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,,Cupa Păcii“ la rugbi

ECHIPELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE IN JOCURILE DE IERI
O nonă etapă în cadru,! tra- 

lifîanalei competiții de rugbi, 
lOupa Păcii", s-a desfășurat 
eri Ia Deva și Bîrlad, jocurile 
Und urmărite de un public 
uimeros. Rtigbăștii romîni și-au 
mpus din 
îșhigîtjfi

nou superioritatea, 
ambele partide în 
echipelor neprezen- 
R. D. Germane șitattve a4e

K. S. Cehoslovace.

«. P. ROMÎNĂ (TINERET) — 
R. S. CEHOSLOVACĂ 3—0

(o—oj
DEVA, 22 (ENritn telefon de la 

ra.imtauH nostru). — Așa cum 
Rnlcepuseră partida, tinerii noș- 
m. rugbiști promiteau spectato
rilor să realizeze o victorie și 
mai concludentă decît cea pe 
ksare au obținut-o în fața echi
pei R. S. Cehoslovace : 3—0 
KO—0). Echipa noastră a debu- 
uit eu un sfert 
Hb mare clasă, 
adversarul. Sînt 
periculoase pe
sferturi și în special pe partea 
BLui TranÂfrttreeott, care colabo
rează excelent cu Nica și Ne- 
detou. Rugbiștii romîni scad 
Misă ritmul, angrenîndu-se în 
Socul distructiv al adversaru
lui. începutul celei de a doua 
reprize este, însă, la fel de vi- 
pelios ca cel dm prima parte a 
locului și cei peste 
spectatori aplaudă 
pline de subtilitate

Popa și Trandafiresou, ca și 
jocul ferm al înaintașilor, în 
rî-ndul cărora se remarcă Ba
ciu, Iatan și Manea. Ca urmare 
a presiunii exercitate de e- 
chipa noastră, Nica reușește sâ 
deschidă scorul, transfer mind o 
lovit una de pedeapsă acordată 
în min. 57, rezultat cu care se 
încheie partida.

Vineri, pe stadionul din 
Deva reprezentativa noastră 
întîlnește echipa R. P. Po
lone.

multe ori dezorganizat. Jucăto
rii noștri au dovedit în această 
partidă și destulă neatenție în 
finalizarea acțiunilor de atac, 
ceea ce a făcut ca scorul să nu fie 
majorat în raport direct cu o- 
caziile avute. Lipsa lui Tenciu 
— indisponibil pentru această 
partidă — a privat echipa noa
stră de un coordonator în
cercat. La aceasta trebuie a- 
dăugat și faptul că nici aripile 
Teodoreseu și Balca-n nu 
reeditat jocul excelent
partida trecută. Punctele noas
tre au fost înscrise de Chiriac 
(două lovituri de pedeapsă), 
Wusek, Cordoș și Teodoresou 
(încercări). Vineri, pe stadionul 
din localitate se dispută par
tida R. D. Germană — R. P. 
Bulgaria.

au 
di-n

INTERESANT CUPLAJ DE EOTBAL

de oră de joo 
„3ufocîndu-și“ 

inițiate acțiuni 
linia de trei

5 000 de 
acțiunile 
ale lui

- De 
romîni 
adver- 
obțină 
Echipa

T. STAMA
R. P. ROMÎNĂ — R. 0. GER

MANA ÎS—0 (9—0)
BlRLAD, 22 (prin telefon de 

la trimisul nostru), 
data aoeasta, rugbiștii 
s-au aflat în fața unui 
sar redutabil, hotărît să 
un scor cît mai strîns.
R. D. Germane a practicat un 
joc strict de apărare, încercînd 
să „încurce" legătura dintre 
compartimentele echipei noas
tre. Trebuie să arătăm însă și 
faptul oă în partida cu R.D. 
Germană formația noastră s-a 
prezentat sub nivelul posibili
tăților sale, prestînd un joc 
mai slab decît cel din meciul 
cu R. P. Bulgaria. Legătura li
niei a treia cu mijlocașii — 
evidențiată în cronica trecută 
— a fost acum sporadică, pri
lejuind un joc pripit și de

N. BARBAUȚEAN

Cei cărora le place fotbalul 
au în față o după-amiază pli
nă de promisiuni.

Pe gazonul de la „23 August" 
evoluează azi, în jocuri inter
naționale, fotbaliștii de la Pro
gresul și Rapid. Un meci ami
cal, Progresul—Cerro Montevi
deo, tot atît de atractiv ca și 
cel de-al doilea, oficial, Rapid— 
Lokomotiv Moscova, 
semifinalei turneului 
internațional, iată ee 
ziona azi.

Cerro vine să arate, 
rești, clasa fotbalului 
ian, fost deținător al Cupei 
Julies Rimet. Replica bucureș- 
tenilor va fi — credem — la 
înălțimea așteptărilor și a pro
misiunilor făcute duminică, în 
jocul susținut în compania stu
denților clujeni. Așa cum am 
mai arătat, Cerro se prezintă 
cu o impresionantă „carte de 
vizită". Printre învinsele sale 
se numără Penarol, Boca Ju
niors, Partizan Belgrad și 
Steaua roșie Bratislava. Aceste 
performanțe sînt explicabile 
dacă ținem seama de faptul că 
în echipă activează 7 compo
nent ai reprezentativei Uru- 
guayului : 
lea, Soria, 
Silva.

A doua 
prin însuși 
rapidiștii vor reuși să înscrie 
cu două goluri mai mult decît 
partenerii lor de întrecere, vor 
avea prilejul să participe la

feroviar inter.finala turneului 
național.

Beneficiind de un lot valo- 
și bine pregătit, conduce- 
tehnică a Rapidului poate

ros 
rea

într-o competiție oficială, cu 
miză, sîntem siguri că ei va fi 
disputat în limitele sportivității 
Șl va oferi publicului un spec
tacol agreabil".

AZI, LA ȘTRANDUL TINERETULUI.

Prima zi a turneului internațional de polo

[Polipi de la Lokomotiv Karl Marx Stadt la sosirea in Gara de Nord.

Marx Stadt; sîmbătă (ora 19) : 
Selecționata de juniori — Selec
ționata de seniori. Rapid — Loko
motiv Karl Marx Stadt.

Cele patru echipe prezintă ur
mătoarele loturi: Selecționata de 
seniori: Ștefănescu, Firoiu. Zahan, 
Szabo, Șt. Kroner, Grințescu, Cu- 
liniac, Mărculescu, Fleșeriu. Len- 
ghel, Mihăilescu; Selecționata de 
juniori: Racoveanu, Bogdan. Lă- 
zărescu, Popescu, Zamfirescu, 
Băjenaru, Uric, Păun.

Rapid: Cheța, Mureșan. Popa, 
Țăranu, Alexandrescu, Novac, 
Tonciu, Paraschivescu, Pantazî, 
Vasiliu, Siter, N. Vasile. Lokomo
tiv Karl Marx Stadt: Thieme, 
Sachs, Lindner, Schorler, Hohne, 
Hofmann, Wege. Nozel, Richter, 
Kiitschke, Uhlmann.

Ieri la prînz a sosit în Ca pi
uita, la invitația ’ ' ’ ~
behipa de polo 
bîarx Stadt din 
Oaspeții noștri 
București, trei întîlniri în cadrul 
unicului la care mai participă 
selecționatele de seniori și de ju- 
liori ale Capitalei, precum și for
mația clubului organizator, Ragid 
bucurești.

întrecerea celor 4 echipe debu
tează azi, de la ora 19,30. ou în- 
îlnirea Rapid — Selecționata de 
tumori a Capitalei ; în continuare 
Se va desfășura jocul Selecționata 
a-e seniori a Capitalei — Lokomo
tiv Karl Marx Stadt, 
I Iată și restul programului: 
[nnen (ora 19,30) : Selecționata 
Ie seniori — Rapid, Selecționata 
de juniori — Lokomotiv Karl
țRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiliE

clubului Rapid, 
Lokomotiv Karl 
R. D. Germană, 
vor susține la

In „Cursa Păcii‘‘
Cicliștii romhi an avut o comportare buna 

in etapa contracronometra individual
(Citiți amănunte în pacj. a 4-a)

riiiniiiiniiiiiiHiiiniimiiiiiiiniiuimiiuiULUiLiiiiiaiiiiuuHiiniuiHiiiiiiiiiniiiiiiHinihi

returul 
feroviar 
vom vt-

la Bucu- 
urugua-

Gonzales, Benitez, 
Cortez, Pintos și

partidă se impune 
caracterul eL Dacă

Poligonul Tunari așteaptă oaspeții
Dacă vizitezi în aceste zile po

ligonul de la Tunari. îți dai sea
ma imediat că aci se va desfășura 
un important eveniment sportiv. 
De-a lungul aleilor înverzite, au 
fost arborate drapelele țărilor 
participante Ia cea de a Vil-a edi- 
ței a „Cupei Țărilor Latine“. La 
standurile de tragere pentru pistol 
viteză, trăgătorii noștri fac ulti
mele antrenamente. Mîine nu vor 
mai fi locuri pentru gazde, sau 
vor fi foarte puține, deoarece 
și oaspeții vor face antrenamente 
de acomodare cu poligonul.

După serioase verificări, echi
pele noastre a fost stabilite aseară 
de către biroul federației de spe
cialitate. Printre cei. selecționați 
se află : 7. Sirbu, Șt. Petrescu, 
Tr. Cogut, V. Atanasiu, I. Tripșa, 
M. Dumitriu, G. Maghiar, T. Je- 
glinschl etc.

Printre trăgătorii francezi care 
sosesc astăzi, după-amiază. remar-

căm pe frații Renaux, Jean Cor
nier, Marie Schmidt, Maurice Rac- 
ca. Pierre Guy și alții.

Sus : 
bukm,

Macri, C. Dan, Grea.au și Năsturescu (Rapid). Jos : 0w- 
Sorokin și Medvedev (Lokomotiv Moscova).

(Desen de NEAGU RADULESCU)

alcătui 
decidă 
menționată.

Pe fotbaliștii moecoviți i-am 
mai văzut Ia București și ei 
ne-au lăsat o frumoasă im
presie. In meci tur, cu Rapid, 
in urmă cu cîteva zile, la Ia- 
roslavl, Lokomotiv a învins cu 
1-0.

Iată ce ne-a declarat la sosire 
tov. Evgheni Alexandrovici Ro
gov, conducătorul echipei oas- 
pe : „De trei ori ne-am întîlnit, 
pină acum, cu Rapid și de fie
care dată scorurile au fost 
strînse. Pină acum/ noi am 
câștigat de două ori cu 1—0 și 
Rapid o dată cu 2—1. Deci, al 
patrulea joc va fi disputat și 
eu toate că se va desfășura

o garnitură capabilă să 
victoria la diferența

Cele 
oon.du.se 
(primul) 
Kristov,

două meciuri vor fi 
de Mircea Cruțescu 

și arbitrul bulgar Gh. 
cel de-al doilea.

Programul de astăzi du- 
pă-amiază, de pe stadionul 
„23 August”, este următo
rul :

Ora 15,15 : Progresul—Cer- 
ro Montevideo.

Ora 17,00 : Rapid — Lo
komotiv Moscova,

A. C. Cerro — Montevideo a 
sosit aseară în Capitală și va 
susține azi, în compania Pro
gresului, primul său joc din

(ConUmuure in pag. a 3-a)

Știri din asociațiile raionului Hicolae Băicescu
A. S. AUTOBUZUL

în ultimele trei luai numărul 
membrilor UCFS s-a mărit cu 
400 de persoane astfel că în 
prezent asociația are în evidența 
sa 1960 de membri. Toți membrii 
UCFS de la Autobuzul au achi
tat cotizația la u.

Consiliul asociației (președinte 
tov. N. Niculae) a mobilizat spor
tivii din întreprindere la amena
jarea bazei sportive din str. Pra-

șilei. Pînă acum sportivii dc la 
Autobuzul au depus peste 5 000 
de ore de muncă voluntară, pen
tru amenajarea terenurilor de 
fotbal, volei, banditti și a pistei 
dc atletism.

A.S. I.M.D.

CONCURSUL NOSTRU
DE FOTOGRAFII SPORTIVE

Pentru a oglindi dezvoltarea mișcării 
noastre de cultură fizică în anii regimului 
democrat-popular, viața clocotitoare a sta
dioanelor, aspectele multilaterale din viafa 
sportivilor noștri, succesele lor, rod al grijii 
și îndrumării permanente a partidului, ca și 
pentru stimularea artei fotografice cu tema
tică sportivă, ZIARUL 
LAR“ ORGANIZEAZĂ 
FOTOGRAFII CU TEMĂ SPORTIVĂ, pentru 
Expoziția ce se va deschide cu prilejul celei 
de a 18-a ediții a Jocurilor Olimpice de la 
Tokio.

Concursul este deschis tuturor fotografilor 
amatori și profesioniști, care pot participa 
individual sau în colectiv, cu un număr ne
limitat de lucrări care să reprezinte aspecîe 
ale activității sportive de iarnă și de vară 
?i 
a.

„SPORTUL POPU- 
UN CONCURS DE

el se închide ta data de 15 noiembrie
c.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Fotografiile trimise trebuie să aibă di
mensiunile 18X24 cm, neadmițîndu-se lu
crări mai mici sau mai mari. De asemenea, 
e<le nu vor fi montate sau înrămate.

Categoriile de concurs sînt :
a. FOTOGRAFII ALB-NEGRU
b. FOTOGRAFII COLOR.
Fiecare fotografie va purta pe verso nu

mele și adresa autorului, titlul lucrării, marca 
aparatului, diafragma, viteza de expunere 
și filmul cu care a fost realizată lucrarea.

Cele mai bune lucrări vor fi expuse în 
cadrul „EXPOZIȚIEI DE ARTĂ FOTOGRA-

FICĂ SPORTIVĂ* și trimise ta expoziția de 
fotografii sportive ce se va organiza în 
anul 1964 la Tokio cu prilejul Jocurilor 
Olimpice. Parte din lucrări vor fi publicate 
în ziarul „SPORTUL POPULAR* și în revista 
„SPORT".

Pentru cele 
dacfia acordă

PREMII

moi valoroase fotografii ro
și următoarele premii :

FOTOGRAFII ALB-NEGRU

PREMIU1 
lei.

2
1.000 lei.

3

INTÎI ÎN VALOARE DE 1.500

PREMII

PREMII

DOI ÎN VALOARE DE CÎTE

TREI A CITE 500 LEI.

FOTOGRAFII COLOR

1 PREMIU ÎNTÎI ÎN VALOARE DE 1.800
lei.

1 PREMIU DOI ÎN VALOARE DE 1.200
lei.

1
Iii.

PREMIU TREI ÎN VALOARE DE 800

acordajepremii vor fiîn afara acestor ,
i n număr de mențiuni în materiale și echi^ 
pamenf sportiv, material fotografic etc.

Lucrările- vor fi trimise pe adresa : ziarul 
„SPORTUL POPULAR", str. Vasile Conta 
nr. 16, cu indicația „PENTRU CONCURSUL 
DE FOTOGRAFII*/ cu începere de ta 1 
iunie și pînă ta 15 noiembrie.

De curînd în oelc două uni
tăți ale întreprinderii de mate
rial didactic, toți salariații, pește 
500, participă zilnic la exercițiile 
de gimnastică în preducție. Prin
tre instructorii voluntari care de
pun mult suflet pentru desfășu
rarea în cele mai 
țitini a pauzei de 
numără I. Onțanu 
str. 11 Iunie) și 
(sect. întreținerii.

i bune con.di- 
gimnastică se 
(unitatea din 
P. Bălăncsou

A. S. CARMEN

In urmă cu cîteva luni con*
sil iul asociației ( președinte tov.
Tr. Simîon) a început 0 fr-u-i
moașă acțiune și anume : atra-
gerea tuturor salariaților fabrioii 
în rîadurile UCFS. Acțiunea m- 
troprmsă de consiliu a avui efec
tul dorit și azi toți oeă 800 de 
salariați sînt înscriși în asociația 
sportivă. Carmen, de pe lingă 
fabrica de încălțăminte cu ace* 
lași nume.

Dintre organizatorii 
sportive s-au evidențiat 
de mărire a numărului 
UCFS, Elena Heroiova 
Comsa.

A. S. DÎMBOVIȚA

de grupe 
în munca 
membrilor 
și Floria

pe ramură
box). în

a-

Are două noi secții 
de sport (atletism și 
secția de atletism activează 
proape 40 de tineri, care au șt 
participat la o competiție orga
nizată de comisia de atletism a 
raionului N. Băloescu. De Pre
gătirea atleților de la asociația 
Dîmbovița se ocudS profesorul 
de educație fizică. V Ionescti. 
La antrenamentele secției de box» 
condusă de instructorul voluntar 
St Zagoveanu, participă 14 ti
neri. -- . £ . ..... ....

Tot la Dîmbovița, s-a încheiat 
de curînd campionatul asociației 
la volei la care și-au disputat 
mt îiet a tea 16 echipe, fete șt 
băieți.

Grea.au
oon.du.se
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0 interesantă competiție pentru maeștri: 
Cupa Sportul popular"

Mai mult respect pentru competițiile programate

II

Gimnaștii fruntași din țara noastră 
te află in fața unei interesante com
petiții. Este vorba de „CUPA SPOR
TUL POPULAR" o interesantă și o- 
riginalâ întrecere pe aparate, orga
nizată de ziarul nostru în colaborare 
cu federația de specialitate, care va 
angrena în concurs pe componenții 
loturilor reprezentative, pe gimnaștii 
și gimnastele din țară care lucrează 
la categoria maeștri.

.Cupa Sportul popular* la gimnas
tică este o competiție împărțită in 
două etape. Prima va avea loc dumi
nică 2 iunie la București, iar cea de-a 
doua la 23 iunie. In prima etapă 
gimnastele vor concura la paralele și 
birnâ, tar băieții — la cal cu minere, 
inele și sărituri; ia etapa a doua 
tetele vor evolua la sol și sărituri, 
iar gimnaștii la paralele, sol și bară. 
Atît la masculin cit și la feminin 
se va concura cu exerciții liber alese 
B impuse pentru categoria maeștri. 
Clasamentele se vor întocmi numai 
pe aparate, individual, pentru băieți 
și fete. Primii clasați la fiecare apa
rat vor primi .Cupa Sportul popular”, 
iar toți cei clasați pe primele șase 
locuri pe aparate vor primi premii.

Nu ne îndoim că această competi

ție va 
durile 
noștri, 
asiduu 
temaționale. Acest concurs se înscrie 
pe linia sarcinilor reieșite din Docu
mentele Conferinței pe țară a UCFS 
și a planului de măsuri al federației 
de specialitate privind îmbunătățirea 
continuă a gimnasticii noastre. Pentru 
etapa actuală, această întrecere este 
binevenită, deoarece va permite spe
cialiștilor noștri să constate stadiul 
de pregătire al maeștrilor și, desigur, 
va stimula pe gimnaștii fruntași din 
țara noastră în îndeplinirea normelor 
olimpice la un aparat sau altuL

Federația de gimnastică a luat din 
vreme toate masurile ca întrecerea să 
se desfășoare in bune condițiuni și nu 
ne îndoim că .Cupa Sportul popular** 
la gimnastică va cunoaște un bine
meritat succes.

În

stîrni un mare interes în rîn- 
celor mai buni gimnaști ai 
dintre care mulți se pregătesc 
pentru viitoarele întreceri in-

asigurării unei activități 
susținute, al unui bogat 
concursuri, consiliu] oră-

acest an,

în scopul 
continue și 
program de 
șenesc București al UCFS a inițiat. în 

pentru atleții bucureșteni, o
competiție foarte utilă, organizată sub 

campionat între echipele 
reprezentative ale celor 8 raioane.

Am salutat cu căldură această iniția
tivă pentru că prin ea se oferă posibi
litatea tinerilor atleți să se formeze 
în întreceri, pentru că atleții fruntași 
au mat multe ocazii să-și verifice sta
diul de antrenament și în special pentru 
faptul că apropiatele întreceri din ca
drul primei etape a campionatului re
publican pe echipe reprezentative de re
giuni nu va mai găsi lucrurile nepre
gătite. a Șa cum s-a întâmplat anul tre
cut. Tehnicienii și antrenorii din cele 
8 raioane au astfel posibilitatea să-și 
pregătească, pe îndelete, formația pe 
care o vor utiliza la aceste întreceri.

în această situație. împărtășeam în 
totul optimismul organizatorilor că un 
asemenea campionat nu poate avea decît

forma unui

(SPORTURI NAUTICEț

București peste 330 de partieipanți

numai succes, mai ales că el fusese 
pregătit cu minuțiozitate... Am asistat 
la desfășurarea întrecerilor etapei inau
gurale și trebuie să spunem, cu toată 
sinceritatea, că lucrurile nu sînt de loc 
în măsură să mulțumească și să răs
plătească eforturile multiple ale orga
nizatorilor, al arbitrilor, cheltuielile 
impuse de un asemenea concurs etc.

Cu cîteva excepții, echipele raioane
lor nu sînt complete, astfel că am a- 
sistat la probe cu numai unul sau doi 
concurenți ! Pe de altă parte, mulți 
atleți fruntași manifestă dezinteres pen
tru aceste întreceri și se eschivează 
să răspundă la apelul cluburilor lor. 
Duminică, de pildă, s-a desfășurat proba 
de triplu salt. Nici măcar unul dintre 
atleții fruntași n-au „binevoit" să ia 
parte la concurs. Ba mai mult, Șerban 
Ciochină a participat — în afară de 
concurs — la campionatele universitare 
de pe stadionul Tineretului, deși echipa 
raionului 23 August avea nevoie de ser
viciile sale. în această situație la 
trecerea seniorilor au fost prezenți 
mai DOI participant! în loc 
ar fi trebuit să fie.

în timp ce Lia Manoliu. 
trescu, Valeriu Jurcă. Anca 
cian Kotlar, C-tin Drăgulescu, Nieolae 
Rășcănescu și alți atleți fruntași au răs
puns „prezent" 1 
— și sînt atâția 
găsesc destule, 
o dată la toate 
sențe și să se

de 16.

Ioana 
Gurău.

încheiere, o întrebare pentru «n- 
și tehnicieni care vor fi chemați

Și în 
trenorii 
să formeze echipele pentru prima etapă 
a campionatului republican; când și 
cum își vor putea forma cele mai pu
ternice echipe, dacă nu folosesc de pe 
acum toate ocaziile ce li se oferă pentru 
a „roda" cît mai mulți concurenți și a
retine pe cei mai valoroși ? Dar, e fapt
cert, că și multi dintre ei nu acordă
acestei competiții importanța pe care o
merită !

★
Și acum cîteva din rezultatele înregis-

în- 
n li
cit

Pe- 
Lu-

la apelul arbitrilor, alții 
i — au lipsit. Motive se 

Ge-ar fi să se renunțe 
aceste motivări

ia lucrurile în serios 1

trate duminică: SENIORI: 200 m: V. Jurcă 
21,6; E. Kineses 22,8; 800 m: H. Schmidt 
1:58,1; V. Ciociu 1:58,2; I. Chimoiu 1:58,4; 
I. Volohovschi 1:59,2; 10000 m: N. Simi-
noiu 32:05,8: V. Weiss 32:11,0; 400 mg: Gh. 
Marian 57,8; I. Naie (HC) 57,8; 3000 m
obst.: M. Spudercă 9:23,0; P. Korosi 9:25,2; 
triplu: M. Zaharia 13,40; înălțime: V. Tuka
I, 80; disc: L. Kotlar 44,44; ciocan: C. Dra
gule seu 60,84; N. Rășcănescu 59,12; D. 
Gheorghiu 56,57; C. Mușat 54,24; SENIOA
RE: 200 m: E. Protopopescu 27,1; 800 m: 
G. Dumitrescu 2:26,4, 80 mg: I. Petrescu
II, 9; " “.............................. .........
12,4;
1,45;
40,29; JUNIORI: 200 m: V. Raica (HC) 22.9; 
M. Isbășescu șl V. Manolescu 23,1; 30C m: 
P. Clobanu 37,0; D. Hidioșanu 37,4; BCD m: 
I. Serbescu 2:01,0; I. Bălașa 2:01,9; 1500 m 
obst.: G. Mirică 4:55,7; L. Caraiosiioglu 
4:56,6; lungime: C. Ritivoi 6,13; înălțime: 
D. Marinescu 1,70; disc: I. Petre 40,11; cio
can (6 kg): Gh. Costache 52,33; JUNIOARE: 
200 m: Ec. Cheșu 26,6; M. Nicoară 26,6; 
500 m: D. Bîrsan 1:22,7; V. Alecu 1:24,0; 
înălțime: M. Cosmovici 1,45; lungime: G. 
Rădulescu 5,30; M. Bolea 5,24; disc: C. 
Stan 34,35. (N. D. Nicolae — coresp.).

M. Pândele 12,3; M. Protopopescu 
Înălțime: M. Pândele el I. Petrescu 
disc: L. Manoliu 50,29; N. Barbu

de ab-Id prima ediție a campionatelor universitare

SiKâtă și ăurairiica. la Cimpina.

Un turneu final reușit: la junioare

Vo- 
Aș

posturi. Locul doi ocupat 
datorește plusului de ex- 

de celelalte două, 
dat

prilejuit-o 
I. Tamaș). 
ca o revelație 
Foarte tînără 

1945. 1946 și

Etapa a 11-a a campionatului 
republican de motocros

Simbâii dupi-amiază și duminică 
dimineața, pe Iraseu] de la Cîmpina. 
se vor disputa întrecerile din cadrul 
ceîei de-a Il-a etape a campionatu
lui republican de moUxxps. Antre- 
namențul oficial al concurenților va 
avea loc miine pe traseul de con
curs.

★
Duminică dupâ-amiază. pe p^ta sta

dionului 23 August din Capitală, in 
pauzele meciurilor de fotbal din ca
drul cuplajului interbucureștean, vor 
avea loc demonstrații de motociclism 
(viteză pe zgură), prezentate de mem
bru Lotului republican printre care : 
Gh. Voiculesc* (Steaua) — campion 
al Capitalei pe 1962: I. Cucu (Meta
lul) — lider al actualului campionat 
republican; AL Șinca (Voința); R. Jur- 
câ (Steaua); C. Rodocici (Metalul) și 
•Iții. (L D.)

întrecerile finale ale campionatului 
republican de junioare au corespuns în 
general. Deși în primele zile turneul 
final de la Petroșeni s-a desfășurat în 
condițiuni atmosferice neprielnice, pe 
ploaie și pe terenuri grele, totuși ma
joritatea întâlnirilor au oferit spectaco
le interesante, de un nivel tehnic des
tul de ridicat. Consider că din punct 
de vedere al popularizării handbalului 
la Petroșeni, turneul final a avut o 
contribuție însemnată. De asemenea, 
trebuie să subliniez faptul că el a pri
lejuit afirmarea cîtorva 
tate cu reale calități, cum sînt 
și Bărbulescu (S.S.E. Ploiești), 
(C.S.S. ~___ — — —
și Palfi (Voința Odorhei). Sînt

Canotaj popular, 
desigur, nu attt

Aspect din proba de canoe 10 -f- 1 fete in care s-a urmărit, 
performanta cit... prietenia tinerelor studente cu 

nautice.
sporturile

studenți și studente

ȘTIR!
• Prima etapa a campionatului de 

calificare se desfășoară duminică 2 
iunie după următorul 
C.S.O. Timișoara — 
Mare și Voința Cluj 
rul Lugoj.

• La aceeași dată 
ți jocurile de junjori
Cluj și Oradea) în cadrul campio
natului republican.

• Meciul de juniori Rapid — Dina
mo se dispută simbătă la ștrandul 
Tineretului, de la ora 20.

program : 
Olimpia Baia 
— Const rue to-

(2 iunie) încep 
(zonele de la

Peste 330 de 
s-au întâlnit duminică dimineața în pro
bele primei ediții a campionatelor uni
versitare de sporturi nautice. Au parti
cipat sportivi din numeroase institute 
(Politehnic, Universitatea, Pedagogic, 
Agronomic, Construcții, Medico-Farma- 
ceutic și Petrol și Gaze).

In proba de canoe 10—1 băieți s-au 
înscris 16 echipe, primele locuri fiind 
ocupate de: 1. Institutul Pedagogic, 2. 
Institutul Politehnic, 3. Institutul Poli
tehnic 
oferit-o 
Echipa 
cele 8 
fășurat 
(simplu 
Beli ba ș 
Și. 
(Universitatea) 
caiac 1 băieți; Ion Barbu (Institutul

II. 0 spectaculoasă întrecere a 
și proba de canoe 10-4-1 fete.

Universității s-a clasat prima din 
formații participante. S-au des- 
apo*i două probe de caiac fete 
și dublu) câștigate de Adriana 
(Institutul Politehnic) 1:39.3 

respectiv, Stănescu — Ciorescu 
1:55,0. Alte rezultate :

Semifinalele campionatului
UNIREA BUCUREȘTI ȘI CRIȘANA 

ORADEA !
LA

S-AU CALIFICAT 
. GALAȚI...

între 10—20 mai, se-
Galați s-a încheiat cu

Unirea

băieți : 1.
Politehnic)

Politehnic) 1:46,0, caiac 2 
Leabu — Evian (Institutul 
1:25,0, caiac 2 băieți (Race) : Tăune 
— Cutnic (Politehnica) 1:39,0. Pro
gramul primei ediții a campionatelor 
universitare de sporturi nautice — faza 
orășenească — s-a încheiat cu două 
probe de schif: 44-1, fete câștigată de 
echipa Institutului de Cultură Fizică, 
și 44-1 băieți care a prilejuit victoria 
schifiștilor de la Institutul Politehnic.

în clasamentul general al acestei reu
șite competiții, desfășurate pe lacul Tei, 
primele locuri au fost ocupate de : 1. 
Institutul Politehnic 52 p., 2. Universi
tatea 44 p., 3. Institutul Pedagogic 12 
p., 4. I.C.F. 11 p., 5. Institutul Agrono
mic 4 p.

elemente do- 
Bunea 

_____  ____ . . Nițu 
Banatul Timișoara) sau Teglas 

T. ____ -■ t tinere
handbaliste talentate, cărora trebuie să 
li se acorde și pe viitor o mare atenție 
ca pregătire.

Competiția a fost dominată de echipa 
C.S.S. Banatul Timișoara (antrenor 
C. Popa), care a cucerit titlul de cam
pioană datorită experienței .acumulate 
prin participarea la campionatul cate
goriei A, omogenității și echilibrului va
loric al lotului de jucătoare, pregătirii 
superioare și jocului cursiv. In acest 
final de campionat C.S.S. Banatul s-a 
prezentat la un nivel superior compor
tării avute în „Cupa Sportul popular". 
Este de reținut că aoeastă echipă a cu
cerit campionatul (pentru a doua oară 
consecutiv), cu o formație nouă față 
de aceea de anul trecut. Subliniind a- 
oest tapt nu facem decit să relevăm 
meritele unui club și — în același timp— 
al unui centru handbalistic, unde se 
muncește bine, cu pasiune, și unde sînt 
formate cadre tinere cu reale perspecti
ve.

Spre deosebire de competiția din 
timpul iernii, la Petroșeni știința Babeș- 
Bolyai Cluj (antrenor T. Rusu) a evo
luat mal slab. In orice caz, a dovedit 
că continuă să se bazeze doar pe două 
jucătoare, Floroianu și Olaru și mai 
ales pe prima. Șl cînd una sau ambele 
nu merg, atunci se resimte întreaga 
echipă. Am remarcat că această for-

mație nu are extreme și că, în general, 
aici se pune problema specializării ju
cătoarelor pe---- --------------- 1 . ......."x
de Știința se . .. .
periență avut față de celelalte 
formații și randamentului maxim 
de Floroianu în atac.

O surpriză plăcută a 
ința Odorhei (antrenor 
putea-o considera chiar 
a acestui turneu final, 
(cu jucătoare născute în 
mai tinere), echipa Voinței este alcătui
tă din elemente bine selecționate din 
punct de vedere fizic (ca talie mai a;es) 
și cu o pregătire tehnică bună. Lipsa 
unor jocuri mai grele, care să-i ăea 
experiența necesară. însă, a făcut ca 
jucătoarele să fie stăpânite de emotivi
tate și de aici comportări inegale. Ră- 
mîne o echipă de mare perspectivă.

S.S.E. Ploiești (antrenor A. Hofman) 
a prezentat o garnitură nouă (a doua), 
cu jucătoare în plin proces de formare, 
deci fără experiență. Din punct de ve
dere fizic și tehnic, echipa se prezintă 
bine, ceea ce constituie o dovadă în 
plus că și la Ploiești se muncește te
meinic în perspectivă. Din această for
mație vor fi recrutate viitoarele titulare 
ale echipei din categoria A.

O remarcă cu caracter general : tre
buie acordată mai multă atenție pregă-^ 
ttrii tactice a junioarelor. Cu excepția 
echipei C.S.S. Banatul, celelalte nu dau 
un suficient conținut tactic procedeelor 
tehnice. De asemenea, se impune stu
dierea problemei participării acelorași 
juniori și junioare la mai multe com
petiții în cursul aceluiași sezon. Cred 
că s-ar recomanda o limitare in sensul 
ca un junior sau o junioară să nu mai 
aibă dreptul să ia parte Ia jocuri de 
juniori dacă a disputat mai mult de 
2 sau 3 meciuri, de pildă, în categoria A. 
In 
ca 
te

felul acesta s-ar crea posibilitatea 
în echipele de juniori să fie încerca
și alte elemente, decît cele afirmate.

I. GRIGORESCU
secretarul general al F. R. Handbal

Printre sportivii de la I. P L. București
tovarăși, in- 

gimnastică !

Desfășurată 
mifinala de la 
victoria detașată a echipei 
București. Pentru locul doi s-a dat 
o luptă strînsă între Crișana Oradea 
și Siderurgistul Galați, încheiata în 
favoarea primei. Iată rezultatele teh
nice : Runda I : Siderurgistul Galați
— Unirea București 1f2 — 5*/2, Cau
ciucul Onești — Crișana Oradea l/2 — 
5!/2 ; runda a H-a : Crișana Oradea
— Siderurgistul Galați 2l/2—3i/2,

Iași — Cauciucul 4—2 ; 
111-a: Siderurgistul —

3—3 ; Unirea — Crișana 
Uni- 

Siderurgistul 
Unirea — 

Crișana —

republican pe echipe
Clasamentul final : 1. 

rești 20 p ; 2. Crișana 
3. Siderurgistul 
C.S.M.S. Iași 9i/2 ; 
nești 5*/2.

Unirea Bucu-
Oradea 13>/2 ; 

Galați U>/2 ; '
5. Cauciucul

4. 
O-

...IAR SPARTAC BUCUREȘTI 
VOINȚA TG. MUREȘ IN GRUPA

DE LA TG. MUREȘ

ȘI

șase zile de întrecere, drep- 
a participa în finală a fost 
— în grupa de la Tg. Mu- 
de către echipele Spartac

C.S.M.S. 
runda a 
C.S.M.S.
5—1 ; runda a IV-a : C.S.M.S. 
rea 1—5 ; Cauciucul — 
V- —472 ; runda a V-a : 
Cauciucul î
C.S M.S. 4’/2—»/2.

La prima masă a echipei învin
gătoare a jucat fostul campion V. 
Ciocilt°a. care a ciștigat toate par
tidele

După 
tul de 
cîștigat 
reș —
București cu 20 p. $i Voința Tg. Mu
reș 14*/2 p. Pe următoarele locuri 
în clasament figurează : 
Mare 12, Mureșul Deva 
vicultorul Cîmpulung 3.

Jată rezultatele mai 
Spartac — Voința St. 
Spartac — Voința Tg. 1 
ința Tg. M. — Voința 1 
— l‘/2, Voința St. Mare — Mureșul 
Deva 3'L—2>/2, Voința Tg. M. — Mu
reșul Deva 
coresp).

Voința Satu 
10i/2 și Sil-

importante :
Mare 4—2, 

M. 6—0, Vo- 
St. Mare 4J/2

4'/2 - i'/2- <L păuș-

— Atențiune! Dragi 
cepem programul de

Nu, nu este vorba despre progra
mul de gimnastică transmis in fie
care dimineață pe posturile noastre 
de radio, ci de emisiunea de gim
nastică în producție care se trans
mite de fiecare dată la ora 11 prin 
stația de radioamplificare de la In
stitutul de proiectări de laminoare 
din București.

Creioanele sînt 
de calcul rămîn 
nute în așteptare,
rile și... programul 
Pârtiei panți : toți
I. P. L.

...Am început cu 
pentru că reprezintă
realizare a asociației sportive I.P.L. 
înființată doar de un an, asociația 
a inregistrat o serie de succese pen
tru că la I.P.L. sportul 
prieteni.

— Munca noastră la 
migăloasă: să stai ore

activează în secțiile 
volei, turism, tenis

Rezultate frumoase

de baschet, schi, 
de masă și șah. 

a înregistrat 
echipa masculină de baschet, care a
terminat turul campionatului orășe
nesc, categoria a Il-a, pe primul loc. 
Formația, alcătuită printre alții din.

lăsate jos, riglele 
pentru ci te va mi
se deschid geamu- 

poate începe, 
salariații de la

această imagine 
cea mai recentă

are mulți

pianșetă e 
întregi să 

calculezi și să desenezi, nu e ușor, 
ne spune tov. Radu Petrîșor din ca
drul consiliului asociației. Tocmai de 
aceea salariații simt nevoia unei des
tinderi, unei dezmorțeli pe terenul de 
sport.

Am aflat de la interlocutorul nos
tru că amatorii de spoi t de la I.P.L.

Din viața 
organizației noastre

inginerii Mircea Zorilă, Mircea Ian- 
culescu, Dinu Șerbănescu, Ciprian 
Perlea și proiectantul Cristian Po
pescu, s-a dovedit bine pregătită. 
Desenatoarele Maria Nuțescu și E- 
lena Neacșu, inginerii Aurelian Ste- 
gărescu și Duiliu CehovscHi împreună 
cu proiectantul Florin Niculescu, fac 
parte din echipele de volei, care 
ocupă locuri fruntașe in campiona
tele raionale respective. Un succes 
frumos au înregistrat șahiștii Petre 
Ionescu. economist și ing. H. Weim- 
berg, clasați în optimile de finală 
ale campionatului republican indivi
dual.

Dar cele mai frumoase succese au 
fost înregistrate în secțiile de tar 
și Miriam. La tir, ing. Gh. Topalescu

100. 
de- 
300, 

în 
pe

și arhitect Panait Pompiliu, cei doi 
instructori voluntari care activează 
în această secție, au mobilizat la 
standurile de concurs aproape 70 de 
amatori, în timp ce numărul parti- 
cipanților la excursii a trecut de

— Numărul membrilor UCFS 
pășește de pe acu.m cifra de 
ne-a spus tov. Radu Petrîșor. 
planul nostru de muncă insă,
lingă creșterea numărului de membri, 
este trecută și atragerea tuturor ti
nerilor care lucrează în cadrul I.P.L. 
la practicarea exercițiilor fizice. Un 
succes în această direcție l-am în
registrat cu prilejul „Spart  achiadei 
de iarnă*. cînd s-a reușit cea mai 
bogată participare din... istoria a- 
sociației noastre sportive: 420 de con
curenți s-au întrecut la tir, șah, te
nis de masă, schi, concursuri de 
orientare turistică etc. Acum, toate 
eforturile noastre sînt îndreptate spre 
o cit mei bogată participare la 
tachiada de vară a tineretului.

Rezultatele înregistrate de 
asociație sportivă de la I.P.L.
fost și mai frumoase dacă mijloacele 
de popularizare a sportului, de mo
bilizare a salariatî lor la diverse com
petiții ar fi fost mai eficiente. De 
asemenea, o atenție sporită ar trebui 
să se acorde strîngerii cotizaților 
UCFS.

Spatr-

tânăra 
ar C



PENTRTLON»^/*'
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Cum au jucat duminica selecționabilii
LA CONSTANȚA... fensive. El are calități de jucător la 

mijlocul terenului. Mobil, protejind bine 
n cronica noastră de luni, subliniam balonul, Raksj nu dă dovadă. însă, de 
)tul că Steaua a încercat o nouă for
jă. în special în atac.
ii ale de antrenori au dezechilibrat, 
ește, angrenajul echipei, care, din 
>aslă cauză, n-a mai funcționat ase- 
nca unui mecanism cum ne obișnuise, 
te și motivul pentru care majorita- 

selecționabililor n-au putut da toi 
a ce „știu“, puținele faze bine lucrate 
)licîndu-se mai mult prin valoarea lor 
rînsecă. Totuși, sini posibile și unele 
recicri: astfel, despre JENEI, care 

„dublează* pentru prima oară, se 
a te spune că și-a făcut datoria. La fel, 
d. obligat de joc, și-a părăsit zona 4 
atribuit baloane cu promptitudine, 
rticipînd uneori și la finalizarea unor 
țiuni ofensive.
Imbrăcînd tricoul cu nr. 6, RAKSI a 
ut de îndeplinit sarcini mai mult de-

Astăzi, după-amiază, 
ie stadionul „23 August"
.1

suficientă operativitate în transmiterea 
Modificările taloanelor. Din atac, Creiniceanu a 

plăcut cel mai mult. Cursele sale, „sla
lom special- pe aripa stingă, au produs 
deseori panică în careul advers. Operind 
în importanta zonă de finalizare VOI- 
NEA și EAVLOVICI n-au reușit să-și 
sincronizeze intențiile, ceea ce a înles
nit sarcina apărării adverse. Evoluînd. 
evident, sub posibilități S. AVRAM a 
Jăsat“ să-i scape și două bune ocării.

De la Farul două evidențieri se im
pun: PLESA și MANCIU. Primul a 
primit sarcina să-l păzească sever pe 
Constantin, „creerul" echipei bucureș- 
tene, și în bună măsură a reușit. Este 
un jucător tînăr eu mari posibilități, 
care va trebui însă să-și îmbunătățească 
„serviciul”. MANCIU. înlocuitorul lui 
Ghibănescu, a fost o revelație. Inspirat 
și cu o bună doză de curaj, el a prlis 
tot ceea ee s-a tras pe spațiul porții, a 
blocat temerar la picioare, a avut inter
cepții 
Este

(aplaudate) dincolo de careul mic. 
un nume demn de reținut.

G. NTCOI.AFSCU

Campionatul republican: N. Marinescu (Steaua)

(Urmare dm pag. 1)
meu! pe care-1 întreprinde în 
M-ona. Echipa este condusă de pre- 
dintele clubului, dl. Luis Alberto 
roccoîi, senator.
La sosire, după ce ne-a prezentat 

■ cei 21 de jucători, antrenorul 
•lix Magno ne-a declarat : „Sint 
curos că echipa pe care o ant-'e- 
z’ va fi aceea care reînnoadă firul 
eciurilor dintre fotbaliștii din 
ruguay și Romînia. Noi nu am ui- 
t că Romînia a fost prezentă la 
imul campionat mondial de fotbal, 
ijșntat în 1930 la Montevideo, unde 
jtJjCaț chiar cu reprezentativa țării 
le. Dorința noastră este ca A. C. 
>ro să fie un demn emisar al 

(halului Uruguayan in Rominia, ca 
ublicul romin să aprecieze jocul 
restat de fotbaliștii pe care-i an- 
enez“.
Echipa 

>rul . lot 
ereyra, 
antana. 
alik. Medina. Silva. Luis Pereyra, 
Lnoli. Benitez, Fernandez, Mauri- 
ue, de Britos, Bouza, Miguez. Din- 
■e aceștia, Cortes, Soria și Mauri- 
ue au jucat în reprezentativa Uru- 
ayului la campionatul mondial din 

bile, Silva și Benitez sint interna- 
ionali A, iar Luis Pereyra și Vig- 
olî sint internaționali brazilieni.

LA LUPENI...și
ansamblu
au corespuns. Mai ales în repriza

selecționabilii de la Di*

va fi alcătuită din
Cortes, Ribeiro, 

Correa, Esparrago, 
Martinez, Acuna,

urmă- 
Darcy 
Pintos,
Soria,

ȘTIRI
AZI EA TIMIȘOARA 

ȘI CONSTANTA

l’imișoara găzduiește astăzi
Șma|i<>iialâ dintre Știința și 

est-germană VfK Mannheim, 
neepe eu acest meci turneul pe eare il 
ițțeprinde în (ara noastră.
Tot astăzi, la Constanța, se dispută 

neciul restantă din etapa a XXI-a dintre 
'arul și Steagul roșu Brașov. Arbilrea- 
;a Emil Martin — București.

9 Duminică urma să se dispute la 
jonstanla partida internațională Farul 
—Flutninense Rio de Janeiro. 
01 mat ia braziliană 
ieritru luna iunie, meciul nu 
ivea loc. Jocul Știința Cluj 
ătnîrie însă ainînat _
toacă duminică pe teren propriu cu Cerro 
W optevideo.

partida 
formația 
care își

Intrucit 
și-a aniînat turneul 

va mai 
- Farul 

pentru că studenții

în
IL2111O

secundă, cînd ieșind din jocul de luptă 
al adversarilor, au desfășurat un fotbal 
bun.

Lumd pe fiecare Jucător în parte se 
pot spune lucruri 
despre evoluția lor. Datcu: cu excepția

bune, îmbucurătoare

golului, a cărui rapiditate l-a surprins, 
a apărat bine, pe linia ultimei sale com
portări. A fost întotdeauna prompt în 
intervenții, rcmarcindu-se în special la 
mingile înalte, pe care le-a prins sau le-a 
boxat puternic și cu adresă. Popa: 
după o primă repriză în care a desfă
șurat un joc cam nervos (ca aproape 
toți jucători: dina mov iști) și-a revenit 
în partea a doua, ciad a jucat bine, de 
multe ori participînd activ la acțiunile 
ofensive ale echipei. Nunweiller III s-a 
arătat în progres fată de evoluția din 
meciul cu R.D.G. După cum declara 
chiar d, a scăpat de oboseală, se simte 
în dispoziție mai bună de joc și ca 
atare la Lupeni s-a mișcat mai mult. 
Totuși siguranța în pase, mai ales la 
cele directe, încă nu e pe măsura 
acestui valoros jucător, care cu sigu
ranță că datorită seriozității lui va re
deveni omul de bază al naționalei. Despre 
Nunueailer IV, scurt și cuprinzător: 
este în formă. Un adevărat piston al 
echipei. A muncit enorm și a fost pre
zent întotdeauna și în apărare și în 
atac. Pirculab, speriat probabil și de jocul 
uneori dur și obstructionist al lui Izghi- 
reanu, în prima repriză a fost șters. In 
ultimele 30 de minute, cînd a marcat 
Și un gol spectaculos, a jucat aproape 
de valoarea lui. realizînd unele schimburi 
cu Varga care au atras atenția. Lucru 
îmbucurător e faptul că de data aceasta 
a tras mai mult la poartă. Varga a 
demonstrat o capacitate de luptă spo
rită. A muncit mult mai ales în prima 
repriză. |n repriza a doua a demonstrat 
din nou calitățile lui de tehnician.

C. ALEXE

învingător la călărie

IVilhelm Roman de la Știința București, în plin efori
Foto; V Baga*

Pregătiri pentru meciul de tineret R. P. Romînă-Anglia

Ieri, pe terenul special amenajat la 
marginea cartierului Florcasca din Capi
tală. s-a dat startul în campionatul re
publican pe anul în curs, competiție care 
angrenează la această a IX-a ediție a 
sa patru echipe (Steaua și Știința din 
București. Dinamo Oradea și Casa ofi
țerilor Brașov) ; în clasamentul indi
vidual vor conta însă 19 participant!, 
trei dintre aceștia, concurind numai in
dividual.

Proba de călărie, ca de obicei prima 
din cele cinci, s-a desfășurat pe un 
traseu în lungime de 1.200 m. cu 20 
obstacole (11 fixe, 9 mobile) și 3 porti 
de control. Ploaia abundentă căzută în

Continuă 6eria meciurilor interna
ționale ale selecționatei noastre de 
tineret. După victoria asupra Suediei 
(2—1 la Cluj) și meciul egal cu R.D.G. 
(1-1 la 
a R.P.R. 
în acest 
așteptat 
de tineret a Angliei, la 2 iunie. Selec
ționabilii noștri își continuă pregăti
rile sub conducerea antrenorilor B. 
Marian și V. Stânculescu. De notat 
că față de lotul pentru meciul cu 
RDG au intervenit unele modificări. 
Astfel, au fost reintroduși Matei de 
la CSMS Iași și Dumitriu II de la 
Rapid iar cei doi „steliști" Sorin 
Avram și Creiniceanu au trecut din 
lotul A în cei de tineret, în vederea 
întăririi atacului. In actuala sa alcă
tuire, lotul se prezintă astfel: Suciu, 
Adamache, Hălmăgeanu, Petescu, 
Răcelescu, Pal, Ștefâneecu, Neșu, 
Pescaru, Matei, Dumitriu II, Frățilă, 
Năftânăilă. Adam. Sorin Avram, Crei
niceanu, Kraus. Dlipă etapa de cam
pionat de duminică, acești jucători se 
vor pregăti în comun pînă la 2 iunie, 
urmind ca joi să participe la un 
joc-școală.

De la Londra ne vin știri în legă
tură cu pregătirile fotbaliștilor englezi. 
Lotul definitiv care va face deplasa
rea la Belgrad (unde joacă la 29 mai) 
și la București cuprinde pe : Gaskell 
(Manchester United) și Bonetti (Chel
sea), portari ; Cohen (Fulham), 
son (Wolverhampton), Badger 
field United). fundași ; 

(Leicester), Labone (Everton), 
(Aston Villa), Venables (Chelsea), 
mijlocași ; Callaghan (Liverpool), Hill 
(Bolton), Stokes (Huddersfielf Town), 
Tambling (Chelsea), Hinton (Wolwer-

Torgelow), echipa de tineret 
evolueze pentru prima dată 
an în Capitală, intr-un meci 
cu mare interes : cu echipa

hampton), Dobson (Sheffield Wed.), 
Suddick (Newcastle).

Presa engleză comentează favorabil 
introducerea în echipă a fundașului 
Badger, în virstă de 17 ani, care a 
făcut parte din echipa de juniori 
cîștigătoare a Turneului UEFA. Antre
norul echipei Sheffield» United, John 
Harris, declara recent ziarului „Daily 
Worker" că Badger îi reamintește prin 
stilul său de joc pe fostul interna
țional englez Alf Ramsey, actualul 
manager al echipei Angliei. Căpitanul 
echipei este Labone, din formația 
campioană Everton.

Un concurs cu multe
recorduri...

Thom- 
(Shef- 
Cross 

Deakin

CURIERUL
• Despre grija pe care o arată aso

ciația sportivă Poiana Cîmpina pentru 
creșterea tinerelor cadre de fotbaliști, 
ne-a scris de curînd cititorul nostru 
OCTAVIAN ULMANU: „Anul acesta 
conducerea asociației noastre sportive 
a luat o serie de măsuri bune în ceea 
ce privește îmbunătățirea activității 
fotbalistice. Printre altele și pe aceea 
de a se ocupa în mod serios de creș
terea țmor elemente tinere in cadrul 
secției de fotbal. S-a luat hotărirea 
să se alcătuiască un lot de copii cu 
care să se înceapă o activitate temei
nică. Astfel, după ce s-a asigurat 
materialul sportiv necesar, au fost 
mobilizați peste 200 de copii din 
orașul Cîmpina. Ei au participat la o 
selecție, după care au rămas numai 
40. Aceștia au și început programul 
de pregătire sub conducerea unor ju
cători de fotbal care au la bază o 

-îndelungată activitate sportivi. Printre 
aceștia I. Dumitrescu și I. Dumitru". 
Iată o acțiune care ar trebui urmată 
și de alte asociații sportive.

NOSTRU
• „La Industria Sirmei Cimpia 

Turzii, echipă binecunoscută în fotba
lul nostru, jocul „la ofsaid" este încă 
la mare cinste, ne eerie cititorul nos
tru C. GEORGESCU din Turda 
Această metodă „tactică", prototip de 
metodă retrogradă, frinează dezvol
tarea acestei echipe care a reprezen
tat întotdeauna un rezervor de cadre 
pentru fotbalul romînesc. Industria 
Sirmei practică această apărare de 
ani de zile, atit acasă cit și in depla
sare pentru a-și asigura — chipurile 
— apărarea. Dar celelalte echipe au 
învățat acum antidotul și echipa din 
Cimpia Turzii a pierdut in acest 
campionat destule meciuri..." In în
cheiere, cititorul nostru face urmă
toarea remarcă : „îmi amintesc că 
Mari, fostul stoper al acestei echipe, 
cu mulți ani in urmă, făcea „psst" 
și, ca la o comandă, toată apărarea 
pleca incinte, lăsind atacul advers in 
ofsaid. Acum Mari este antrenor—* 
Fără comentarii.»

Noua echipă (lc juniori 
a P. P. Romînc

Pînă la 2 iunie, zi în care echipa 
noastră reprezentativă de juniori va 
întîlni la Lublin formația R. P. Po
lone, nu mai este mult timp ți, de 
aceea pregătirile tinerilor noștri fot
baliști sint în plin.

în acest meci apare noua re
prezentativă de juniori a R. P. Ro
mine. eu totul diferită de cea care 
ne-a reprezentat cu citva timp în 
urmă la Turneul U.E.F.A.

Noua noastră echipă de juniori 
va fi alcătuită din următorul lot : 
M. Constantinescu (Flamura roșie 
Tecuci), R. Argețeanu (Farul), FI. 
Con si an tui eseu (Progresul București), 
Dina Iordan (Rapid București), L 
Aleea (Petrolul). A. Deleann (Steaua 
București), P. Seeeleaa» (Centrul 
23 August București), C. Jamaischi 
(Rapid București), M. Contardo 
(Steaua), R. Nnnweiller VI (Dinamo 
București), Ion Constantin (Metalul 
București), I. Mureșan (Ind. Sirmei 
C. Turzii), C. Lungu (Ind. Sirmei 
C. Turzii), A. Cuperman (C.S.M.S.), 
Ion Bogdan (Rapid București), Al. 
Petz (Recolta Cărei), Gh. Cristolo- 
veanu (Dinamo București), Ion Ște
fan (Dinamo București).

în legătură cu pregătirile lotului 
în vederea meciului cu reprezentativa 
R.P. Polone, am cerut părerea an
trenorului federal I. Bălănescu (care, 
alături de dr. St. Cherciu și antre
norul St. Stânculescu, se ocupă de 
antrenamentele echipei) : „Obiecti
vul principal al acestei etape de pre
gătire este omogenizarea echipei, di
recție în care s-au făcut progrese. 
Au avut loc o serie de jocuri de 
selecție (din 69 de juniori cîți au 
fost la început în lot, au rămas 
numai 18), precum șî întîlniri de ve
rificare cu formații din categoria B 
cum ar fi echipele bueureștene 
Știința și Metalul. Miercuri s-a dis
putat un meci-șeoală în care am 
avut ea parteneri două formații din 
campionatul orășenesc, iar duminică 
vom juca la Moreni cu Flacăra, ur- 
mînd ca miercurea viitoare să în- 
tîlnim la Ploiești o selecționată re
gională de juniori. Echipa pe eare 
o pregătim are o valoare destul de 
bună, este alcătuită din fotbaliști 

’ dornici să învețe, să progreseze1.

Din inițiativa asociației Energia a 
Grupului școlar „Steagul roșu* din 
Brașov, recent a avut loc un reușit 
concurs la care au participat o serie 
de sportivi din lotul republican de 
tineret. O comportare frumoasă a a- 
vut tînărul Z. Fiat, care a stabilit 3 
recorduri republicane de juniori la 
cat. cocoș: 80 kg la smuls, 105 kg la 
aruncat și 265 kg la total. Celelalte 
rezultate constituie recorduri perso- 
.nale: V. Adler 300 kg, C. Cristea 
2SQ kg (la cat ușoară), Niță Pană 
345 kg (cat. semimijlocie), D. Dolofan 
365 kg, M. Șerbu 345 kg (cat mij
locie) și Anghel Anghel 365 kg (cat. 
semigrea). Apoi, membrii lotului au 
făcut o reușită demonstrație la Școa
la profesională Hidromecanică din 
Brașov.

ultimele zile a înmuiat serios terenul, 
acesta punînd serios la încercare pregă
tirea și priceperea concurent ilor. Die 
cei 19 sportivi care au luat startul doer 
patru au terminat parcursul fără nici ♦ 
penalizare (Nicol ae Marinescu. Ti berm 
Munteaiiu, Victor Poruțiu și Zsolt TOr- 
kossy) și numai doi au înregistrat timpt 
sub 3:00,0, beneficiind de p uneia jul 
maxim acordat la călărie — 1 100 p — 
(Marinescu și Ggvril 1‘ușpaș) De altfel. 
Marinescu și Pușcaș au „mers“ cel mai 
bine ieri, dovedind o excelentă măiestrie 
în conducerea cailor, o bună siguranță 
pe întregul parcurs. în general o com
portare remarcabilă au avut componenții 
echipelor Știința Ș» Dinamo

Iată rezultatele tehnice ale probei de 
călărie : individual : -Nic. Marinesen — 
Steaua (pe calul Merzuh) 2:57,6 — 
1100 p; G. Pușcaș — C.O. Brașe* 
(Nașu) 2:49,3 — 1060 p ; Const. Țintea
— Știința (Floricel) 3:05,6 -- 1035 p; 
Tiberiu Tîlmaciu — Dina mo (Merzuh) 
3:16,0 — 1020 p; Tiberiu Munteanu — 
Dinamo (Horn) 3:16,2 — 980 p; Wil
helm Roman — Știința (Pahciu) 3:34,4
— 930 p; pe echipe: Știința 2875 p; 
Dinamo 2835 p; Steaua 2280 p; Cas» 
ofițerilor Brașov 1695 p

Astăzi, de la ora 8,30. la sala de b 
ștrandul Tineretului, are loc proba de 
scrimă, iar mîine — la poligonul Tunari
— tirul.

CONST. MAOOVEI

De la I E. B S
Pentru cuplajul de fotbal PROGRESUL—* 

CERRO URUGUAY și RAPID — LOKOMO
TIV MOSCOVA de astăzi, de pe stadio
nul -23 Aug* ’t", biletele se găsesc la co
sele obișnu.<e pînă la ora 12, apoi ia co
sele stadionului.

Pentru cuplajul interbucureștean RAPH& 
— PROGRESUL și STEAUA — DtNAMO d» 
duminică 26 mai de la stadionul a2? Au
gust", biletele se pun în vînzare începînd 
de mline la aceleași case.

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Marile concursuri și trageri speciale, 

cu importante premii atribuite suplimen
tar dintr-un fond special, organizate de 
Loto-Pronosport continuă cu tragerea 
specială a primăverii Loto-Central, din 
24 mai ac.

Autoturisme Skoda-Octavia, excursii în 
R.P. Ungară (Budapesta și malurile la
cului Balaton), motociclete, frigidere, 
aragazuri, mașini de spălat rufe, aparate 
de radio, sînt numai câteva din aceste 
premii.

La această tragere se efectuează 11 
extrageri din urnă, ceea ce asigură 
șanse multiple de «âștig.

Azi ultima zi, cînd sc mai pot cum
păra bilete.

PRONOEXPRES
La tiagerea Pionoexpies din seara zi

lei de 22 mai 1S83 au lost extrase din

umă următoarele numere: 28 3 14 27 32 16. 
Numere de rezervă: 39 24. Fond de pre
mii: 412.206 lei.

PREMII ÎNTREGI ȘI SFERTURI DE LA TRA
GEREA LOTO-CENTRAL DIN 17 MAI 1M3.

Special A 1 x 38.878 lei; Special B 1 x 
25.919 lei. Special C 1 sfert x 3.239 lei. Ca
tegoria I 12 x 5.482 lei; și 4 x 1.370 Iei; 
categoria a Ii-a 32 x 1.707 lei și 39 x 42B 
lei; categoria a Ul-a 28 x 2.024 lei și 52 x 
506 lei; categoria a IV-a 42 x 1.422 lei fi 
37 x 355 lei; categoria a V-a 73 x 767 lei 
și 88 x 191 Iei; categoria a Vl-a 135 x 426 
lei și 141 x 107 lei; categoria a VII-a 208 x 
278 lei și 214 x 63 lei; categoria a VlII-a 
129 x 454 lei și 125 x 113 lei. Premiul spe
cial A a fost obținut de participantul Crâ- 
ciunescu Mugure ț — din Uricanl, raionul 
Petroșeni. Tragerea specială Loto Central 
din 24 mai 1963 va avea loc la ora 19 tn 
București in sala din str. Doamnei bi. T.

Rubrică redactată de Lot o-Pronosport.

LOTO CENTRALs



In ajunul „europenelor" de la Moscova

Boxerii romini sint gata 
pentru marea intrecere
9 Peste 200 de pugiliști var asalta,.. 10 titluri • Echipa noastră 

a fost definitivată
va găz- 

și pînă
l’alatul sportului din Moscova 

du». înec pin d dc duminică 
la 2 iunie, cea dc a XV-a ediție a cam
pionatelor europene de box.

Peste 200 de boxeri vor da primele 
a suituri pentru (xicerlrea cei o-r... 10

titluri de com pioni ai Europei. în acest 
lot numeros figurează și cei zece boxeri 
romini care vor lua parte la marea con- 
ftuniure europeană. în legătură cu pre
gătirea sportivilor noștri am avut recent 
o disct’l*'* cu antrenorul federal Alexan
dra f f a dar

— T.c șanse acordați .pugiliștiior noș
tri la ediția din acest an a campionate
lor europene ?

ca
O 
că

au

De îa trimisul nostru special în „Cursa Păcii'7, H. Naums'

Cicliștii romini au avut o comportare bun
in etapa contracronometru individual

• C. Du mitre sou a urcat pe
• Echipa R. P. Romîne a

Jocul 4
Irdraout formația

în olasameohul gan-airal • Amplar, noul purtător al tricoOhii galben
Itaili-ei NB Humertoaisa modificări îln cole două clasameinte

R.P. ROMlNĂ-R.P, BULGARIA
8-2 LA BOX (JUNIORI)

Aseară a «vut loc în sala de sporturi 
din Ix»m (R.P. Bulgaria) prima întîlnire 
dintre reprezentativele de juniori la box 
a-le R. I* Romîne și R. P. Bulgaria.

Boxerii noștri au cîștigat întîlnirea 
ou 8—2. Rezultate tehnice : G. Buzuliuc 
b.p. Petrov ; P Vanea b. ab. II Aliev; 
A. Murg b. p. Grigoriev; Stoicev b. p. 
V. Tu dose; I. Hodoșan b. p. Mihailov; 
tt. Nicidescu b. p. Svestarov; Georgiev 
>. p Gh. Chivăr; I. Iordache b. p. 
ffzunov ; E. Io a novici b. ab. II Domcev; 
V. Trandafir b. ab. II Dimov.

P. EPUREANU

va

— Teoretic, toți participanții 
șanse. In ceea ce-i privește pe boxe 
rii romini, consider că fiecare are 
șanse să se claseze pe locurile 1—4. 
Am încredere îndeosebi în Ciucă, 
Pătrașcu, Mihalț c și Mariuțan. In
tr-o competiție de anvergură depinde 
însă mult și de... tragerea la sorți.

— Avînd în vedere încrederea pe care 
acordați boxerilor noștri, presupunem
au făcut pregătiri intense.

— Fără îndoială. Colectivul de 
antrenori format din Ion Chiriac, 
Th. Nicul eseu și E. Douda, care a 
pregătit echipa, a tras concluziile 
cuvenite după întilnirile cu selec
ționatele Poloniei și Italiei. 0 mare 
atenție a fost acordată îmbunătățirii 
rezistenței în regim de viteză — 
condiție esențială într-o competiție 
obositoare, de durată. De asemenea, 
s-a urmărit eliminarea greșelilor 

tehnice, precum și a celor de ordin 
tactic, care au ieșit în evidență 
mai cu seamă în meciul revanșă ca 
reprezen tativa 
pa Europei6*.

— Ge formație
i ?

R.P.

vom

Echipa

Polone din .Cu-

alinia la Mosco-

Romîne a fost 
alcătuită astfel: C. Ciucă, N. Puiu, 
A. Olteanu, F. Pătrașcu, I. Miha
lic, V. Mîrza, V. Bad<*a. I. Monea, 
Șt, Cojan și V. Mariuțan.

R.P.

R. CALĂRĂȘANU

Ca două zile înainte de meciurile
cu baschetbalistele bulgare

JOCUL OE LA SIRIU VA AVEA LOC IN NOCTURNA

oare o
băieții

de baschet al țării se 
zi le la Tg. Mureș, unde 

i desfășura, sîmbătă, prima întîl- 
cu reprezentativa R.P. Bulgaria. 
pregătiri participă — sub condu- 
:.nirenorului Gh Roșu — jucătoa- 
l'iorica h'iculescu. Elena Ivanovici,

Lotul feminin 
află de cîteva ? 
Se va 
ni re <

La 
cerea 
reie • 
CorneFo Glteorghe, Anca Rncoviță. Irina 
VasiR-s tt, Eva Ferencz, Dorina Marian, 
Ecaterina Kerciov, Uonelore Spiridon, 
Filo ft da Izbiceanu și Ana HaraJambie.

Jurat oarele 
etlele acestea 
sală, dar și 
vederea celui 
avea loc la Sibiu.

• Pentru oele două întîlniii s-a apelat 
ia doi arbitri din R.P. Ungară, Cziffra 
și Vincze,

GO BLITZ 21. „Lovitura* pe 
așteptăm de cîteva zile de la 
noștri nu s-a produs nicsi marți. Etapa 
a Xl-a a fost o etapă calmă, doși con
dițiile atmosferice au fost excelente. De 
la Zielona Gora Ia GOrlitz, de-« lungul 
a 175 de km, s-au produs puține faze 
și numai cea realizată pe ultima parte 
s-a soldat cu un oarecare succes. Marea 
majoritate a cicliștilor au motivat a- 
ceastă acalmie generală prin faptul că 
miercuri vor fi solicitați de contratimpul 
individual care va lămuri, în mare mă
sură, soarta clasamentelor generale.

Și acum cîteva din fazele etapei. La 
km 15 evadează iugoslavul Bilic. dar el 
este ajuns după numai 2 km. în orașul 
Nowa Soi (km 20) sprint cu premii. 
Ordinea : 1. Koțev (R.P.B.), 2. Megyerdi 
(R.P.U.), 3 Beker (R.P.P.). 0 nouă 
încercare : la km 40 evadează belgianul 
Haeseldonckx. Polonezii îl urmăresc însă 
cu insistență și după 10 km este ajuns 
de pluton. Un nou sprint cu premii în 
orașul Szprotawa : Haeseldorickx, Arde- 
leanu, Andreoli (Italia).

Este rîndul marocanului El Farouki 
să evadeze. El este urmat de iugoslavul 
Bilic. Nu trec însă nici 5 km si stația 
de radio a caravanei ne anunță că ac
țiunea a eșuat. La Luban din nou sprint 
ou premii : Lefranc (Franța). Grassi 
(Italia) și Kapitonov (U.R.S.S.). Cei 
trei se aflau detașați de pluton. La km 
127 Lefranc sprintase sec. Plutonul n-a 
acționat și alergătorul francez a insistat 
In 7 km el și-a creat un avans de 45 
de secunde. Merge de unul singur încă 
20 de km pînă cînd din pluton se des 
prind Kapitonov și Grassi. Cicliștii 

noștri nu ripostează la evadarea alergă
torului italian în virtutea aceluiași strict 
marcaj. Cîțiva km mai tîrziu Kapitonov 
și Grassi îl ajung pe Lefranc. Ei conti
nuă acțiunea. La km 165 cînd trecem 
frontiera dintre R.P. Polonă și R.D. 
Germană, Kapitonov se detașează. El 
reușește să sosească
dion. Toți cei șase alergători nomtui 
au sosit o dată cu plutonul.

Iată rezultatele etape* î 1. Kapitonov 
4h’ 16:20; 2. Grass-i 4h 16:28 ; 3. Le- 
frane 4h 16:32; 4. Haesoldonckx 4h 
16:57; 5. Zielinski (R.P.P.) ; 6. Weis- 
sle-der (R.D.G.); 7. Hasman (R.S.G.); 
8. Tagliani (|talia) ; 9. Cosma ; 10. 
Appier (R.D.G.) ;... 15. Rădulescu;...
18. Ziegler;... 19. Dumitrescu 
Stoica ;... 34. Ardcleanu, 1
timp cu Haeseldonckx. S-a 
o medie orară de 41 km.

DRESDA 22 Ținînd seama 
alergătorilor participant la 
XVi-a ediție a „Cursei Păcii®, 
spune că etapa a XH-a a constituit un 
adevărat campionat mondial de contra
timp individual. întrecerile desfășurate 
pe un traseu dificil (Bautzen-Dres da 57 
km), ou numeroase urcușuri și serpen
tine în viraje la dreapta și la stînga a 
supus pe cicliști la mari eforturi, triin- 
du-i după pregătire. Constantin Dumitre
scu și-a Confirmat din nou valoarea, 
reușind să se claseze pe locul 3 în 
această grea etapă, performantă oare l-a 
urcat pe locul 4 în clasamentul general 
individual, cu mari șanse să intre în 
primii trei. De asemenea, Ion Cosma a 
reușit să se mențină în primii zece, iar 
corn porta rea bună a lui Sto-ica și Arde
leana a făcut ca să întrecem echipa 
Italiei cu care ne aflăm, de mai multe 
etape, în luptă directă. Mulțumitoare a 
fost evoluția lui Rădulesou și slabă a 
alergătorului Ziegler.

S-a dat startul din 
Ampler, care a pornit 
străbătut primii 10 km 
gătorii belgimi Vyncke și. Verhaegen 
17:55.0, Timmermans (Belgia) 18:00, 
Dumitrescu și Kapitonov (U.R.S.S.)

31. 
toii același 

i înregistrat

de valoarea
cea de a 

se poate

minut în minut, 
ca un bolid, a 
în 17:15,0, aler-

18:05,0. Olizarenko (U.R.S.S.) și Zielin
ski (R.P.P.) Îh 18:10,0 La km 36 de 
ia Bautzen situația este următoarea»; 
Ampler 50:50,0; Dumitrescu, Vyncke, 
Timmermans 52:35,0; Verliaegen, pur
tătorul tricoului galben 52:40,0; Oliza- 
renko 53:30,0; Ktidra (R.P.P.) 53:35,0; 
Kapitonov 53:45,0; Gawiiczek (R.P.P.) 
54:05,0; Cerepovioî (U.R.SS.) 54:10,0; 
Dolezal (R.S.C.) 54:10,0. Pe ultima 
parte a ours-ei Dumitrescu și Zielinski 
forțează și reușesc să se apropie de tim
pul rutierului german Ampler. Duinîlrc- 
sou însă slăbește ritmul cu cîțiva km 
înainte de sosire și astfel este depășit, 
de Zielmski cu 4 sec. în clasamentul 
etapei, care are următoarea înfățișare : 
1. Ampler th 18:39: 2. Zielinski lh 3Q:4B; 
3. Dumitrescu lh 20:52: 4. Verhaegen th 
20:53: 5. Schur lh 21:20... 27. Ck^ma lh 
24:15:... 31. Stoica lh 24:30;... 36. AixWoawu 
lh 24:58;... 49. Radulescu lh 26:28;... 58. 
Ziegler lh 27:19.

CLASAMENT GENERAL — individual : 
1. Ampler (R.D.G.) 45h 46:07; 2. Vechas*- 
gen (Belgia) 45h 48:49 : 3. Vyncke (Bel
gia) 45h 51:39; 4. C. DUMITRESCU 45h 
53:08; 5. Timmermans (Belgia) 45h 55:17; 
6. Gawiiczek (R.P.P.) 45h 55:24; 7. Cere- 
povici (U.R.S.S.) 45h 55:35; 8. I. COSMA 
45h 56:41;... 21. I. STOICA 46h 03:11;...
24. GH. RADULESCU 46h 05:46;... 29.
W. ZIEGLER 46h 15:41;.. 54. I. AR.DE-
LEANU 46h 58:23. ECHIPE: 1. R.P. Polonă 
140h 02:24; 2. Belgia 140h 04:43 ; 3. R. D. 
Germană l40h 05:53: 4. U.R.S.S. 140h 
10:24; 5. R.P. ROMÎNA 140h 20:17; 6. Ita
lia 140h 21:31. Urmează Iugoslavia, Bul
garia, Cehoslovacia, 'Danemarca, Ungaria* 
Finlanda, Franca. Maroc, Anglia., Scoția/ 
Australia și Norvegia.

Joi se desfășoară etapa Dresda—Erfurt 
(239 km) iar vineri etapa Erfurt—Magde
burg (220 km).

cu avans pe sta-

LA
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f fCUPA DUNĂRII"
OBȚINĂ REZULTATE

FOTBAL PE GLOB

HALTEROFILII NOȘTRI TREBUIE
MAI BUNE DECIT LA PARIS

noastre fruntașe au făcut 
mai multe antrenamente în 
în aer liher, în special în 
de al doilea joc, care vi

® Ihipă cum ni se anunță din Sibiu, 
al doilea meci dintre reprezentativele 
R.P Romîne și R.P. Bulgaria este aș
teptat eu marc interes. Partida este pro- 
gramslă în nocturnă, la ora 19, pe tere
nul „Luceafărul".

CICLIȘTII ROMÎNI PARTICIPĂ
U IIIIIIII AUSTRIEI (91 SUD)

Bădără, pentru a 
(de Sud), 
în patru 
aproape

I&ri dimineața a părăsit Capitala, 
pe calea aerului, o echipă de ciclism 
formată din Gabriel Moiceanu, Florian 
Criștescu iși Gh.
participa lja Turul Austriei
Competiția este împărțită 
etape caire însumează 
700 km. Irjlrececile încep astăzi și se 
încheie diițninicp. Și-au anunțat par
ticiparea- cicliști- de valoare din mai 
multe țări.!

sîmbătă. halterofilii noștri frun-De
tași se vor afla din nou în întrecere. 
De data aceasta, ei participă la cea 
de-a Iii-a ediție a „Cupei Dunării". 
Competiția de la Sofia — la care vor 
concura 7 echipe reprezentative din 
țările dunărene constituie pentru hal
terofilii noștri un examen dificil, pe 
care așteptăm însă să-l treacă cu 
succes.

•k

Trebuie să spunem că ultimele re
zultate obținute de sportivii noștri 
Ia triunghiularul de la Paris nu ne-au 
mulțumit. Balaș Fiți după ce a îm
pins 115 kg (și 118 kg la a 4-a în
cercare — record mondial de juniori) 
a ratat la smuls, de 3 ori consecutiv, 
102,5 kg, performanță pe care a reali
zat-o în repetate rînduri. „Lipsa de 
încălzire" nu constituie o scuză pen
tru campionul nostru, pentru că, știin- 
du-se insuficient încălzit, Balaș Fiți 
trebuia să înceapă „smulsul" la o 
greutate mai mică. Pe de altă parte 
și T. Roman a 
tind de 3 ori 
Cauza reală a 
căutată în forța 
lui care în ziua concursului a slăbit

2,5 kg! De ee? Oare Roman și antre
norii săi nu au știut cu mult timp 
înainte de concurs câ slăbirea tre
buie făcută in 
țațele celelalte
(L. Ionescu, L. 
dar și de la ei 
superioare în „<

După cum ne-a spus St. Achim — 
secretarul general al F.R.H. — la „Cu
pa Dunării" halterofilii noștri sint 
deciși să obțină rezultate mai bune, 
confirmînd comportarea frumoasă a- 
vută anul trecut in această competi
ție.

mod rațional? Rezul- 
au fost mulțumitoare 
Baroga și A. Toma), 
așteptăm performanțe 

,Cupa Dunării".

MILAN A CÎȘTIGAT „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI"!

Ieri pe stadionul Wembley din Lon
dra spectatorii au asistat la un meci 
dramatic. Finalistele „Cupei campio
nilor europeni" — Milan și Benfica 
au oferit un joc frumos, de un bun 
nivel tehnic, terminat cu victoria pe 
deplin meritată a echipei italiene cu 
2—1. In prima repriză Milan a atacat 
tot timpul dar înaintașii au ratat 
multe ocazii. La un contraatac, Eusebio 
deschide scorul (min. 20) și rezulta
tul de 1—0 în favoarea portughezilor 
rămîne neschimbat pînă la pauză. In 
repriza a doua, italienii joacă mai or
ganizat înscriind două goluri (min. 54 
și 65) prin Altafini, care a fost unul 
dintre cei mai buni jucători de pe 
teren (Altafini a jucat la C.M. din 
1958 în echipa Braziliei sub numele 
de Mazzola). După aceste goluri, echi
pa italiană este în atac dar scorul ră
mîne neschimbat, 2—1 pentru Milan. 
Cei mai buni în afară de Mazzola au 
fost Rivera., Trapa lion i și Maldini — 
respectiv Eusebio, Santana și porta
rul Pereira.

SUEDIA — U.R.S.S. 1—9 (1—9)

La Moscova, suedezii au obținut o 
surprinzătoare victorie, după ce echi- 

gazdă a dominat majoritatea tim
pului. Singurul gol a fost marcat în 
min. 23 de Markusson.

IKRI LA KIEV : U.R.S.S. — SUE
DIA (echipe olimpice) 2—2.

POLONIA — GRECIA 4—• (3—4ț

Ied la Varșovia în fața a 30 00») 
spectatori polonezii au învins la scor 
reprezentativa Greciei : 4—0 (3—0), 
prin golurile marcate de Bricbzy 
(min. 14 și 32) și Galeczka (min. 23 
și 71). învingătorii au aliniat for
mația : Gornek — Bazan, OszypLo, 
Spiewak — Mie roba, Blau — Palak 
Galeczka, Musialek, Brichzy, FabetW 
A condus cehoslovacul Optu-levici.

SCURTE ȘTIRI

ieșit din concurs ra- 
la aruncat (150 kg), 
acestui eșec trebuie 

deficitară a clujeanu-

ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALĂ
H lr> vederea meciului din turul al 

doilea al „Cupei Davis' dintre echipele 
B.P. Roj-iîne' și Africii de Sud, care va 
avea loc la sfîrșitul săptămîniî viitoare 
Ia București,, a fost anunțat următorul lot 
al formației loaspe: Keith Diepraam, Cliff 
DrysdaL, Gordon Forbes și Abe Segal.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
In cel mai; important meci de pînă acum 

B-au întâlnit echipele Braziliei șt Iugo
slaviei heînfanse în campionat. Victoria 
a revenit brazilienilor cu 90—71 (51—27).
Alte rezultate: Franța — Italia 67—53 
(30—24), U.R.S.S. — Porto Biqa 64—55 
(29—181 Brasilia — Franța 77—63 (33—31). 
Singurele echipe neînvinse sînt U D ° p 
șl Brazilia. Clasament: Brazilia 8 p. 
Iugoslavia 7 p (4 j), Franța 7 p. 
U.R.S.S 6 p. (3 D.

DINAMO VI ADA LA VOLEI
în ziua a' treia a Dinamoviadei 

Moscova s-au înregistrat rezultatele : 
M'ISCU'.IN s Gwardîa — Dynasna , Berlin 
3—0, Diuamn București — Spartak Sofia 
3—1, Ruda Hvezda Praiga — Dozsa Buda
pesta 3—i? FEMININ? Gwardâa — Dynamo 
B-erlin 3—I. Dozsa — Ruda Hvezda 3—0, 
Spartak Sofia — Dinamo București 3—1,

U.R.S.S. 
(4 
(5

de

1),
1),

la

REZULTATE LA ATLETISM

La Belgrad atletul iugoslav Leșek a__
rit 4,60 m cu prăjina (record iugoslav — 
v.r. 4,55 m) iar Jecovic a aruncat greu
tatea la 17,44 m.

A cincea ediție a maratonului interna
țional din Grecia (Maraton — Atena) a 
fost cîștigată de americanul Edeîen în 
2h 23:44,6 urmat de Stephen (Tanganica) 
în 2h 26:35.0

ÎNOTĂTORII australieni 
LA STOCKHOLM

în concursul internațional din capitala 
Suediei, în majoritatea probelor înotătorii 
australieni au obținut primele locuri: 130 m 
liber: Dickson 55,6; 100 m fluture: Berry 
1:00,5; 400 m liber: Windle 4:29,1.

TURUL CICLIST AL ITALIEI...
Etapa a Il-a (Potenza—Bari — 185 km) 

a fost cîștigată de italianul Baffi în 4h 
41:40 (medie orară 39,384 km) iar etapa 
a III-a a revenit spaniolului Jaim care a 
parcurs distanța dintre Bari—Campobasso 
(252 km) în 7h 39:40 (medie orară 32,892 
km). In clasamentul individual conduce 
italianul Adorni.

în 2h

să-

SURPRIZA sezonului atletic de prisnăvază 
din Italia a fost marcată de tînăirul să
ritor de prăjină Sergio Rossetti, care în 
ziua sa de naștere (cînd împlinise 19 ani) 
a realizat 4.41 m !

MAREA TRAMBULINA de sărituri din 
cunoscutul centru sportiv finlandez de 
iarnă — Lahti — a suferit distrugeri atît 
de mari de pe urma unui incendiu, îneît 
nu va mai putea fi utilizată niciodată. 
Incendiul a fost provocat de cîțiva școlari 
din Helsinki care, în timpul nopții au 
aprins un foc de tabără în turnul trambu
linei. Intrucît orașul Lahti a cerut orga
nizarea Jocurilor Olimpice de iarnă pen
tru 1958 trebuie să se înceapă de îndată 
construirea unei noi trambuline de sărituri.

RELAȚIILE SPORTIVE diatre R. D. Ger
mană și Austria au luat o mare dezvol
tare. în cursul acestui an cele două țări 
vor susține 78 de întîlniri.

ORAȘUL care va obține 
Olimpiadei de vară din 1968 
să plătească C I.O. suma de 
din încasările provenite de la televiziune. 
Această sumă este cu 20 000 dolari mai 
mare decît aceea ce se va plăti în 1954.

CU PRILEJUL aniversării centenarului 
nașterii baronului Pierre de Coubertin, în
temeietorul Jocurilor Olimpice moderne, 
sub auspiciile UNESCO, la Paris, va fi or
ganizată între 27 și 30 octombrie o întru
nire la care vor participa reprezentanții 
tuturor organizațiilor sportive internațio
nale. Vor fi de asemenea invitați repre
zentanții țărilor membre ale Comitetului 
Olimpic Internațional.

CUNOSCUTUL scriitor iugoslav Ivo An- 
dric, laureat al Premiului Nobel pentru li
teratură, a făcut parte din consiliul de 
conducere al clubului Steaua roșie Bel
grad Recent el a declarat că adoră fot
balul întrucît «este jocul cel mai minu
nat din lume'.

LA 14 ANI după ce cunoscutul Interna
țional Valentino Mazzola a murit în tra
gicul accident de avion care a costat 
viața jucătorilor echipei italiene de fotbal

organizarea 
se va obliga 
150 000 dolari

F. C, Torino, Hui său, Sandrino Mazzola, 
în vârstă de 19 ani, și-a făcut debutul de 
internațional în ’ ....................................
meciul cu echipa 
marcat că acest 
Mazzola înscriind 
ale italienilor.

MECIUL DE fotbal din finala .Cupei Sco
ției' dintre echipele Glasgow Rangers și 
Celtic s-a bucurat de o .atenție' deose
bită jdin partea poliției. Pe stadion au fost 
mobilizați 600 de polițiști care au operat 
23 de arestări în rîndurile spectatorilor. 
„Există o veche tradiție în bătăi și scan
daluri între suporterii celor două echipe" 
— a declarat unul dintre ofițerii de poliție.

AUTORITĂȚILE din orașul Baltimore 
(S.U.A.) au deschis o anchetă în legătură 
cu moartea subită a jucătorului profesio
nist de fotbal american. Gene Lipscombe. 
Raportul medico-legal a arătat că " ‘ 
scombe a încetat din viață datorită 
șamului prea mare .....................................
stanțe „stimulative".

ZIARELE franceze 
zeni un număr de 
îndeplinit normele 
internațională de atletism pentru a avea 
dreptul să participe la ediția din anul 
viitor, a Olimpiadei de la Tokio. Aceștia 
sînt sprinterii Delecour și Piquemal, demi- 
fondiștul Jazy, fondiștii Bogey și Bernard, 
aruncătorul de disc Allard, aruncătorul de 
ciocan Husson și atleta 
tatlon.

CU ÎNTRECERILE care 
momentul de față la Rio 
plonatul mondial de baschet masculin a 
ajuns la cea de a IV-a ediție. Primele 
trei ediții s-au desfășurat în 1950 la Buenos 
Aires (câștigătoare — Argentina), 1954 la 
Rio de Janeiro (câștigătoare. — S.U.A.) și 
1959 Ia Santiago (câștigătoare — Brazilia). 
De aceea pare și mai surprinzătoare ho
tărârea F.I.B.A. de a acorda organizarea 
celei de a V-a ediții tot unei țări sudame- 
ricane — Uruguay.

reprezentativa Italiei în 
Braziliei. Ziariștii au re- 
debut a fost strălucit, 
două din cele trei goluri

de stupefiante și

Lip- 
con- 
sub-

pre-scriu că pînă în 
opt atleți francezi au 
impuse de Federația

Guenard la pen-

se desfășoară în 
de Janeiro, cam-

• Finala Cupei Poloniei a fost 
cîștigată de Zaglebie Sosnowiecz, care 
a dispus cu 3-1 de Ruch Choraov.

• Internaționalul chilian Leonel 
Sanchez (care a jucat la București 
în echipa Universidad) a suferit re
cent un accident de automobil, în 
timpul unei călătorii în Italia. Fi nu 
a mai putut juca in turneul pe care 
echipa sa l-a întreprins în Europa.

• în timpul verii se organizează 
„Cupa Rappan" la care vor participa, 
cite 4 echipe de club din Italia, Fran
ța, Belgia și Elveția (grupa I), 
R.F.G., Austria, Suedia și Olanda 
(grupa a II*a), Polonia, R.D.G., Iugo
slavia și Cehoslovacia (grupa a III-a).

• In divizia I și a Il-a din. cam
pionatul Franței vor participa — cu 
începere de anul viitor — cite 18 
echipe.

DE TENIS DE MASĂ LA CONSTANTA
Vineri și sîmbătă va avea loc la 

Constanța o competiție internațională 
de tenis de masă cu participarea echi
pelor masculine și feminine Start 
(R.P. Polonă), Septemvri (R.P.Bulga- 
ria) și Voința București.

Concurs internațional 
de lupte libere

Astăzi, a plecat la Jelenia Gora- 
(R.P. Polonă) un lot de luptători ro
mini de „libere" care vor lua parte 
la uh important concurs internațional. 
Au făcut deplasarea: N. Cristea, 
I. Iancătu, L. Kiss, S. Ureianu și 
A. Balog.

k * Redacția și administrația: str. Vasile Gynla ar. 16, teieloa 11.10.05, interurban 72, or. 1—2. Întreprinderea Poligrafici fiir. 2. str. Brezoianu 23—25


