea discu
țiilor.

Ceilalți cicliști, Stoica, Rădulescu șl 
Ziegler, au și ei poziții bune. Stoica 
este pe locul 21 — la 10 minute 45 de 
secunde de lider, Rădulescu pe locul 
24 — la 11 minute 22 secunde, iar Zie
gler pe locul 30 — la 20 minute 26 de 
secunde. Trebuie spus că niciodată in 
„Cursa Păcii" cicliștii romini n-au a- 
vut situații atît de bune in clasamen
tul general individual. Dintre aler
gătorii 
Deși a 
pierdut 
peste 4 
tinuă să fie printre fruntași. Și el 
își menajează însă poziția în clasa
mentul individual. Stoica este com
plet lipsit de inițiativă iar Gheorghe 
Rădulescu inconstant. Tînărul Ion Ar- 
deleanu face eforturi pentru a se men
ține. Lipsa de experiență în marile 
întreceri internaționale iși spune însă 
cuvîntul. Aceasta fiind una dintre ex
plicațiile locului modest pe care se 
află (58) și a diferenței mari de timp 
pe care o are față de lider: lh05:29

Așa stînd lucrurile așteptăm cu in
teres desfășurarea următoarelor cinci 
etape. Putem trece peste echipele Ra

liei și Uniunii Sovietice. Dar pentru 
aceasta este nevoie ca alergătorii noș
tri să-și pună în valoare întreaga lor 
pregătire.

Marți se desfășoară etapa a Xl-a 
Zielona Gora — Gorlitz (173 km), iar 
miercuri etapa contratimp individual 
pe ruta Bautzen — Dresda (57 km).

In concursul de pistă de la Simferopol

Victor Voloșin pe locul 3
noștri, Ziegler este mai activ, 
avut cîteva defecțiuni și a 
din cauza unei busculade 

minute în prima etapă, el con-

în proba de
în concursul internațional de ci

clism pe pistă care a avut loc sîm- 
bătă și duminică pe velodromul din 
Simferopol, alergătorul nostru Victor 
Voioșia s-a clasat. în proba cu adi- 
tiune de puncte (semifond — 60 ture 
cu sprint după fiecare patru ture), 
pe locul 3 cu 18 p, în urma polone
zului Waclav Latocha (26 p), cunoscut 
publicului bucureștean, și sovieticu
lui Belgard (19 p).

Tinerii noștri pistarzi vor participa, 
alături de alergători din R.P. Ungară, 
R.P. Polonă și U.R.S.S., la un nou 
concurs care va avea loc între 23— 
24 mai pe velodromul din Harkov.

Duminică echipa Braziliei și-a în
cheiat turneul pe care l-a întreprins în 
Europa, R.A.U. și Izrael. Palmaresul 
campionilor mondiali nu a fost la înăl
țimea așteptărilor: din cele nouă me
ciuri susținute, echipa Braziliei a pier
dut patru, realizînd un golaveraj nega
tiv : 13—14. Fără îndoială că bilanțul 
a fost „salvat*  într-o oarecare măsură 
de ultimul meci susținut în compania 
modestei reprezentative de fotbal a Izrae- 
lului. lată, de altfel, rezultatele celor 
nouă meciuri : cu Portugalia 0—1, cu 
Belgia 1—5, cu Franța 3—2, cu Olanda 
0—1, cu R.F.G 2—1, cu Anglia 1—1, 
cu Italia 0—3, cu R.A.U. 1—0 și 
Izrael 5—0.

Presa occidentală a menționat că echi
pa Braziliei nu a arătat nici pe departe 
tehnica și măiestria dovedită la ultimele 
două ediții ale campionatului mondial. 
Dl. Courvello — unul 
brazilienilor — a expus 
scop al acestui turneu : 
nu a arătat, într-udevăr, 
dar, scopul acestui turneu a fost de 
ordin... financiar. Federația noastră se 
găsește într-un mare deficit, și, de aceea, 
cei peste 300.000 de dolari încasați cu 
prilejul acestui turneu ne ajută în 

mare măsură să ieșim din acest impas*.

tizan 38 p ; 
leznicear 29

• Campionatul Portugaliei 
tigat de Benfica (48 p). 
Porto (42 p). Sporting Lisabona 
p) etc.

• Mîine se dispută la Londra finala 
„Cupei campionilor europeni*  între Mi
lan și Benfica.

• In semifinalele Cupei Austriei, 
a dispus de Kapfenberg cu 
Austria de Wiener Sport

L.A.S.K.
3—2, iar 
cu 2—1.

Klub

cîști-
3—0

din conducătorii 
însă adevăratul 

„Echipa noastră 
prea mult fotbal

PARTIZAN BELGRAD ARE 3 PUNCTE 
AVANS

Campionatul Iugoslaviei (etapa de du
minica) : Partizan Belgrad — Novisad
2— 2. Steaua roșie — Vojvodina Novi- 
sad 0—1. Radnicki — Dinamo Zagreb
3— 1. Sloboda — Hajduk Split 2—l, 
Sara jet o — Velej Mostar 0—0. Budu- 
cinost — Rjeka 1—3, O.F.K. Beograd 
— Jeleznicear 2—0. Clasament: Par

• Finala Cupei Scoției a fost 
gata de Rangers, care a învins cu 
pe Celtic. (în primul meci din finală 
scorul dintre cele două echipe a fost 
egal 1—1 — după prelungiri).

• Miercuri, selecționata olimpică a 
R.P.U. a dispus cu 7—1 de echipa aus
triacă Schwecliat, iar duminică de Spar
tak Trnava cu 3—0.

• La ediția din acest an a turneului 
de fotbal de Ia New-York participă 14 
echipe împărțite în două grupe. Grupa I 
(de la 29 mai) Kilmarnock (Scoția), 
Westham (Anglia), Mantova (Italia), 
Panatinaikos (Grecia), Desportivc 
(Mexic), Recife (Brazilia) și Munster 
(R.F.G.); Grupa a Il-a (de la 3 iulie) : 
Ujpesti Dozsa (R.P.U.), Wiener Sport 
Klub (Aușjria), Gornik Zabrze (R.P: 
Polonă), Belenenses (Portugalia), Val
ladolid (Spania), Dinamo Zagreb (Iugo
slavia) și Helsingborg (Suedia). Învin
gătoarele grupelor se întîlnesc în finală. 
Echipa învingătoare din finală va fi 
opusă formației Dukla Praga, cîștigă- 
toarea din ultimele două ediții.

• Formațiile sud-americane de 
fotbal își continuă turneele în Euro
pa. Echipa Universidad Santiago, af- 
lată în turneu în R.F. Germană, 
fă-cut joc egal (1-1) cu echipa F.C. 
Kota, în schimb Flamengo Rio de 
Janeiro a învins cu 2—0 (0—0) select 
ționata orașului Stockholm.

Tigran Petrosian este noul campion mondial de șah
Partida 22-a a meciului dintre Bot

vinnik și Petrosian a fost ultima în 
actuala ediție a luptei pentru titlul 
suprem. înainte de a se așeza la masa 
de joc, luni după-amiază, Petrosian 
avea nevoie de o jumătate de punct 
pentru a deveni campion al lumii. 
După numai 11 mutări șalangerul a 
propus remiză, pe care Botvinnik a 
acceptat-o și, in aplauzele furtunoase 
ale spectatorilor, a fost primul care

l-a felicitat pe Petrosian pentru stră
lucita sa victorie. Scor final 12‘/2—9‘/2.

Noul campion al lumii are 34 de 
ani, făcind 
rilor mari 
la ultimele 
daților, el
anul trecut, de la Curațao, victorie 
care i-a deschis drumul spre meciul 
cu Botvinnik și spre cununa de lauri 
a campionului lumii.

parte din generația tine- 
maeștri sovietici. Nelipsit 
ediții ale turneului candi- 
a ciști gat-o pe aceea de
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