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De la trimisul nostru special In „Cursa Păcii", H. Naum:
£ * j ț

"" rROf ETAJir DJN TOATE ȚĂRILE. UNJȚIV I!

Două etape dificile...
C. Dumitrescu și echipa R. P. Romîne și-au păstrat pozițiile • Im- 

irtante modificări în clasamentul pe echipe * Ion Stoica, angrenat 
într-o busculadă, a pierdut multe minute

Magdeburg — Berlin
• tizi ultima etapa,

ERFURT 23. — O luptă 
| un rar dramatism a ca- 
jterizat cea de a -XIII-a 
|pă a „Cursei Păcii”, un 
Icvărat maraton oiolislt 
1245 km. Intre Drcsda ți 
furt au fost spulberate 
Ltc speranțele alergăto- 
pr polonezi, toată munca 
I din celelalte 12 aâle 
I întrecere. Beker — su
rind — a abandonat, 
litcj și Gawiivzek n-au 
lut fi la înălțimea cole- 
lor lor Kudra și Zielin- 
li. Ața se face că la Er- 
at cicliștii polonezi au 
[huit nu numai să pre- 
b tricourile de lideri ci 

și coboare trei trepte în 
Isament.
(Principalii beneficiari au 
st cicliștii din R.D. Ger- 
Lnă care, conform previ- 
pnilor. au preluat con
ferea și în clasamentul 

echipe. Belgienii 
mtmut pe locul 
vieticii au făcut 
n ocupînd poziția 
mtru cicliștii 
gatu quo”. Este adevărat 
i locul țui Dumitrescu 
I) în clasamentul indi- 
luai este foarte bin iar 
1 al echipei (5) — în 
este condiții — oareeum 
itisfăcător. Dar plecând 

aici am fi putut in a- 
ipă, a manilor 
să cucerim, noi 

Singurul rezultat 
llpabil a fost insă a pro
crea Iui C. Dumitrescu 
| locul 3 cu aproape -30 
l secunde. Mai mujt nu 
L pu-tut face fiindcă Zieg- 
ț e resemnat, Cosma s-a 
ăbușit fizicește. Hălules- 
) mi poate mai mult, iar

Ardeleana oc zbate, deo
camdată fără prea multe 
rezultate. Singurii care au 
făcut fată au fost ®. Du
mitrescu și I. Stoica.

Și acum, pe scurt, fazele 
principale ale etapei a 
XIII-a. După orașul Frei- 
berk (32 km de la start) 
evadează belgianul Verbae- 
gen ți în 3 kilometri reu
șește să ia un avans, de 
500 m. Contraatacă Kapi
tonov ți Ampler care în 
curînd îl ajung pe fugar. 
Apoi, se desprind de plu
ton, pe rînd, Lebedev, Ce- 
repovicî, Vyncke, Laczo, 

Haeseldonckx. Kudra. Val- 
cic, Megyerdi, Gheorghiev 
și Weissleder. care li vor 
prinde pe cei trei fugari. 
La kilometrul 35, ei «u un 
avans de 2:10,0. La kilo-

evadează
12 cicliști,

metrul 110 mai 
din pluton încă 
printre care se află Stoica, 
Dumitrescu ți Ardelfinu. 
In ourînd asistăm la uh 
spectaculos sprint eu pre
mii desfășurat în vîrfu] 
faîrnosnâur Meerane. Or- 

dinea : Weissleder, Vyncke 
și Haeseldonckx. Din gru
pul fruntaș nu poate ține 
pasul Laczo iar la kilo
metrul 120 se produce 
joncțiunea între grupul ur
măritor și fugari. In acest 
moment însă alergătorul 
nostru Ardeleana nu mai 
poate rezista și rămîne in 
urmă. La Jena 
un nou sprint
Haeseldonckx, 

și Stoica. După 
încep frămîntările în grupul

(km 194) 
cu premii: 
Cerepovjci 

acest sprint

(Continuare în pag. a 8-a)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. R, Romînâ

Anul XIX'—Nr. 4243 «5 Simbătă 25 mai 1963 ® 8 pagini 25 bani

UN JOC FRUMOS,
MULT APLAUDAT DE SPECTATORI: Progresul - Cerro Montevideo 4-1 (1-0)

s-au 
doi iar 
un pas 
a treia, 
romîni

Echipa de baschet Știința Cluj a obținut- , ,

8 victorii in turneul din R. D. Germană
La începutul acestei luni, 

echipa masculină de bas
chet Știința Cluj a între
prins un turneu prin R.D. 
Germană. Iată rezultatele 
înregistrate : 2 mai la Ber
lin : 76—82 cu scj. R.D.G.; 
3 mai la Berlin : 46—94 
cu sel. R.D.G.; 4 mai la 
Berlin : 62—54 cu sel.
R.D.G. Apoi, tot în capi
tala R.D. Germane, studen
ții clujeni au participat în
tre 6 și 10 mai Ia „Sâp- 
tămîna baschetului berli- 
nezu. Jucătorii romîni au

întrecut pe T.S.C, Berlin 
cu 58—52 (6 mai), A.S.G. 
Berlin cu 70—33 (7 mai), 
A,S,K Vorwârts Leipzig 
73—58 (8 mai), IS.G
Einheit Friesen 67—55 (9 
mai), iar în finală, pe Dy
namo Berlin cu 72—70 (10 
mai)

Baschetbalist ii clujeni 
au mai evoluat la llalle 
(12 mai) întrecînd echipa 
locală Ch e mie eu 78—70 
și la Wiiraen (14 mai) 
un.de au învins pe A.S.K. 
Vorwărts Leipzig co 

63—53.

lancu a reluat centrarea lui Oaidă, înscriind al patrulea gol al echipei Progresul. 
Foto: V. Bageac

Mîiffîe seară, Ia Floreasea,

Bine a procedat Fe
derația romînă de fot
bal care, în locul selec
ționatei noastre de tine
ret a ales echipa Progre
sul București pentru me
ciul cu Cerro Montevi
deo. Forma bună a 
acestei echipe — dovedi
tă in ultimele partide 
de campionat — și-a spus 
cuvîntul și joi, în meciul 
cu fotbaliștii uruguayeni. 
Intr-adevăr, fără a se.. 
speria de cartea de vizi-

tă a sudamericanilor 
(învingători ai lui Pe- 
narol : 3—1, Boca Ju
niors : . 4—0, Partizan
Belgrad: 2—1 și Steaua 
roșie Bratislava: 2—1),
Progresul București a 
luat de la început me. 
nul 
jucat 
90 de 
dei.

Cerro Montevideo este 
prima echipă Uruguayans

in eerio6 și a 
„ca la carte” cete 
minute ale parti-

30care, după aproape 
de ani, reînnoadă legătu
rile pe tărim fotbalistic 
cu echipele romînești și 
ea s-a prezentat joi la 
nivelul așteptărilor spec
tatorilor noștri. Oaspeții 
au practicat un 
tehnic, spectaculos, 
rind deseori 
taie aplauze.
fotbaliști de 
leaguriie 
gro (in

fotbal 
cuce- 

banemeri- 
Virtuoșii 
pe me- 
Rio Ne-lud 

componeața

doua „manșă” a finalei „C.C.f.” la volei:
Rapid—J. S. K. A. Moscova

scară, sala 
Capitală va 

din nou atmosfe*  
marilor întreceri inter- 

iționale, prilejuită de cea 
) a doua 
i „Cupei

Duminică 
lloreasca din

„manșă” a fina- 
campionîlor eu- 

masculin.

masculin și de fiecare dată 
cele două formații au do
vedit cu prisosință că sînl 
cele mai bune echipe mas
culine de club din Europa 
și chiar din lume. De două 
ori pînă acum victoria fi
nală a revenit T.S.K.A.-u-

mul joc din finala actua
lei edifii. După cum r^au 
declarat la sosire atît ju-

(Continuare in pag. a 3-a)

Alte rezultate la 
fotbal :

Știința Timișoara - 
Mannheim (R.F.G.) 

1-0 
Farul - Steagul 

roșu 1-1 (restanță 
în campionatul ca

tegoriei A)

r p. POMINĂ

formației au 
temaționali 
Uruguayului) 
un joc modern, deschis, 
presăuait cu „dantelării”, 
spectaculoase. Prin jocul 
tehnic prestat, prin pa
sele ou efect executate, 
ca și prin jocul splen
did la cap, Cerro Monte
video s-a arătat o echi
pă valoroasă, 
merită 
prestigiul 
ciștigat.

Echipa

intrat 7 in- 
ai echipei 
au prestat

care îți 
cu prisosință 

internațional

decisă 
mare, 
reușit 
a f 

bine.

in
să 
Și 
pe 

func- 
, iar

Progresul a 
trat pe teren 
facă un joc 
acest lucru i-a 
deplin. Atacul 
țiomat foarte
„pistonul” Baboie—Voinea 
—Oardă a dat mult de 
furcă apărării sudameri- 
eane și mai ales porta- 
Tului Gonzales. Progre
sul a prestat un fotbal 
bine orientat, 
la maximum 
aripi
Oaidă 
ționat 
tund

a folosit 
jocul pe 

(în cadrul căruia 
și Baboie au ac- 
ireproșabil) și a- 
cînd uruguayenai

V. GRADINARU

(Continuare in pag. a 5-a)

Mîine, la ora 10,30, pc stadionul Dinamo

R. S. CEHOSLOVACĂ
IN FINALA „CUPEI PALII" LA PLODI

HORAȚIU 
văzu ți de Neaga

Cei mai buni trăgători 
din 5 țări latine ale Eu
ropei, Franța, Italia, 
R.P. Romînă, Monaco și 
Portugalia iau loc — 
astăzi și mîine cu în
cepere de la ora 9, — 
pe standurile de tragere 
de la poligonul Tu
nari. Ei iți dispută 
întîietatea în lupta pen- 

tiofeului
.Cupa

KOVALENKO (Ț.S.K.A.) N1COLAU
Rădulescu

Capa Țărilor Latine* 1
ie, inclusiv la Distol pre
cizie unde doar o singură 
dată, pe echipe, ne-am 
clasat pe primul loc la 
precedentele concursuri.

• La Piieșli se înrtlnesc R. O. Germană și R. P. Polonă, iar la Giurgiu 
R.P. Romînă (tinerel) și R. P. Bulgaria

maâ mare interes. Ea va 
desemna, doar, echipa 
câștigătoare a acestei edi
ții. Finala competiției 
anunță un spectacol rug- 
bistic atractiv. La Pi
tești și Giurgiu, celelalte 
două partide sint aștep
tate cu legitimă nerăb
dare.

i George 
i vice pre- 
Uniunii In-

tdiția 1962—63. Și de data 
iceasta, în ultimul act al 
icestei competiții eontincn- 
•le, se întBnesc aceleași 
echipe ; Rapid București, 
ampioana R.P. Romîne si 
LS.K.A. Moscova, cam
pioana Uniunii Sovietice.

E al patrulea an de exis- 
*nță a „C.C.E." la volei

liii (în 1960
o dată Rapidului (în 1961). 
Și, întotdeauna, întîlnirile 
a» fost deosebit de dispu
tate, au prilejuit meciuri 
spectaculoase, de un ridi
cat nivel tehnic, aplaudat*  
eu căldură de spectatori.

La fel a fost și sîmbăta 
trecută la Moscova, în pri-

și 1962). >ar

cucerirea 
în joc,

Țărilor Latine".
Ne prezentăm 

de-a Vll-a ediție 
tui tradițional 
internațional cu 
valoros, capabil
registreze performanțe 
ridicate, să ocupe locuri 
fruntașe în toate probe-

la cea 
a aces- 
concurs 
un lot 
să îri-

Dl. Vihos 
(Grecia) prim 
ședințe al 1 
temaționale de Tir. aflat 
în țara noastră cu pri
lejul „Cupei țărilor la
tine”, a fost ales preșe
dintele juriului interna
țional de apel al acestei 
întreceri.

Trăgătorii
foarte
pregătiți din punct de 
vedere tehnic. Ei nu uită 
însă că o parte din oas-

Loturile celor două echipe
RAPID (antrenor : Ștelan Roman) : H. NIcotau. Plo

con. Drdgan, Grlgorovlct, BârbuȘâ. Mincev. Ccsii- 
nesce, Costea. Ardelea, Coțoveanu.

Ț.S.K.A. (antrenor : Ghlvî Abvlediani) : Cesnofeov. 
Burobin, Mondzelevski, Kovalenko, takuțev, Fasahov. 
Smit, tugcllov. Scerbakov.

Arbitri : Scolie Denes (principal) șl Bogyo Pal (se
cund) ambii din R. P. Ungară.

Partida se dispută mîine in sala Floreasca cu În
cepere de lo ora 20.

noștri sint 
optimiști, bine

Maestrul emerit al sportului St. Pelreseu și Tr. Cogut 
s-au fotografiat cu trofeele cucerite de echipele noastre 
la cea de a Vl-a edific a „Cupei Țărilor Latine” de 

la Lisabona.

peți, italienii de pildă, 
sint adversari redutabili 
la pistol viteză și la pis
tol precizie, iar țintașii 
francezi se prezintă foar
te bine Tn probele de 
armă.

Astăzi, cu începere de 
la ora 9, se desfășoară 
probele de pistol viteză 
manșa I, armă liberă 60 
focuri culcat, iar de la 
ora 12, pistol liber. Mîine 
de la aceeași oră : armă 
calibru redus 3x40 focuri 
și pistol viteză manșa 
a U-e.

După intreceriie desfă
șurate — in serii — la 
Deva, Hunedoara și Bir
jari — iată-ne și ’ 
uitimurui act al 
a V-a ediții a 
nalei competiții 
tace „Cupa Păcii". Mîine 
ee vor disputa 
care vor stabili 
meniul general 
pâ:

La București 
nut Dinamo, ora 10,30) : 
R. P. Romtnă — R. S. 
Cehoslovacă.

La Pitești: R. D. Ger
mană — R. P. Polonă.

La Giurgiu : R. P. Re
mind (tineret) 
Bulgaria.

Desigur că dintre aces
te partide, finala de la 
București stîrnește

inaintea 
celei de 
tradițio- 
rugbte-

finalele, 
clasa- 

al Cu-

(stadio-

Concursul internațional de călărie de la Neapole

Ca Vlad a ciștigat premiul
„Societta Napoletana(i

(Coniinuare in pag. a da)

;’v

A

NEAPOLE, 24 (prin te
lefon ). De marți, călăreții 
romîni participă alături de 
cei italieni Ia întrecerile 
celui de al 33-lea concurs 
hipic Internațional găzduit 
de orașul 
ba datată 
riflipo”, 

Simplon) 
cui III 
D’Inzeo ■ 
terminai ț 
timp 1:34,0 A urinat pre
miul „Avatti” — probă 
de 1,50 m — în care 
nici un concurent uu a

l Neapole. In prp- 
i cu premiul „Po- 

Gh. Langa (cu 
s-a clasat pe lo
in urma lui R. 

și Pucoini. El a 
parcursul cu 0 p,

la sosire 
Proba a 
Angionni

reușit să ajungă 
fără penalizare, 
revenit italianului 
cu 8 p, timp 1:19,9. Călă
reții noștri s-au comportat 
meritoriu oetipînd locurile 
2—3 prin C. Vlad (cu Ne- 
la) 8 p, timp 1:22,2 și 
V. Pinciu (cu Bîrsan) 8 
p, timp 1:23,0.

Cu interes deosebit a 
fost așteptată proba „So- 
cietta Napoletana Cacce » 
Cavallo”, pe care o cuce
riseră pînă acum doi că
lăreți romîni: Langa (1959) 
și Pinoiu (1962) și care.

C. /Iad va trece fără gre
șeală' și acest. dificil obsta

col.

la acest concurs, urma să 
fie atribuită definitiv echi
pei noastre în caz de vic
torie. Această performanții, 
a tea liza to tînărul C, 

VLAD (cu Harpa), care »< 
obținut cel mai bun timt» 
1:40,9. Pinciu (cu Clasic) 
și latnga (cu Simplon) au 
ocupat locurile 5 și, respec
tiv, 7 Întrecerile au coa

(Continuare in pag. a 3-a)
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900 de participanți intr-un concurs la Ora

PRIMUL LOC — ATLETISMUL

Acum cîteva zile, comisia de orga- 
^izare a Spartachiadei de vară a U- 

din regiunea Ploiești a ana- 
_Trzat modul cum decurg întrecerile 
*1, raioane. Comisia a luat o sene de 
zvn&suri menite să contribuie la im- 
3faam.â făț i muncii, la mobilizarea
wnc număr și mai mare de tineri 
9 tinere la întrecerile Spartachiadei.

O statistică alcătuită in urmă cu 
« săptămLnă arăta că In întreaga re- 
ttfune au fost 12*1.386  de participanți. 
I Locul I îl deține Cimpina cu 18.413 
ț»artic:panți (4JKO fete), urmată de 
Tîrgov.ște (17.570) ți orașul Ploiești 
£05.470).

Un lucru Îmbucurător îl constituie 
Zfaptul că iacă de la începutul compe- 
■stitfe-: atenția a lost îndreptată spre 
—Hi <i iu. ut»A» numărul participanți- 
3or este cel mai mare. 10.823 de con- 
eenrenți din care 3.030 de fete.

Maise Gtecorghe-coresp.

rete și la stația de radioamplificare, 
iar cîștigătorii vor fi recompensați 
cu premii ; se va amenaja în incinta 
stadionului un teren de handbal re
dus.

Pină in prezent s au înscris pe lis
tele de participanți 470 de sportivi.

SCRISORI DIN ȚARA
Cele mai bune rezultate le-au obținut 
tinerii din secțiile motoare, tractoare 
și întreținere. Pe tabelul cu cei evi
dential și-au Înscris numele V. Cil- 
țan. C. Goran, Em. Greuș. M. Stos- 
cescu, D. INe. M. Gheorghe și alții- 

O. Uime» coresp.

LA OTELUL ROȘU : ÎNTRECERI 
LA TIR. VOLEI. HANDBAL. FOT

BAL ȘI BASCHET

PESTE 1«.«M DE PARTICIPANȚI 
IN RAIONUL ROȘIORI

Organizat iile U-T-M. și atneiațHle 
apnrăve din raâsMl Roșiori de Tede 

rrnșit să mobilizeze pină in nw- 
• mental de față peste 18.8M de tineri 

tinere la întrecerile Spartarfciadei 
•de vară a tmeretahu.

Pol fi evidențiate asociațiile spor- 
-tive și organizațiile U.T.M. din co- 
AmmeJe Albești (269 de participanți), 
0t3olănești (379), precum și asociațiile 
^Mecanizatorul (440) și Știința (1.200) 
-din orașul Roșiori.

Cei mai mulți concurenți s-aa în- 
^egistrat la întrecerile de atletism 
<2.423). cicfi&m (1.897) și gimnastică 

•<L100).
Comisia raională de organizare a 

"Bpartachiadei și asociațiile sportive 
igi-zzi hiat angajamentul ca pină la 
.afL-șitel etapei I (16 iunie) să an- 
-czeneze în întreceri peste 17.990 de 
participant i.

In urmă cu o lună, peste 280 de 
tineri și tinere, membri ai asociației 
sportive Metalul din Oțelul Roșu 
și-au exprimat dorința de a partici

pa la Spartachiada de vară a tinere
tului. Și iată-i în plină întrecere.

Opt echipe de fotbal (pină acum 
cele mai bune rezultate au fost ob
ținute de fotbaliștii de la O.S.M.), 4 de 
baschet și tot atîtea de volei și hand
bal își dispută intîietatea. Dintre 
oei 28 de trăgători înscriși pe foile 
de concurs Mihai Moise a obținut 
cele mai bune rezultate.

N. Pirvu și M. Mutașoa 
corespondenți

LA ȘTIINȚA STREH.ALA

Asociațta sportivă Știința din Stre- 
haia a organizat in această perioadă 
o serie de interesante întreceri spor, 
tive in cadrul Spartachiadei, la care 
au participat peste 400 de tineri și 
tinere. Reușite concursuri au avut 
loc la atletism, gimnastică, volei, 
handbal, fotbal și tir. Cei mai buni 
atleți s-au dovedit a fi Mița Gheor- 
ghițâ și Ana Popescu. La tir, pe 
prunul loc s-a clasat Ion Păducel. 
Concursuri asemănătoare s-au des
fășurat și la asociația sportivă Metalul 
Strehaia.

Gh. Dobreanu-coresp.

Corespondentul nostru regional C. 
Gruia ne informează cu promptitudine 
despre fiecare acțiune Inițiată în ora
șul si în regiunea Brașov pentru im
pulsionarea activității atletice. Și, spre 
lauda brașovenilor, aceste acțiuni sînt 
numeroase, cu rezultate promițătoare.

Recent a luat sfîrșit o competiție or
ganizată de asociația Energia de pe 
lingă Grupul școlar Steagul roșu. Con
cursul a avut două etape : pe clase 
și finale agrenind. aproape 900 de tineri. 
La finală au luat parte 32 de repre
zentative de clase formate din cite 
5 atleți.

Rezultatele înregistrate denotă aten
ția acordată atletismului în această 
asociație. Pentru succesul întrecerilor

se cuvin laude și profesorilor de ecl 
ție fizică Edda Knall-Konrad, L. H 
nișan, Gh. Piticaru, I. Zaharescu I 
Cîteva rezultate : 100 m : C. Manei 
(clasa 303) 12,6 ; 800 m : C. Oană I 
2:07,0; D. Dăneț (110) 2:08.0 ; 1 ool 
cros : T. Pricop (303) 2:47.0 ; lungi 
Gh. Negură (208) 5.15 ; greutate I
Găinaru (410) 11,30. Pe echipe concil 
a fost cîștigat de formația clasei! 
(turnători). |

Iată o inițiativă frumoasă cari 
stîrnit un viu interes printre si 
de elevi de la Grupul școlar Std 
roșu. Ea va trebui urmată însă șl 
alte concursuri, angrenînd astfel în 
activitate continuă tot mai mulți tiJ

CONCURSURI... REZULTATE...

T. Negulesen-coresp.

COLABORARE RODNICA 
LA POIANA CIMPINA

Consiliul asociației sportive Poiana 
în colaborare cu comitetul U.T.M. și 

•cmnitetul sindical din uzină au intoc- 
•«mt un plan de muncă care prevede 
2pină in cele mai mici amănunte or- 
.«an «a. ea concursurilor etapei I a 
• Spartachiadei de vară. Dintre obiec
tivele propuse amintim : .organizarea 
«de întreceri la atletism, ciclism, 
1.—ei. tir. tenis de masă, șah, fotbal, 
ihanribai in 7 etc. (Pentru continui
tate în competiție la unele discipline 
^trecerile se organizează sistem tur- 
rwizir). Cele ma- valoroase rezultate 
s»or ti popularizate la gazeta de pe

Se întrec sportivii de la „Tipograful"

Săptămina trecută au început între
cerile Spartachiadei și la asociația 
sportivă Tipograful (I.P. 13 Decem
brie 1918). In cfteva zile doar, au luat 
parte la concursuri aproape o sută de 
tineri muncitori tipografi. Primii care 
și-au măsurat forțele au fost volei
baliștii, fotbaliștii și popicarii. La vo
lei cele mai bune formații au prezen

tat secțiite „zețăria" și „zincografia".
La deschiderea festivă a întreceri

lor. „Tipograful" a avut și oaspeți : 
echipele de volei ale asociațiilor spor
tive I.C.C.A. și Armata 10.

Iu fotografic, fază dintr-o partidă 
de volei desfășurată pe terenul din 
curtea întreprinderii.

Foto : T. Roibu

UN REUȘIT CONCURS DE ÎNDEMÎNARE LA MOTOCICLISM
Printre sporturile care fac parte pentru pri

ma oară din marea competiție a tineretului, 
Spartachiada de vară, figurează și motocidis- 
mul (concursuri de mdemînare și regulari
tate).

Zilele treoute am asistat, pe stadionul Vo
ința din Capitală, la o reușită cursă de în- 
detninare organizată de asociația Radio-Progres. 
Concursul, la care au participat peste 50 de 
posesori de motociclete, scutere și motorete, 
a fost bine organizat, pe o pistă amenajată 
deosebit de ingenios pe una din aleile asfal

Legendă : A = jaloane 'slalom); B — mese 
pe care se cjiă apezat corectul ce trebuie mu
tat de către mozoctclict pe masa cealaltă; 
C — cuixrr marcat cu var (lat de 46—50 cm); 
D =• „podrjcc*  (o tcinduri lungă de 6—7 m, 
groasă ăe 3—4 cm ți lată de 25—30 cm) ; 
E — fsnton care te mută ăattr-un loc intr-altul 
(pentre luarea for.iomdot te «epd o mică 
groapă); F =. jalon care sadică locul de fri- 
toanxre (capătul pistei).

îndeminare.. »/•„ mclarrrb'sre/ Iridniie su mute un
obiect de pe o «iasă pe tuia...

tate ale stadionului. Cei mai îndemânatici mo- 
tocicliști la acest concurs s-au dovedit a fi 
M. Dumitrescu (0 pct. penalizare), O. Nicu- 
lescu și I. Bogdan (fiecare cu cite 5 pct. 
penalizare).

Felul cqm a fost aranjată la acest concurs 
pista de întrecere poate servi ca îndreptar și 
pentru alte asociații sportive, care doresc să 
organizeze întreceri de îndeminare pentru 
membrii săi, posesori de motociclete.

Iată cum arată „profilul" traseului : o pistă 
lungă de 200 m și lată de 8 m. La 15 m de 
la plecare sint așezate 4 jaloane care indică 

drum șerpuit. In continuare, se află 
două mese Ia o distanță de 10 m, pe 
una dintre ele este așezat un obiect 
pe care mptociclistul trebuie să-l 
mute pe masa cealaltă (atît la du
cere <st și la întoarcere). Apoi, se 
trece pe o potecă îngustă (marcată 
cu două linii) și pe o .podișcă". In 
apropiere de capătul pistei, pe mar
ginea ei, se fixează un fanion pe 
care concurentul trebuie să-1 mute 
dintr-ua loc în altul (intr-o mică 
groapă). Capătul traseului este mar
cat de un jaion pe care motocidis- 
tul este obligat să-1 ocolească. La 
întoarcere pista se parcurge in ace
leași cocdițiuni. Punctele de pena
lizări se aplică pentru greșeli să
vârșite in parcurgerea traseului. Con
curentul cu cele mai puține puncte 
de penalizare cîștigă întrecerea iar 
la egalitate locul I revine celui care 
a efectuat cursa intr-un timp mai 
scurt.

Reproducem alăturat schița traseu
lui pe care s-a organizat întrecerea 
amintită mai sus.

CLUJ. Peste 200 de concurenți au par
ticipat la etapa orășeneasca a campio
natelor de juniori. JUNIORI I : 100 m :
S. Oszlats 11,2 — rec. pers; 200 m î S. 
Oszlats 22,8 — r. p. ; 4M m 1 Gh. Plă
ci ntaru 52,4 ; 880 m : Gh. Plăcintaxu 1:54,2 
— r. p. ; 1 500 m : I. Căpiaru 4:11,5 ;
3 000 m ; I. Căprani 9:07,2; prăjină: T. 
Bocu 3,50 ; lungime : F. Nagy 6,37 ; greu
tate (7^57 kg) : C. Csakany 13,25 ; 10 km 
marș : E. Pintea 52:37,0 — rec. regional 
seniori și juniori ; JUNIOARE I : 100 m : 
A. Beșuan 12.8 ; 200 m : A. Beșuan 25,9 ; 
L Palocsay 27,5 ; 400 ra : A. Plăcintaru
65,2 ; greutate : E. Konycska 10,41 ; JU
NIORI II : 80 m : F. Moldovan 9,7 ; 300 m î 
J. Chișu 39,4 ; lungime : J. Chișu 5,83 ; 
JUNIOARE II : 60 m : M. Imecs 8,2 ; 500 m: 
M. Jakab 1:25,2 ; J. Valendorfean 1:25,5; 
60 mg ; M. Tirău 10,0 ; greutate : M. Po- 
găceanu 10,69. (P. Nagy-coresp.).

VĂLENI DE MUNTE. Pe stadionul Unirea 
din localitate, aproape 300 de tineri atleți 
au luat parte la campionatele raionului 
Teleajen. S-au remarcat : T. Popescu, C.

Alionte, C. Apostol, Cornelia Rotarul 
Opriș. (Gh. NHâ-coresp.). I

SIGHIȘOARA. La etapa raională a I 
pionatelor de juniori au luat parte I 
concurenți. Numărul participanților d 
tituie un veritabil record pentru oii 
Sighișoara. JUNIORI I : 200 m : M. Pd 
cin 24,9 ; 400 m : M. Purenciu 56,0 ; I 
time : V. Rotaru 1,80 ; JUNIORI Ii : 3od 
A. Inanischi 36,7 ; JUNIOARE II : lung 
S. Dumitrescu 4,49. (C. Moldovan-core

BAIA MARE. La etapa regională a d 
pionatelor școlare au participat peste] 
de elevi și eleve. Cea mai frumoasă d 
portare au avut-o elevii școlilor ir] 
din Satu Mare. JUNIORI I : 100 m
Maior (SM) 11,7 ; 200 m : P. Maior 2 
400 m : L. Kato (SM) 55,8 ; 800 m
Jacabovici (BM) 2:11,1 ; lungime : A. Zj 
(SM) 6,09 ; prăjină : C. Butoi (BM) 3 
greutate : I. Marina (Sighet) 11,44 ; d 
M. Boșca (BM) 37,10 ; JUNIOARE I : d 
I. Savu (SM) 29,73; JUNIORI II: 80 
S. Seghi (Sig.) 9,8 ; 300 m : S. Seghi 4 
JUNIOARE II : lungime : A. Jonas d 
4,70. (Ad. Latis-coresp.).

j
• întrebări la care așteptăm răspuns...

în orașul Pitești, at
letismul este practicat 
doar de... 50 de tineri. 
Sînt 50 de elevi care 
activează în cadrul sec
ției de atletism a 
S.S.E. Doar 50 de at
leți într-un oraș în 
care ființează 10 școli 
de 8 ani, 3 școli medii 
și alte cîteva școli pro
fesionale. Fată de 
numărul total al elevi
lor piteșteni, cifra de 
50 nu reprezintă de*  
cît un coeficient de... 
0,25%.

Care să fie explicația 
acestei stări de lucruri?

Profesoral Ion Ko- 
rovencif antrenorul sec
ției de atletism de la 
S.S.E. Pitești, a... ezi
tat să nc-o arate. Ne-a 
lăsat să găsim singuri 
explicația...

De fapt, există mai 
multe explieații. Prima: 
lipsa (le interes a pro
fesorilor de educație fi
zică pentru îndrumarea 
elevilor cu aptitudini at
letice către S.S.E. 
Există, bineînțeles, și 
excepții: școala medie 
nr. 1 și școala de 8 
ani nr. 3 (la drept vor
bind, toate cele cinci 
secț-ii ale S.S.E. își re
crutează demente numai

din aceste două școli).
A doua explicație: 

inerția pe care admi
nistrația stadionului o 
dovedește atunci cînd 
este vorba de a face 
amenajări pentru des
fășurarea probelor at
letice. Fiindcă așa cum 
arată în prezent sta
dionul, în incinta lui 
nu pot lucra decît

ATIIIDIX!

sprinterii. Sectoarele de 
aruncări și cele die să
rituri sînt cu totul im
proprii. Ceva mai mult. 
ĂdutinisLraO stadio

nului din Pitești nu s-a 
îngrijit să procure nici 
măcar strictul necesar 
de materiale sportive 
pentru atletism. Vă 
imaginați cită pasiune 
(dar și cît efort) îi tre
buie profesorului Vo- 
rovencâ și elevilor lui 
pentru a veni la antre
namente, de fiecare 
dată. cu materialele 
sportive în... spate!?

în sfîrșit, și o a treia 
explicație: tergteersarea 
traducerii în viață a 
planului comun de ac
țiune — al organelor

locale UCFS -și Scc-I 
țiunii de învăț aminti — 
menit să stimuleze^ucA 
tivitatea atletică în rin- 
dul elevilor. Se vorbește 
mult despre acest plan, 
s-au proiectat discuții 
c u pa rțici pare a tu turor 
profesorilor de educa-1 
ție fizică. Concret însă! 
— pînă acum — nu s-a 
realizat nimic...

...Aceasta se întîmplă 
la Pitești, reședința u- 
nei regiuni în care at
letismul și-a cîștigat, 
în ultima vreme, multi 
simpatizanti. De ce 
oare exemplul Cîmpu- 
lungului, de pildă, n-ar 
putea fi urmat? De ce 
atletismul poate face 
„casă bună*  doar la 
S.S.E.? De ce n>u se 
manifestă interes pen
tru introducerea acestei 
ramuri sportive în școli, 
și în marile asoc<74ii|| 
sportive ale orașului — 
Metalul. Textila-Găvana, 
Petrolul?

Sînt întrebări care 
își așteaptă răspunsul...

In cur în d vine vacan
ța elevilor. Timp toc
mai bun pentru impulsi
onarea activității spor
tive în rîndul tinerilor.

TIBERIU STAMA

In regiunea Ilunedoar

Intense pregătiri pentru campionatul
pe echipe

Pe pistele de atletism din regiunea 
Hunedoara pulsează în aceste zile 
o intensă activitate. Numeroși ti
neri și tinere se antrenează asiduu 
in vederea campionatului republican 
pe regiuni. In urma unor con
cursuri locale au fost selecționați 

37 de sportivi și 27 de sportive. In 
cursul lunilor mai—iulie s-au pre
văzut însă și alte concursuri de ve
rificare. Ele vor avea loc în ur
mătoarele centre: Hunedoara, Deva, 
Petroșeni, Cugir și Alba Iulia. De 
asemenea, in scopul depistării de 
noi elemente s-a inițiat organizarea 
de concursuri pe probe: alergări, să
rituri și aruncări, cu participarea 
sportivilor din întreaga regiune, care 
s-au evidențiat în întrecerile Spar
tachiadei tineretului și competițiile 
școlare. Pentru popularizarea atle
tismului s-au organizat deplasări ale 
sportivilor fruntași din Hu
nedoara în localitățile Ghelar și 
Dobra, unde au avut loc întreceri 
demonstrative. Lotul hunedorean va 
susține întîlniri directe cu atleții 
din Alba Iulia și Dobra. Tot în pe
rioada mai—iulie vor avea loc ten
tative de doborîre a recordurilor 
regionale pe probe. Jn afara con
cursurilor prevăzute in calendarul

de regiuni
sportiv central, se vor organiza J 
criteriu de selecție și un concis 
regional cu etape pe asociație, raid 
regiune. Cu prilejul unor concursu 
de verificare, o serie de atleți d 
și obținut rezultate îmbucurătoan

De pregătirea atleților selecțion 
tei se ocupă următorii antrenod 
Gh. Băleanu (Hunedoara), Tiber! 
Drăgan (Deva), Ion Stanciu (Hațeg 
Virginia Pintea (Petroșeni), Octavia 
Giurgiu (Hia) și Aurel Ciuci (O 
gir).

Comisia regională de atletisn 
colegiul regional al antrenorilor dl 
reg. Hunedoara, au un plan de mur 
că bine întocmit cu sarcini concret 
privind campionatul pe echipe ti 
regiuni. Prin concursurile de verif 
care, tentativele de record, schimbi 
rile de experiență între antrenori i 
munca intensă prestată în cadri 
centrelor de antrenament pe grup 
de probe, activiștii sportivi și tel 
nidenii din Hunedoara se pregătes 
să prezinte la campionat un lot c 
mai bine pregătit care să confirm 
progresul atletismului din aceast 
regiune.

GHEORGHE CIORANU 
corespondent



BILANȚ RODNIC
,A CLUBUL DINAMO

mâsoBâșsw PENTATLON iBsssssggggja

Constantin Țintea, lider după trei probe 
în campionatul republicanaceste zile la Dinamo se 

torește un eveniment la care par- 
direet toți sportivii, antrenorii 

tiviștii clubului: 15 ani de rod- 
activitate în domeniul sportului 
erlormanță. Succesele repurtate 
portîvii clubului Dinamo Bueu- 
in acest interval — multe din

ele de răsunet internațional — 
binecunoscute de toți cei care 
resc activitatea sportivă.
din buchetul impunător de sur
pe care dinamoviștii le-au adus 
lui lor și mișcării noastre spor- 
în acești ani, ne-am propus să 
rezeniăm citeva.
ră îndoială, Dinamo București 
unul din cele mai puterniec clu- 
sportive din (ara noastră, tei mc- 
această apreciere prin activita- 
argă și bine organizată care se 
ișoară în toate cele 20 de secții 
amură de sport. Peste 1300
ivi își desăvirșesc aici măiestria 
ivă sub îndrumarea unor cadre 
iee binecunoscute în mișcarea 
tră sportivă prin priceperea și 
icia lor. De ani de zile, pe toate 
ie și instalațiile sportive ale clu- 
i, antrenori ea Oprea Vlase, Radu 
n (antrenori emeriți). Dan Nieu- 
, ETumitru lonescu. Francisc Co- 
Dumitru Niculae-Nicușor, Dumi- 
Cuc, Const. Dumitrescu. Valeriu 
uru etc., muncesc eu abnegație 
u ca astăzi sportivii diaamoviști 

^prezinte culorile clubului cu ace- 
succes cu care antrenorii de azi 

apărat cînd erau ei înșiși spor- 
fruntași ai clubului..
ubul Dinamo București dispune 
ina din cele mai frumoase baze 
tive complexe din țară și din Eu- 
, expresie convingătoare a spri- 
ui multilateral pe care partidul 
is^fnul îl acordă dezvoltării miș- 

sWrtive din țara noastră.
rește, ca la orice elub, și la Di
rt sînt seeții eu palmarese mai 
te precum și secții care au adus 
ului de-abia primele succese. In 
mblu însă, prezența sportivilor 
moviști in toate campionatele și 
le competiții interne se face din 

simțită și ea este convingător 
rată de un șir impresionant de 
ri de campioni ai țării. La sâr- 
reseul eveniment de 15 ani de 
itate a clubului se cuvine desigur 
«amintim cîteva cifre: luptătorii 
cîștigat titlul de campioni repn- 
tni de 14 ori, gimnaștii de zece 
voleibalistele de șase ori. jtira
de polo de cinci ori, alleții de 

ori, trăgătorii de opt ori. fotba-
i de două ori, baschetbaliștii de 
u ori, rugbiștii de trei ori, gim- 
ele de șase ori etc.

»
ele sportivilor dinamoviști care 
rat cu succes culorile țării sînt 
cunoscute, ca și performanțele 
i-au situat pe mulți dintre ei 

poziții fruntașe în ierarhia euro- 
îă și mondială. An de an, clubul 
a mo dă un important contingent 
componenți ai loturilor reprezen- 
ze ale țării. In ultimii zece ani, 
tape 1700 de sportivi de la Dina- 
au îmbrăcat — rezultat al unei 

lățiri superioare — tricourile lo- 
lor R.P.R. la aproape 20 de disci- 
e sportive.
lortivii dinamoviști au adus țârii 
ître 13 titluri de campioni mon

diali (canoe, tir, handbal), 14 titluri 
de campioni europeni (canotaj aca
demic, canoe, tir) și 46 de titluri de 
campioni balcanici (atletism, box, 
lupte). Printre aceștia se află: Simion 
Ismailcruc, Petre Ivăneseu, Ion Moser, 
Ștefan Pongraț, Florina și Constan
tin Grecescu, C. Gheorghiu, V. Ma- 
riuțan, Ion Cernea, Gh. Popovici etc.

La ora actuală activează în cadrul 
clubului 14 maeștri emeriți ai spor
tului și 129 de maeștri ai sportului.

La Jocumile Olimpice de la Mel
bourne,’ cit și la ultima ediție a .1.0. 
de la Roma, sportivii dinamoviști — 
dind dovadă de o temeinică pregătire 
și însuflețiți de un înalt patriotism — 
au adus o importantă contribuție la 
succesele repurtate de reprezentanții 
mișcării de cultură fizică și sport din 
republica noastră.

în aceste zile cînd sportivii noștri
de au ca obiectiv principal pregătirea 

pentru Jocurile Olimpice de anul 
viitor de la Tokio, in secțiile clubului 
Dinamo se muncește cu pasiune pen
tru ca și la această ediție acest club 
să-și adueă contribuția așteptată.

Clubul Dinamo are merite deosebite 
și in eeea ee privește munca de pre
gătire a tinerelor elemente, care să 
împrospăteze continuu loturile frun
tașe. La acest club au fost crescuți ' 
sportivi de o certă valoare ea: dublul 
campion olimpic 1*  canoe Leon Rot- '
mau, campionul european la caiac 
Aurel Vernescu, fotbaliștii NunweiUer
lll, Nuaweillcr IV, Varga. Pircălab. 
componenți ai lotului republican, bo
xerii I. Monea și D. Gheorghiu de 
multe ori campioni ai țării etc. O im
portantă contribuție Ia creșterea tine
relor cadre au adus-o secțiile „Tinăru- 
tui dinamovist". Tn prezent, trăinicia 
muncii de asigurare a schimbului de 
miine este ilustrată de faptul eă in 
cadrul clubului activează 864 de ju
niori. Mulți dintre ei au pășit pe 
drumul succeselor. In acest sens, men
ționăm faptul că numai in anul 1962, 
46 de juniori au cucerit 31 de titluri 
de campioni republicani, stabilind și 
10 recorduri

★

In fața clubului Dinamo stau sar
cini importante, legate mai ales de | 
pregătirea numeroșilor sportivi frun
tași care fac parte din acest club, pen
tru Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Sportivii dinamoviști trebuie să mun
cească și mai temeinic, să-și consoli
deze neîncetat activitatea din secții, 
pentru a-și ridica continuu măiestria 
sportivă și a merge in pas cu creș
terea performanțelor pe plan mon
dial. I na din sarcinile cele mai im
portante este urmărirea ea perseve
rență de către sportivii dinamoviști 
a îndeplinirii normelor olimpice. Tot
odată, clubul Dinamo va trebui să se 
ocupe și de aci înainte tot mai intens, 
de munca educativă în rindurile spor
tivilor săi, pentru ca aceștia să con
stituie demne exemple în fața iniilor 
de tineri ce pășesc pe stadioane, în I 
fața maselor de sportivi din patria I 
noastră.

Mișcarea sportivă din țara noastră 
așteaptă de la sportivii acestui elub 
comportări și rezultate mereu mai 
bune, la nivelul condițiilor excelente 
de pregătire pe care le au la dispo
ziție.

Couplant in Țiaiea urmărește cu atenție „evoluția*  siluetei, iac adversarul său 
țtrincipal. (ietrril i'ușcaș, se gindește parcă la... primul loc.

Foto : C. Macovci

Poate mai mult decît în anii prece
dent!, actuala ediție a campionatului 
republican de pentatlon modern cu
noaște o desfășurare echilibrată, fie
care probă fiind așteptată cu un in
teres sporit însăși simplul fapt că 
după fiecare probă clasamentul ge
neral individual a avut în frunte un 
nou concurent este grăitor in această 
direcție, iar faptul că înaintea ulti
melor două probe echipa Steaua, 
care pornea favorită sigură, se găseș
te in urma Științei la o distanță de 
700 p, ne face să așteptăm cu ne
răbdare desfășurarea viitoare a com
petiției, atit întrecerea pe echipe cit 
și cea individuală.

Pină ce vom cunoaște învingătorii 
să vedem însă ce s-a intimplat la 
scrimă și la tir, probe desfășurate 
joi și vineri. Mai întîi despre scrimă. 
Așteptam ca Marinescu, învingător 
la călărie să-și consolideze poziția 
de fruntaș în proba de scrimă, unde 
valoarea lui e recunoscută. Multă 
vreme, aceste așteptări păreau să de- 

I vină certitudine, deoarece Marinescu 
I „trăgea” destul de bine. Spre sfîrșit 
• insă, îndeosebi în asalturile cu com- 
j ponenții formației Știința, el a dat 

dovadă de o stare nervoasă excesivă, 
pierzind asalt după asalt și ieșind 
astfel din lupta pentru primele locuri. 
Pușcaș și C. Țintea, constanți buni, 
au terminat pe primul loc, cu cite

1.048 p, instalindu-se in această ordi
ne în fruntea clasamentului general 
individual după două probe.

Tirul era considerat de mulți proba 
care urma să decidă în mare măsură 
soarta primelor locuri, scontindu-se în
deosebi un puternic asalt din partea 
lui D. Țintea și Marinescu, cotați 
deobicei cu rezultate de peste 190 p. 
De data aceasta insă, ei au mers ceva 
mai slab, in special ultimul, astfel 
că Dan lonescu, deși accidentat la

călărie, a tras bine și a cîșiigat proba 
cu 192 p, urmat de W. Roman (189 p) 
și frații Țintea (cu cile 187 p).

In aceste împrejurări, natația și 
crosul, programate simbătă și dumi
nică, vor face trierea decisivă' a 
participauțîk>r și vor hotărî în mod 
definitiv asupra celor două clasamen
te finale.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
la scrimă și tir: SCRIMA: individual:
C. Țintea 15 victori; — 1.649 p: Puș
caș 15 v — 1.648 p: W. Roman 12 v 
— 920 p; T. Sîrbulescu 12 v - 920 p;
D. Țintea. D. lonescu, N. Marinescu 
și Gh. Torniuc toți cu cite 11 v — 
880 p; echipe: Știința 2.920 țr St-aua 
2.800 p; Casa Ofițerilor Brașov 2 610p; 
Dinamo 2.280 p; TIR: individual Dau 
lonescu 192 p — 940 p: W. Roma*  
189 - 880 p: D. Țintea 187 — 848 p; 
C. Țintea 187 — 840 p; Gh. Tomiue 
183 - 760p; M. Albiei 181 - 720p; 
echipe: Steaua 2.540 p; Ști-nța 2.320 p; 
Dinamo 1.780 p; C.O. Brașov 1.440 R. 
DUPĂ TREI PROBE: individual: C. ț 
Țintea 2.915 p; W. Roman 2.730 p;
Pușcaș 2.738 p; Marinescu 2.640 p; al 
Țintea 2 505 p; T. Sirbulescu 2.414) p; 
echipe: Știința 8.095 p; Steaua 7.395 
Dinamo 6.135 p: C.O. Brașov 5 375 puț

Astăzi, la ora 12, la bazinul de kt i 

Floreasea are toc proba de înot, tor * 
miine, la Călugăreni, croeuL

CONST. MACOVEI

fi; o i-c i

A doua „manșă” a finalei „C. C. L”:
Rapid—Ț.S.K.A. Moscova

DINAMO-MtULUl
Miine dimineață ee va disputa 

la teatrul de vară „23 August" din 
Capitală o întîlnire amicală de box 
între echipele Dinamo și Metalul. 
Gala va începe la ora 10.

(Urmare din pag. 1)

călorii cit fi grupul de turiști romîni 
care i-au însoțit, în ciuda înfrîngerii cu 
3—1, voleibaliștii de la Rapid au avut 
o comportare bonă și, eu mai multă 
concentrare în fînalurile primelor două 
seturi și fără cîteva erori de arbitraj, ei 
ar fi putut obține un rezultat mai bun. 
In acest meci feroviarii au demonstrat 
din nou nu numai ridicatele lor posibi
lități teknico-taetice, capitol la care nu 
au fost ca nimic inferiori adversa rolul, 
dar---- în primele trei setări — și o
putere de luptă deosebită. Acest lucru 
ne îndreptățește să afirmăm că miine, 
în sala Floreasea, voleibaliștii Rapidu
lui reuși să refacă handicapul și să 
re do bin dea șc ă prețiosul trofeu.

Pregătirile intense pe care IIora(iu 
Nicolau și coechipierii săi le-au făcut 
în această săptămână sub conducerea an
trenorului Ștefan Roman constituie și

Matematică simplă...
întrebarea nu era un pretext pentru 

iceste rî riduri. „Ce faci 1“ Două vorbe 
ariefenesti la care mi s-a răspuns însă cu 
jn... subiect de plină actualitate,

— învăf I
Știu că tînărul maestru emerit al spor

ului împarte multe ceasuri cu banca de 
elev, la „seral". Și, sondez. „Desigur, 
geometria în spafiu... pohedrele...**.

Ion Cernea rîde. Parcă e după meciul 
:u Egaze, de la Giuleșfi.

— N-ai ghicit. Am trecut de poliedre, 
îar, de fapt, tot de matematică e vorba. 
Se una simplă. Și, nu tn spațiu...

Reclam „concretul".
— Uite ! Se „dă" un... stadion de 8/8 

șl un... adversar. Se pune întrebarea: 
Cite puncte poți realiza in zece minute 1 
Pare simplu, nu 1 Să știi insă, că uneori 
problema rămine nerezolvaiă.

îi reproșez excesul de modestie. Cernea 
este vice-campion olimpie, vice-campion 
mondial, de-atîtea ori campion al tării. 
Dar, se pare că acest palmares nu te 
scutește să învefi. Să înveți din propriile 
tale greșeli.

— Am pierdut la Roma titlul de cam
pion olimpic pentru un punct. Am crezut 
că ultimul minut este mai... lung și vot 
avea timp să-i smulg lui Karavaev punctul

IH1 
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buclucaș. Ața am plecat de la Basilica 
di Masenzio... vice. Din vina mea.

La Yokohama, tot chestie de matema
tică a fost. Cernea conducea pină în ul
timul minut. Și, se „vedea" campion mon
dial. Acum, minutul i s-a părut prea... 
scurt ca rezultatul să se poată întoarce. 
L-a socotit exact Karavaev care a „riscat- 
fotul în aceste secunde ți a cîșiigat. O 
„centură laterală", trei puncte ți cele două 
puncte avantaj — pină atunci — ale lui 
Cernea au... zburat. AH titlu pierdut pen
tru un punct. „Și, tot din vina mea" — 
îmi spune Cernea.

Panta mărturisirilor pare mai lungă. Mă 
opresc la... Toledo. O „rană" mai veche. 
Cum a fost cu locul V ?

— N-ai uitat I Să știi că nici eu. Am 
să-ți povestesc ți poale al să înțelegi mal 
bme de ce spun acum: ÎNVĂȚ I Amil 
trecut, la Toledo, eram convins că am să 
scap de acest „vice" de ««te n-am putut 
trece pină acum la marile competiții ale 
lumii. Nu venise nici Koravaev. Am în
ceput să tac socoteM. Principalul adversar: 
Egare. Vezi, matematică I Dacă prima 
oară l-am bătui la 6 puncte ți a doua la 
8 puncte, este firesc să cițtig ți acum. 
Am neglijat insă un fapt esențial; acum, 
porneam amîndet, de îa început, să »e-
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zolvăm o nouă problemă. Și Egaze a fnd 
mai tare ca mine la matematică. N-a re
nunțat la luptă nici o secundă. Dacă so
luție problemei va veni In ultimul minut! 
Și, a venit. Cînd mă simțeam mai tare, ia 
o acțiunea Inițială de mine, m-am trezii.- 
„tuș" ți trecut, fără drept de apel, pe 
local V. După ce condusesem cu... 5 puncte.

— Concluzia ?
— Un meci de lupte are zece minute. 

Dar, trebuie să știi întotdeauna să soco
tești timpul în secunde, în zecimi do se
cundă. N-ai voie să fii sigur de victorie 
pină nu sună gongul. Și n-ai voie să te 
consideri învins dacă arbitrii n-au oprit 
cronomeirele. Am făcut ambele... expe
riențe.

Mă gîndesc la „capul" lui Pircălab din 
meciul cu fotbalițfii germani și cred că 
matematica fui Cernea ar trebui să capete 
mai mu+tă aplicație.

încă o întrebare : De ce tocmai acum 
căutările de sinteză a minutelor ți pune-

îmi răspunde : „Mă iași pină după cam
pionatele mondiale !"

Aștept. Cred că la Stockholm, Ion Cernea 
vrea să ia 10 la matematică I

ele garanția unei comportări demne k I 
renumele de care se bucură voleiul mis- 1 
«din romînesc pe plan international.

Evoluînd în fața entuziastului nostns 1 
public, sintem convinși că voleibaliștii 
bacureșteni nu vor precupeți nici un 
efort pentru a răspunde cu o compor
tare dintre cele mai frumoase celor caro i 
așteaptă ca Rapid să cîștige din nou ' 
„Cupa campionilor europeni".

Fără îndoială că la realizarea sucea- ! 
sului pe eare iubitorii voleiului din tara 1 
noastră îi doresc, o contribuție însem- 1 
nată o vor avea numeroșii spectatori 
care vot fi prezinți duminică seara in I 
sala Floreasea ți care de atîtea ori le-an 
„dat aripi*  sportivilor noștri purtîndn-i 
spre victoria finală.

Așadar, c« toții, duminică seara*  
.HAI RAPID !•

C. Vlad a cîșiigat premiul 
,,Sucietta Napoletana“

(Urmare din pag. 1)

tionat cu premiul „Crtta di Napoli" 
(înâlțime nuximă 1,50 m, cu baraj pe 
tot parcurs ui). A cî ști gat R. D'leaee 
(cu PossUippo). Vasile Pinciu (eu Bîr- 
san) a ocupat locul 4 eu 16 p. timp 
1:13,6.

Joi, programul competiției a cuprins 
două întreceri deosebit de atractive. 
Proba de eliminări succesive, dotată ce 
premiul wBanco di Napoli" a fost câști
gată de Angiomi. Un rezultat bun a reu
și bph. I>anga (cu Simplon), care s-a cla
sat pe locul III. De asemenea, un rezultat 
meritoriu a obținut C. Vlad și în proba 
de forță în care, după cel de al treilea 
baraj, a ocupat locul II la egalitate de 
puncte (4) cu Pierro și Ray monde 
D’Inzeo.

Sîmbătă se desfășoară proba pe echipe, 
iar duminică vor avea loc ultimele în
treceri ale acestui concurs hipic inter
național : „Premiul hrvingătwiW fi 
proba de includere.

E »AN GfRLR^TEANO



și practicați inotul!
mare. Mii de copii învață în 
vacanței școlare de vară să 
în centrele organizate de fe- 
de specialitate sau în tabere.

Stadâonul

ara

Invățati MANIFESTAȚIILOR SPORTIV 
W CAPITALA'

Cine n-a încercat — tînăr sau 
vîrstnic — în zilele călduroase plă
cerea de a se avînta în apele mării 
sau ale numeroaselor riuri și lacuri 
care brăzdează țara noastră în lung 
și-n lat. Intr-o clipă întregul orga
nism moleșit de căldură își recapătă 
prospețimea prin efectul binefăcător 
al apei. CÎT E DE PLĂCUT!

Și mai e ceva: așezați unul lingă 
altul, un număr oarecare de tineri 
practicant! ai diferitelor discipline 
sportive, cel mai ușor de recunoscut 
— după conformația fizică — este 
înotătorul : umeri lăți, suplețe, torace 
bine dezvoltat. El respiră numai să
nătate 1 CIT E DE UTIL SPORTUL 
NATAȚIEI ! Să argumentăm și cu 
cazul Konrads ? Atins de paralizie 
infantilă încă de la fragedă vîrstă, 
micuțul Konrads a fost redat socie- 

, tații cu ajutorul înotului. Mai mult. 
La virsta de 14—15 ani, Konrads, da
torită sănătății sale perfecte, se juca 
cu... recordurile mondiale.

în sistemul nostru de educație fl
eică. natația este considerată o dis
ciplină sportivă de bază, care an de 

șsm cunoaște o răspîndire din ce în

ce mai 
timpul 
înoate 
derația
Printr-o selecție atentă cei mai ta- 
lentați ajung în secțiile asociațiilor 
și cluburilor sportive 
lități, optează pentru 
sau polo pe apă.

★

unde, după ca- 
înot, sărituri

acțiunea direc-Fiind practicat sub
tă a APEI. AERULUI ȘI SOARE
LUI, Înotul constituie unul din mij
loacele cele mai utile pentru dezvol
tarea normală a corpului, pentru 
întărirea sănătății. Să luăm de exem
plu acțiunea RADIAȚIILOR SOLA
RE pentru a le sublinia importanța 
asupra organismului. Radiațiile inf-ra- 
roșii și ultraviolete acționează pu
ternic asupra corpului transformind 
ergosterina din piele în vitamina D, 
ce poate preveni rahitismul. Aceste 
radiațiuni stimulează și circulația 
sîngelui, exercitind efecte favorabile 
asupra funcției sistemului nervos și 
influențînd in bine dezvoltarea ge
nerală.

De mare însemnătate este și ac
țiunea APEI.

Apa constituie un element indispen
sabil vieții; corpul nostru cuprinde 
cea 65% apă în compoziția sa, va
loare destul de stabilă datorită jo
cului de echilibrare dintre lichidele 
introduse în corp și cele eliminate. 
Pentru înot o mare importanță o au 
calitățile fizico-chimice ale apei în 
care ne scăldăm. Astfel, inotul intr-o 
apă rece provoacă o serie de modifi
cări în organism, care împiedică o

vieții.

pierdere prea mare de căldură a
corpului» menținindu-1 la o tempe-
ratură constantă.

★
AERUL reprezintă. de asemenea.

un factor indispensabil
Oxigenul introdus în corp la fiecare 

respirație ajunge la nivelul plămîni- 
lor (a căror capacitate inspiratorie 
este mult mai mare la înotători) de 
unde este transportat cu ajutorul 
sîngelui in tot organismul, exercitind 
o serie de acțiuni importante pentru 
viața omului.

Așadar, din cele arătate pină acum 
se poate trage concluzia că înotul 
reprezintă unul din cele mai complete 
sporturi, favorizind dezvoltarea cali
tăților de rezistență, viteză. îndemâ
nare etc. înotul contribuie la dezvol
tarea armonioasă a corpului 
cial la copii, favorizind o 
proporțională.

Peste Puține zile porțile 
rilor se vor deschide larg pentru a 
primi miiie de tineri și virstnioi dor
nici să învețe sau să practice sportul 
natației. 
tuturor, 
înseamnă 
vieții.

TIR: Poligonul Tunari, de la 
ora 9: întreceri în cadrul „Cupei 
țârilor latine”.
POLO: Ștrandul Tineretului, de la 

ora 19 : București
(seniori) — Bucu
rești (juniori); Ra
pid București — 
Lokomotiv Karl 
Marx Stadt.

ATLETISM: Sto- 
diomtl Republicii; 
de la ora 16 : Eta- 
pa a Il-a a cam
pionatului Capita
lei pe echipe re
prezentative de ra
ioane.

TENIS : de la ora
15,30, teren Pro
gresul : Dinamo — 
Steaua și Pro
gresul — Justiția; 
Știința—Petrol Chimie (meciuri în 
cadrul campionatului Capitalei).

ATLETISM: Stadionul Republi
cii, de la ora 9: Campionatul Ca
pitalei pe echipe reprezentative de 
raioane. Stadionul centrului 
antrenament 
ora 9 și

teren Știința:

■ie
,23 August*,  de la 

16,15 : Campionatul 
raional de juniori, 
organizat de Vii
torul și Metalul.

FOTBAL: 
d ionul 
gust*,  
Rapid 
sul; 
Steaua 
București 
Stadionul 
ora 3,45 : 
Obor — C.S.M. Si
biu (cat. B); Sta
dionul Politehnica- 
((fost C.A.M.) ora 
10,30: Știința - 
Dinamo Pitești car-

Sta- 
Au- 

15,45: 
— Progre- 
ora 17.30; 

Dinamo 
(cat. A). 
Dinamo, 
Dinamo

„23
ora

MUNE

in spe- 
creștere

ștrandu-

Accesibil și recomandabil 
inotul înseamnă sănătate, 
un mijloc de prelungire a

dr. I. DRAGAN 
G. NICOLAESCU

VOLEI: Sala Floreasea, ora 20; 
Rapid București—Ț.S.K.A. Mosco
va, finala „Cupei campionilor eu
ropeni" (masculin).

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : întreceri în cadrul „Cupei 
țărilor latine".

RUGBI : Stadionul Dinamo, ora 
10,30: R. P. Romînă — R. S. Ceho
slovacă, finala „Cupei Păcii".

POLO : Ștrandul Tineretului- de 
la ora 11 : Știința București—I.C. 
Arad și Steaua—Mureșul Tg. Mu
reș (meciuri în camp, republican.)

tegoria B).
HANDBAL: 

tului, de la ora 10: Vestitorul— 
C.S.M. Sibiu (f), Confecția—Ș.Ș.E. 
Ploiești (f). Teren Ciulești, ora 
18: Rapid—Știința Buc. (m).

SPORTURI NAUTICE: Local 
Herăstrău (debarcaderul Bordei), 
de la ora 8,30: Concurs de regu
laritate, organizat de comisia oră
șenească pentru canotorii bucu- 
reșteni.

CICLISM : Cartierul nou din 
Ciulești, de la ora 9,30: Campio
natul regional de semifond pentru 
seniori și juniori.

TENIS : de la ora 8,30. pe ace
leași terenuri: continuarea întiln^ 
rilor de sîmbătâ.

Stadionul Tinere-

?H

Miine la Sibiu: începe turneul final al campionatului masculin

Portarul oaspeților nu poate opri înscrierea unui nou gol. Fază din meciul Selec
ționata de seniori a Capitalei — Lokomotiv Karl Marx Stadt.

Foto : G. Tudor

Turneul international de polo

Astă-seară, la ștrandul Tineretului,

Cele mai bune formații masculine 
din țară, Dinamo București, Steaua 
București, Dinamo Brașov și C.S.M. 
Reșița și-au dat întîlnire, începînd 
de miine, în cadrul turneului final, 
care va desemna pe cîștigătoarea 
celei de a V-a ediții a campionatu
lui republican. Ca și anul trecut, 
prima parte a turneului (turul) se 
va desfășura la Sibiu ; în schimb 
returul va avea loc la Mediaș, la 
sfirșitul săptămînii viitoare. Princi-

Steaua — Dinamo Brașov ; 28 mai : 
Dinamo Brașov — C.S.M. ; Dinamo 
București — Steaua. In retur, ordi
nea etapelor va fi aceeași.
LOTURILE FORMAȚIILOR PARTI

CIPANTE

Jian-u (7), 
(16), S. Mai

ultimele jocuri
Turneul celor patru echipe de polo 

(3 rominești și una din R.D. Germa- 
; nă) a început joi seara, la ștrandul 
(Tineretului, cu meciul dintre echipe
le Rapid și Selecționata de juniori a 
Capitalei. A fost un joc disputat 
care s-a încheiat cu victoria la li
mită a feroviarilor. Primele trei re- 

, prize s-au desfășurat sub semnul 
; echilibrului și numai în ultima par
te a meciului învingătorii au reușit 
să conducă, o dată, la două goluri 
diferență. Rapidiștii s-au organizat 
mai bine în momentele de apărare, 
Iar în atac au acționat cu un plus 
de claritate. Replica juniorilor a fost 
dîrză și dacă circulația balonului s-ar 
fi efectuat cu mai multă promptitu
dine în zona de finalizare, altul ar 
fi fost rezultatul. Au marcat Popa (3) 
și Tonciu pentru Rapid, Zamfirescu, 
Rusu și Lazăr pentru Selecționata de 
Juniori. A condus bine jocul Heinz 
Albrecht (R.D.G.)

In meci „vedetă", Selecționata de 
seniori a Capitalei a întîlnit forma- 

i ția Lokomotiv Karl Marx Stadt. Sco- 
i rul mare (18—1) cu care au cîștigat 
selecționabilii noștri ne scutește de 
prea multe comentarii. Trebuie spus, 
totuși, că poloiștii noștri, avînd po
sibilitatea să joace relaxat, au putut 
demonstra toată gama cunoștințelor 
lor tehnico-tactice. S-a acționat orga
nizat, în viteză, în același ritm pe 
tot cuprinsul partidei și cu multe 

: șuturi puternice și precise pe spațiul 
, porții. Au marcat : Zahan (6), Kro
ner (3), Szabo (2), Grințescu (2), Cu- 

[lineac (2), Fleșeriu, Lenghel și Măr- 
; culescu. Pentru Lokomotiv a înscris 
Hohne. A arbitrat bine E. Beniamin. 
Selecționata de seniori : Ștefănescu, 

; Grințescu, Zahan, Szabo, Kroner, 
iMănculescu, Culineac, Danciu, Firoiu, 
! Lenghel, Csiszer.

Jocurile desfășurate aseară s-au 
Iterminat cu următoarele rezultate : 
I Selecționate de seniori a Capitalei— 
Rapid 9-1 (.3-0, 1—1, l_o, 4-0); Lo-

komotiv Karl Marx Stadt 
ționata de juniori a Capitalei 
(0—1, 1—0, 2—0, 0—0). Programul 
azi : de la ora 19: Selecționata 
juniori — Selecționata de seniori; 
pid

Selec- 
3-1 

de 
de 

Ra-
Lokomotiv Karl Marx Stadt.

DINAMO BUCUREȘTI : M. Rodi 
(1), I. Bogolea (4) — P. Ivăneseu 
(44), I. Moser (61), Gh. (oman (26),
L. Popescu (28), M. Costache II
M. Costache I (34), V. Hnat 

pala favorită, Dinamo București _— Bădulescu (5), I. lonescu 
care a cucerit cele 4 titluri decer
nate pină acum — este singura 
echipă care a luat parte la toate 
turneele precedente.

PROGRAMUL TURNEULUI
26 mai : Dinamo București — Di

namo Brașov ; Steaua — C.S.M. ; 
27 mai : Dinamo București — C.S.M.;

(40), 
Gh.

N.

1

Eftunie

(35),
(18),
(1).

V. Tale,
Hovîrneanu (3), F.

STEAUA BUCUREȘTI ;
Gh. Georgescu — O. Telman (26), A. 
Bulgaru (27), C. Oțclea (40), G. 
Schmidt (39), O. Toian (18), Gh. Gruia

(39), I. laoob (41), A. 
Stegaru (5), O. Nodea 
(2).

DINAMO BRAȘOV :
Jurak — F. Pali (36), C. Nica (73) 
Al. Misches (67), E. Radu (33), d
Aliess (36), S. Georgescu (24), A. La 
kacs (6), G. Pereteatcu (27), F. LedJ 
ner (1), K. Messe (21).

C.S.M. REȘIȚA : Fr. Wallner, D 
Radovan — W. Schena (38), 1 
Schutz (24), FI. Sîrbu, I. JendI (5) 
H. Kopp (17), A. Barabaș (48), 
Ferenscbiitz (40), D. Jochman T 
A. Wilhelm (15), A. FrombachtOl

Intre paranteze : numărul goluri 
marcate de fiecare jucător în 
pionat.

T. Torok,
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Ultimele jocuri, ultimele emoții
Mîine etapa a 5-a în campionatul 

republican de polo
în campionatul 
sînt programate 
Capitală și două

republican
4 jocuri: 

in provin-

Tineretului

Miine, 
de polo 
două în 
cie.

La București, ștrandul
găzduiește, cu începere de la ora 11, 
„cuplajul" Știința București—I.C. Arad 
și Steaua—C.S. Mureșul. In ambele 
jocuri echipele gazde sînt net favorite. 
Echilibrate se anunță însă 
din provincie; la Timișoara, 
Industria Linei poate încurca 
Iile poloiștilor de la Crișana 
neînvinși pină în prezent.

In sfîrșit, în derbiul clujean Știin
ța—C.S.M. Echipa studențească intru- 
nește mai multe sufragii.

Meciul Dinamo—Rapid se dispută 
luni, la ștrandul Tineretului, de la 
ora 18,30.

jocurile 
echipa 
socote- 

Oradea,

lificare:
Baia Mare, Voința Cluj—Constructorul 
Lugoj.

Campionatul republican de juniori 
(ZONA CLUJ): C.S. Mureșul—C.S.M. 
Cluj, Olimpia Baia Mare—Știința 
Cluj: ZONA ORADEA: I.C. Arad — 
Constructorul Lugoj, C.S.O. Timișoara 
—Industria Linii Timișoara și Crișana 
Oradea—Voința Oradea.

C.S.O. Timișoara—Olimpia

In aceeași zi — miine — în care la 
București, Bacău și Teleajen se con
sumă ultimele partide masculine de 
campionat din cadrul seriilor, la Si
biu începe turneul final care va de
semna echipa campioană pe anul 1962 
—63. Intîlnirile disputate joi au sta
bilit, prin rezultatele lor, și a doua 
echipă calificată din seria a Il-a :

DINAMO BRAȘOV — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 32—23 (18—13). Victorie
clară. Dinamo a avut cei mai buni ju
cători în Nica (11) și Georgescu (6), 
iar Știința în Junker (9) și H. Sauer 
(4). (Gh. Corcodel, coresp.).

etapei 
Știința 
Școala 
Clubul

NOI COMPETIȚII DE POLO

Dinamo București și Steaua sini principalele pretendente la titlu și in acest an. 
lată o imagine dintr-un meci al celor două formații, desfășurat in acest campionat.

Tot miine și tot la ștrandul Tine
retului în campionatul republican re
zervat juniorilor (zona București),
sînt programate meciurile
a Il-a. Iată ordinea jocurilor: 
—Școala sportivă de elevi 1, 
sportivă de elevi 2—Steaua, 
sportiv școlar—Progresul. Meciul din
tre echipele Rapid și Dinamo a fost 
amînat pentru luni (ora 19,30).

La sfirșitul săptămînii viitoare 
încep activitatea competițională 
echipele participante la campionatul 
de calificare, precum și formațiile 
de juniori înscrise la zonele Cluj și 
Oradea. In prima etapă se dispută ur- 
mătoaireie jocuri: campionatul de oa- Foto : T. Roibu

ce să tr

271:208 
277:245 
273:234 
250:261

masculin

C.S.M. REȘIȚA — ȘTIINȚA P 
TROȘENI 26—11 (9—4). Joc de unb 
nivel tehnic, rapid, spectaculos, m 
ales din partea gazdelor. Știința 
opus rezistență doar în prima rep 
ză. (I. Plăvițiu, coresp.).

In urma acestor rezultate, situați 
în primele locuri din clasamentul s 
riei a Il-a este următoarea :

1. Dinamo Brașov
2. C.S.M. Reșița
3. Știința Timiș.
4. Știința Petroșeni

Așadar, în campionatul 
mai rămas de rezolvat o singură p 
blemă și anume echipa care va ret 
grada din seria I. Soluția o vor 
duce cele trei partide de miine :
pid București — Știința Bucure 
Dinamo Bacău — Tractorul Brașov 
Rafinăria Teleajen — CSMS Iași, 
excepția echipei Rafinăria (11 p), toat 
celelalte cinci echipe au 
iască clipe de emoție :

4. Rapid București
5. CSMS lași
6. Dinamo Bacău
7. Tractorul Bv.
8. Știința Buc.

de

din

13 5 0 8 187:220 l
13 4 2 7 199:262 1
13 2 5 6 184:207
13 4 1 8 203:269 1
13 3 2 8 164:209 1

în campionatul 
rile de miine, 
cele de care depinde rezolvarea p 
blemei retrogradării în seria a Il-a 
SJS.E. Petroșeni — Banatul Timi 
Vestitorul Buc. — CSM Sibiu și Ș 
ința Timiș. — Favorit Oradea. Cele 
lalte partide: Tractorul Bv. — Răpi 
Buc., SSE Constanța — Progres 
Buc., Confecția Buc. — SSE Ploieș 
(seria I) 
Mureșul 
Meciul

feminin,
mai importante sî

șoara a

și Constructorul Timiș. 
Tg. Mureș (seria a Il-a) 
Știința Buc.Faianța Sight 
fost amînat pentru 2 luai



Lokomotiv Moscova-Rapid 2-1 (©-0)
Ce mult seamănă intre ele retu

rurile cupelor continentale! Ce mult 
a semănat returul Lokomotiv Mos
cova — Rapid cu Petrolul — Fereno- 
varos ! Lupta dintre echipa cu avan
taj și cea cu handicap îmbracă ace
leași forme, indiferent dacă pe teren 
se înfruntă Dridea cu M a trai, Feni- 
vessy cu Fronea, Greavu cu Bubukin 
tsaiu Sokolov cu Motroc.

Ia jocul retur Rapid—Lokomotiv 
Moscova fotbaliștii sovietici s-au pre
zentat cu ideea că un gol avans tre
buie păstrat cu orice preț. Ferovia
rii noștri au pornit și ei de la pre
misa că un gol handicap trebuie li
chidat. Cum ? Rămine de văzut...

Ce s-a întimplat pe teren ? Oas
peții au aplicat ideea tactică „cu 
orice preț", iar echipa noastră s-a 
ghidat după „vedem noi".

Jocul a început cu atacurile Rapi
dului împotriva unei apărări de 
discoboli, care a practicat un mar
caj de o severitate excepțională. La 
un moment dat. Ozon a alergat cu 
mingea vreo 40 de metri, a făcut 
vreo 5 fente, s-a răsucit de trei ori, 
dar n-a cîștigat nici o palmă de 
teren, ajur.gind in tușă. Năsturescu 
și Codreanu, mult prea mărunți, s-au 
zbătut ca peștele pe uscat și n-au 
izbutit să străpungă. Ozon a intrat 
în custodia lui Sorokin (nr. 5) și. in
diferent de faptul că a jucat retras 
sau vîrf, n-a putut respira de loc. 
Dacă adăugăm că Balint crește in 
greutate de la o duminică la alta, 
că. Georgescu n-a găsit nici el o 
zonă liberă, avind in permanență un 
om în față sau în spate și că Gher
ghina, mijlocașul-dispecer, a fost mai 
Arind un apărător, din cauza pre
singului lui Bubukin, avem tabloul 
primelor 45 de minute. Cele citeva 
ocazii (Balint min. 7, Codreanu min. 
9, Georgescu min. 41 și Gherghina

După gol jocul s-a desfășurat în- 
tr-o singură direcție — spre poarta 
lui Tugoliukov — dar jucătorii oas
peți au dat Și mai multă viață prin
cipiului „scopul scuză mijloacele". 
Au trimis baloane în tușă ca la 
rugbi, și-au plasat pivoții în fața 
porții’ ca la baschet și au faultat 
în fața careului, ca la handbal, fără 
a se teme de loviturile libere. In 
minutul 60 Ozon a egalat din 11 m 
și frecvența atacurilor Rapidului a 
crescut. Totuși drumul spre poartă 
nu a putut fi găsit. Centrările lui 
C. Dan și Greavu, mult prea înalte, 
s-au izbit de frunțile apărătorilor 
de la Lokomotiv. Tripleta noastră 
n-a izbutit decît un singur schimb 
reușit, în minutul 67, dar Balint, a- 
juns liber, a ratat elementar. Din 
degajarea portarului. oaspeții au 
pornit al doilea atac al reprizei, care 
a provocat a doua gafă a apărării 
și a adus golul lui Siaghin: 2—1. 
Rapidul n-a demobilizat, dar a con
tinuat să arunce mingile în careu, 
în speranța că ceva — nu cineva - 
le va introduce în

Rapid a făcut un 
slab. A impresionat 
legătură a tripletei,
știm cita formulă, truda dezordonată a 
extremelor, nesiguranța apărării și 
mai ales lipsa de orientare împotriva 
unei echipe cunoscute care 
învinsă dacă Rapid juca 
multă răspundere. Impresia 
este că echipa din Giulești 
pe teren subapreciindu-și adversarul. 
Lokomotiv a știut ce vrea. Ne-a 
plăcut Bubukin.

LOKOMOTIV : 
renov. Medvedev, 
kin. Beliakov — 
Sokolov, Bubukin, Gorșkov (Zaita).

RAPID: Todor — Greavu, Motroc. 
C. Dan — Gherghina (Ștefănescu). 
Lan ga — Năsturescu, Balint, Ozon. 
Georgescu, Codreanu.

A condus bine arbitrul Vulgar G. 
Hristov.

plasă.
joc nepermis de 
neplăcut lipsa de 
ajunsă la a nu

Progresul— Cerro Montevideo 4-1 (1-0).
(Urmare din pag. 1)

și-au retras halfii în apărare, prin 
schimbări rapide ale direcțiilor de 
atac, prin combinații subtile, a des
trămat apărarea oaspeților, înscriind 
goluri de toată frumusețea. Cerro a 
dat, în general, o replică dîrză, a ini
țiat la poarta lui Mîndru o serie de 
contraatacuri surprinzătoare, dar n-a 
putut înscrie decît din 11 metri, 
fiindcă apărarea noastră cu un Ca
ri caș în formă, a fot tot timpul la 
post.

Echipa uruguayană a folosit artl-

ficii tehnice 
dat meciului 
tate dar, în 
a dovedit lipsă de eficacitate.

în prima parte a reprizei întît se 
face un joc la mijlocul terenului, 
remarcindu-se în mod deosebit unele 
wțîșmriu ale lui Baboie, care pun in 
derută apărarea oaspe. Comerele ob
ținute de Progresul rămîn insă fără 
rezultat. In minutul 17 Silva șutea
ză prin surprindere, dar Mîndru — 
atent — reține. Treptat, fotbaliștii 
romtni pun stăpînire pe joc și au 
ocazia în min. 31 și 35 să deschidă

pase scurte, care au 
notă de spectaculozi-

Și
o 
același timp, jocul lor

Cinci minute dnpâ meci

fîLa Cluj și lași vom juca mai bine“
le am

min. 42) au păstrat amprenta lipsei 
de organizare a atacurilor. Pe la 
jumătatea reprizei. Rapidul a avut și 
o perioadă de slăbire a elanului,! 
datorită jocului superficial al apă
rării, care a anunțat marile greșeli 
de după pauză. Lokomotiv a tras 
primul șut în minutul 13. iar apoi 
Todor a continuat să se rezeme de 
bară.

După pauză, în minutul 47, Motroc 
a greșit de patru ori în citeva se
cunde — prin plasament, prin start, 
prin neatenție, și prin nehotărire tn 
atacarea adversarului — astfel incit

putea fi 
cu mai 

noastră 
a intrat

ikolov și-a încheiat cursa de 60 m
'fără obstacole) prin gol.

Știri... rezultate...
• Mîine se dispută în țară alte 

partide internaționale. Astfel, la Cluj, 
Știința întilnește formația uruguayană 
Cerro Montevideo, iar la Galați, Si- 
derurgistul, liderul primei serii a 
categoriei B, joacă cu VfR Mannheim 
(R.F. Germană).

In această situație, meciurile Știin
ța Cluj—Farul Constanța (categoria 
A) și Siderurgistul Galați—Flacăra 
Moreni (categoria B) au fost aminate.

• Flacăra Moreni va intîlni mîine 
echipa reprezentativă de juniori a 
țării noastre care se pregătește pen
tru meciul de la Lublin cu R.P. Po
lonă (2 iunie).

ALTE REZULTATE DIN CAMPIO
NATUL JUNIORILOR

Seria I : Laminorul Roman — C.F.R. 
Pașcani 4—1 (4—0).

Seria a I Ia ■ Progresul București — 
Știința Galați 5—1 (3—0). Laminorul 
Brăila — FI. roșie Tecuci 3—1 (1—1), 
Ancora Galați — Rapid Focșani 2—0 
(2-0).

Scria a Ill-a: Chimia Făgăraș — Me
talul Sighișoara 5—1 (3—0).

Scria a IV-a: Metalul București — 
I.M.U. Medgidia 4—0 (2—0), Ș.S.E. 2 
București — Voința București 3—0 (ne- 
prezentare). Știința București — Farul 
Constanța 0—3 (0—1), Dinamo Obor 
— Centrul 23 August București 1—4 
(1-D.

Seria a V-a: Minerul Cîmpulung Mus
cel — Electroputere Craiova 2—0 
(1—0), Oltul Slatina — Progresul Ca
racal 7—0 (2—0).

Seria a VIJI-a: Gloria Bistrița — Vo
ința Tg. Mureș 1—3 (1—0), Harghita 
Tg. Mureș — A.S. Cugir 3—2 (2—1), 
Minerul Vulcan — Mureșul Tg. Mureș 
3—0 (l—0).

★
Cu această etapă campionatul repu

blican de juniori se întrerupe piuă la 
16 iunie. .

Tugoliukov — Ko- 
Maximov — Soro- 
Siaghin, Kovaliov,

IOAN CHIRILAI

Obișnuitele 5 minute după meci 
petrecut în vestiarele jucătorilor...

In 
niște, 
mult 
de o 
GUEZ 
ne-a răspuns prompt, cu multă amabili*  
tate: „Victorie meritată, rezultat just. 
Dar vă rog să ne credeți că băieții noș
tri suit foarte obosiți. Ați văzut doar 
cum au 
meciului. Să 
''ălâlorit două zile cu 
Montevideo la București. Și apoi, du
minică, la noi, termometrul arăta 14 
grade ! Un adevărat început de toamnă. 
Pe dnd la București am Intilnit o auten
tică „vară uruguaiana* . Vă promitem 
că la Cluj și Iași vom juca mai bine. 
In dieta zile jucătorii noștri se vor re
face complet, așa Indl In meciurile ur
mătoare tom juca la valoarea noastră 
reală. Primele impresii ? Bucureștud 
este un oraș minunat, cu oameni ospita
lieri, amabili. De altfel, despre acest 
lucru ne-am convins și la meci, unde 
am observat obiectivitatea șl competenta 
publicului. Vă mulțumim pentru primi
rea făcută* .

„tabăra*  uruguaiană domnea li- 
Fețelc jucătorilor exprimau mai 

oboseala decît supărarea provocat! 
mfringere la scor. EH. JOSE Ml- 

secretanal clubului Cerro —

căzut*  In partea a doua a 
vd spunem cauzele : am 

avionul de la

Cuplajul interbucureștean
domină etapa de mttne

Nici pe FELIX MANO — antrenorul 
echipei — nu l-am «ăsit supărat: „Așa e 
fotbalul... La început ne-am tinut bine 
dar căldura ne-a „topit*.  Duminică am 
jucat meci de cam oi ouat cu Wanderers, 
Pe care am învins-o cu 4—2, 
ratura era cu cel puțin 15 
mică decît aid. Jocul cu 
București este primul contact 
noastre cu fotbalul european 
sie noastră este foarte bună, 
cut extremele gazdelor, jocul lor în vi
teză Noi folosim mai mult artificiile 
tehnice, pasele scurte, care de fapt sfnt 
spectaculoase, dar nu suficient de efica
ce... Odihniți, putem juca totuși___
bine Spectatorii din Cluj și lași se vor 
conringp de acest lucru*.

Apoi, l-am căutat pe jucătorul 
numărul 6. căpitanul echipei — RUBEN 
SORIA (joacă de 14 ani în acest club 
și a fost de două ori internațional A). 
„Am jucat sub valoarea noastră ...Gaz
dele mi-au lăsat o impresie bună, arbi
trajul a fost excelent iar publicul foarte 
obiectiv*.

La Progresul, bună dispoziție, ca după 
o victorie prețioasă... Antrenorul G. 
NICOLAE a remarcat „eficacitatea con
traatacurilor, jocul bun pe aripi, golurile 
frumoase înscrise de echipa sa, iar 
OAIDĂ — unul dintre cei mai buni de 
pe teren — plin de modestie, recunoaște, 
că spre sfîrșit se simțea obosit și totuși, 
un efort de voință a putut contribui la 
înscrierea ultimului gol...*

dar temp^ 
grade mai 

Progresul 
al echipei 
șl impre- 

Mi-au plă-

mxi

cn

scorul. Primul gol înscris tn mtn. 41 
de Voinea. dintr-o acțiune personală, 
printr-un șut de la 16 m tras cu 
efect. Sfîrșitul reprizei găsește pe 
Progresul în plină dominare, dar 
nu scutește pe spectatori dc emoții 
atunci cînd Silva, singur-singurel în 
fața porții noastre, trimite mingea 
în bară, ratind astfel ocazia de a 
egala.

Chiar din primele minute ale celei 
de a II-a reprize, Progresul atacă 
dezlănțuit pentru a majora scorul. 
Tn min. 48 Baboie demarînd pe ex
tremă șutează la semiînălțime spre 
poarta lui Gonzales. In plină viteză, 

' Oaidâ sare si inscrie spectaculos cu 
capul: 2-0 pentru Progresul O scur- 

I tă perioadă de dominare a urugaveni- 
' lor nu produce nici o modificare a 

scorului. Schimbările survenite insă 
in cadrul celor două formații aduc un 
plus de energie, și jocul se desfășoară 
mai viu, mai spectaculos. In min. 85 
Baboie driblînd pe Soria și Pereyra, 
înscrie dintr-o poziție dificilă ce! 
deal treilea gol. O fază frumoasă 

j este savurată de spectatori in min.
37. Panait degajează lung la Oaidă, 
care tar- o cursă splendidă pînă ta 
apropierea colțului de 16 m, de unda 
trimite mingea la Iancu, care, cu 
latul, înscrie pe lingă portar : Pro
gresul—Cerro Montevideo 4—0 Punc
tul uruguayenilor este înscris de Pin- 

■ 'os din lovitură de la 11 m și astfel 
i partida ia sfîrșit cu scorul de 4—1 pen- 
. tru Progresul București.

Frumusețea fazelor din acest meci, 
; mult gustată de public, a fost com- 
i pletată de o notă de perfectă sporti
vitate. Mult aplaudat a fost gestul 
jucătorilor de la Progresul care, la 
terminarea partidei, au format un 
culoar viu pentru trecerea sportivilor 
oaspeți. Arbitrul romin M. Cruțescu 

| a condus cu competența echipele:

CERRO: Gonzales — Kalik, Perey- 
ra, Soria — BENITEZ, Maurique — 
RIBEIRO, CORTEZ, SILVA. Luis Pe- 
reyra (Fernandez), PINTOS.

i
PROGRESUL: Mîndru (Cozma) — 

N edelcu (Panait), C ARICAȘ, Colce- 
riu - Ioniță, IANCU - OAIDA, M;i- 
teianu (Stoicescu). VOINEA, Mafteu- 
ță (Popescu). BABOIE. ,

Priviți acest clasament — cartea de 
vizită eu care se prezintă echipele îna
intea etapei de mi ine :

1. Dinamo București 22 13 7 2 39:18 33
2. Steaua 22 11 8 5 50:34 28
3. Știința Cluj 22 10 5 7 35:31 25
4. Rapid 22 9 6 7 39:32 24

5. Știința Timișoara 22 8 7 7 34:32 23

Steaua, care, in ciuda înfrîngerii de la 
Constanța vrea să demonstreze că ră
mine aceeași echipă valoroasă, se a- 
propie la 3 puncte.

In celălalt joc al cuplajului, Rapid 
și Progresul se intilnesc intr-un meci 
important mai ales pentru echipa din

Uțu blochează balonul protejat de Nunueiller III.
Foto: T. Chiorenu

6. Steagul roșu
7. Farul
8. C.S.M.S.
9. Petrolul

10. Progresul
11. U.T.A.
12. Dinamo Bacâu
13. Crișana
14. Minerul

s> 10 3 9 33:37 23
22 9 4 9 38:33 22
22 7 8 7 37:44 22
22 8 5 9 37:27 21
22 7 6 9 34:38 20
22 7 4 11 36:40 18
22 6 5 11 22:33 17
22 6 5 11 21:38 17
22 4 6 12 20:45 14

La prima vedere s-ar părea că dis
puta pentru primul loc — și deci pen
tru titlul de campioană s-a încheiat, 
întrucît, cu cinci etape înainte de fi
nal, Dinamo București are 5 puncte 
avans față de Steaua și că acum in
teresează numai răspunsul la întreba
rea care vor fi echipele retrogradate.

Dar iată că în cuplajul inter-bucu- 
reștean care se dispută mîine pe sta
dionul „23 August", are loc .și, meciul 
hotărîtor pentru locurile 1--2 : s Steaua
— Dinamo. In caz de victorie, Dinamo
— care în acest retur nu. a pierdut de
cît un singur punct, în meciul cu Ra
pid — se distanțează și mai mult și 
se poate socoti virtuală campioană: în 
caz de înfrîngețe a dinamoviștilor,

str. dr. Staicovici: o eventuală înfrîn- 
gere a acesteia și o victorie a U.T.A.- 
ei, ar atrage echipa Progresul în lup
ta pentru -evitarea retrogradării.

Echipele de pe ultimele locuri ale 
clasamentului susțin meciuri care pot 
avea o influență decisivă: sarcina cea 
mai grea o are U.T.A. care joacă la 
Iași cu C.S.M.S., în timp ce Dinamo 
Bacău și Crișana Oradea intilnesc pe 
teren propriu formațiile Știința Ti
mișoara și, respectiv, Minerul Lupeni. 
în rest, etapa mai programează me
ciul Petrolul — Steagul roșu.

Un joc este amînat : Știința Cluj — 
Farul Constanța.

Jocui Rapid — Progresul va fi con
dus de către arbitrul grec Evangelos 
Vernardakis. ajutat la tușe de Victor 
Paladescu și Ovidiu Turcitu, ambii 
din Galați. Partida dintre Șteaua și 
Dinamo București va fi condusă de 
către o brigadă de arbitri italieni, 
compusă din Carlo Gambarota. Mar- 
colio Rancher și Fiorenzo Șamani.

Știința Timișoara-VfR Mannheim 1-9 (1-0)
TIMIȘOARA (prin telefon). — Echi

pa vest-germană VfR Mannheim și-a 
început turneul în țara noastră ju- 
cînd joi după-amiază, în fața a 
15.000 de spectatori, ta compania 
echipei locale Știința.

Meciul s-a terminat cu o victorie 
meritată a studenților timișoreni : 
1—0 (1—0), prin punctul marcat de 
Lereter în minutul 10.

întîlnirea a fost interesantă, de-a 
lungul celor 90 de minute de joc fiind 
presărată cu numeroase faze de gol. 
In prima parte a întrecerii, gazdele 
au avut ocazii bune, pierdute însă 
de Manolache și Bîtlan. Oaspeții, 
care au arătat ridicate cunoștințe 
tehnice și o bună pregătire fizică, 
au reușit să creeze și ei faze peri

culoase, dar au ratat ocazii bune 
prin Arnold și Batt.

Arbitrul L. Ferenczi — Timișoara 
a condus următoarele echipe:

Știința Timișoara: Urziceanu — 
Georgescu, Țurcan, Răcelescu — Pe- 
tescu, Tănase — Lazăr, Lereter, Ma
nolache, Bîtlan (min. 87 Hirșova), 
Botescu.

Mannheim : Benzler — Spiessber- 
ger, Wackerle, Schreck — Sagray, 
Reh bei n ,— Bleser, Schmidt, Kott, 
Arnold, Batt.

P. VELȚAN. 
corespondent

★
Echipa vest-germană joacă dumi

nică la Galați cu Siderurgistul, li
deră a primei serii a categoriei B.

Farul—Steagul roșu 1-1 (1-1)
CONSTANȚA 24 (prin telefon). — 

La numai 4 zile de Ia meciul dispu
tat în compania echipei Steaua, cînd 
s-au prezentat în general bine, lo
calnicii au ținut cu tot dinadinsul 
parcă să-și demonstreze din nou 
(mai era oare nevoie?) inconstanța. 
Atît ca scor (pentru că rezultatul de 
1—1 echivalează cu un insucces), cit 
și ca joc. Principala cauză a slabei 
comportări a echipei a constituit-o 
lipsa de coeziune a atacului. Este 
adevărat că lui Biikossi, jucător cu 
sarcină de coordonare, nu i-a reușit 
nimic și că nu poți să zbori dacă... 
nu ai aripi (cele două extreme nu 
și-au păstrat locurile și au pătruns 
mereu spre centru), dar cum să cre
ezi breșe în dispozitivul advers cînd 
joci static? Constănțenii au aplicat for
mula 1—4—2—4; or, se știe că această 
așezare cere jucătorilor să acționeze 
rapid, ceea ce ei n-au reușit.

De cealaltă parte, echipa brașovea- 
nă a făcut un joc bun, în orice caz 
superior gazdelor. Brașovenii au ju
cat mai relaxat, s-au găsit ușor unul 
pe celălalt, au realizat acțiuni colec
tive frumoase și dacă Tîlvescu, Stan
ca și Gref n-ar fi fost prompți în 
intervenții, oaspeții ar fi putut cu
ceri ambele puncte. A plăcut in mod 
deosebit jocul lui Haidu și al lui 
Pescaru. acesta din urmă un adevărat 
motor al echipei.

Metaul a început promițător pen

tru Farul. Chiar în primele clipe de 
joc Ciosescu șutează in bară, iar 
intr-un singur minut (min. 2) gaz
dele obțin două cornere, rămase însă 
nefructificate. Se joacă rapid, fazele 
alternează de la o poartă la alta, 
dar scorul se menține alb, pentru că 
Ciosescu luftează în careu (min. 5), 
iar Haidu greșește de puțin ținta 
(min. 8). Apoi din min. 10 urmează 
o perioadă de joc la mijlocul tere
nului pină in min. 23 cind Farul a 
înscris prin... Pescaru, care a deviat 
in poartă o minge expediată puternic 
de Biikossi. In min. 35, Pescaru a 
șutat însă de la 20 m și, cu concursul 
lui Ghibănescu, a egalat. După pauză 
localnicii au jucat din ce în ce mai 
slab. Mai întîi, spectatorii au crezut 
că e un început neinspirat și au aș
teptat, au așteptat pină cînd... au 
început să admire jocul lui Pescaru 
și cursele lui Haidu și s-au resemnat 
să constate că echipa nu merge

A arbitrat bine Em. Martin (Buc.), 
formațiile:

FARUL: Ghibănescu—Buzea (din 
min. 54 Neacșu), Tîlvescu, Gref— 
Stancu, Pleșa—Moroianu, Biikossi, 
Ciosescu. Dinulescu, Vasilescu.

STEAGUL ROȘU: Haidu-Nagy, 
Jenei, Postolache—Pescaru, Szigheti—• 
Hașoti, Năftănăilă. Seredai, Campo și 
Haidu.
GELU RUSCANU — CORNEL POPA)

coresp.
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Campionatul republican pe echipe Campionatele republicane

Corespondenții ne scriu
despre gimnastica în producție

Programul fazei interregionale în plină desfășurare
Sîmbăta și duminica trecută s-au 

mai desfășurat o serie de întreceri 
ale fazei regionale a campionatului 
republican pe echipe.

• Arenele Electrica. Rapid și Cor
vi nul din Cluj au găzduit Întâlnirile 
celor mai bune echipe feminine și 
masculine din regiunea Cluj. Titlul 
de campioană regională la băieți a 
fost cucerit de Corvinu) Cluj cu 
4715 p.d. urmată de Industria Sirmei 
Cîmpia Tu mi 4712 p.d. și A-S. Aiud 
4656 p.d. Întrecerile feminine au fo«» 
dominate de sportivele de la Voința 
Cluj, care au ocupat primul loc m 
Clasament cu 2 231 p.d.

• După două zzie de dispute dirze. 
Voința Tg. Mureș și-a confirmat din 
nou valoarea, ocupind prunul loe in 
clasament eu 2372 p.d. Urmează : E- 
nergîa JTntineie. Voința Odorhei și 
Flamura roșie Sinsâmica Cmc. Eca- 
tenna Dame II (Voința Tg. Mureș) a 
doborit din IM bile mixte 454 popice.

• Camprcr.jtui Capitalei s-a carac. 
tenzat. in acest an. printr-« luptă 
■trinăă pentru calificarea ia faza in-

terregională a campionatului repu
blican.
nume: 
rul au 
kr 26 
prima 
mai bun. La fete a eiștigat detașat 
C F R București cu 70 p, urmată de 
Unirea.

• Iată programul turului primei 
etape a faze; interregionale care se 
va desfășura la 2 iunie: feminin — 
campioana reg. Hur.eccara—C-S. M. 
Reșița; campioana reg Suceava — 
Voința Baia Mare ; Unirea Buc. — 
Hidromeeaiuea Brașov ; Ururea F.Z. 
Rcxnan — campioana neg. Iași; Pro
gresul Pitești — CT.R. București ; 
Vor.ța Canstaața — canr.p.oana peg. 
Galați. AMsealm» — Voința Oradea 
— campioana reg. Hunedoara ; Voința 
Tg. Mrneș — Industria locală B Ma
re : Cetatea Giurgiu—Progresul Pi- 
tești ; Unirea F-Z. Roman — campioa
na reg. Iași: Petrolul Ploiești - 
Constructorii Craiova : Cimentul Brăi
la - MJ4.C.M. București.

Trei echipe masculine și a- 
M.M.C.M., Voința și Lamino- 
totalizat, după consumarea ce
de etape, cile 66 p. A învins 
echipă datorită bețaverajului

Vineri după amiază s-a desfășurat pe 
șos. București — Urzîceni etapa regio
nală a campionatului republican contra- 
cronometni pe echipe, rezervat seniori
lor și juniorilor. Seniorii și-au disputat 
întîietatea de-a lungul a 80 km. Clasa
mentul: I. Steaua (Gh. Neagoe, S. Du- 
13. N Nieulescu și Gh. Vasilescu) 
lfo&ll ; 2. Dinamo lh56:29ț 3. Voința 
Îh56:35. U juniori victoria a revenit 
echipei C.A.F.R.C. (V. Alexia, C. Con*  
slant mrsetJ, 
narea ti 
Dinanw»

Duminici are loc, în cartierul nou din 
Ciulești, campionatul regional de semi- 
fond pentru seniori yi jwniori. Primul 
start se dâ Ia ora 9,30.

pe 
I

D. Lascu și V. Gheorghiu), 
40 km co 59:48,0. Urmează: 
lhOOzlO; S.S.E. nr. 1 —

Excursii cicloturistice

R. P. Romină — R. S. Cehoslovacă
in finala „Cupei Păcii tt

UCFS 
duminică 
Una va 

și la ea 
biciclete 
se orga- 
din ora

(V—nere er-. pag. 1) juca R.S. Cehoslovacă. iar pentru 
locurile 3—4 R.P. Polonă.

T. STAMA

Jcr.

DOUA
R.P.

JLD. GERMANA — R.P. BULGARIA
9—3 (3—3)

1*  tri- 
echipa 
repre-

de la tri- 
unui pu- 
Germane

2-2 4 » n« 6 
2—O—1—1— *3  3
2—4—1—1— 3 
noastră participă 
?. in finală va

BlRLAD 24 (prin telefon 
■tisul nostru). — Tn fața 
blic numeros echipa R.D. 
a dispus azi destul de greu, cu 9—3
<3—3), de reprezentativa R.P. Bulga
ria. Timp de 64 de minute jocul a a- 
vut o desfășurare echilibrată. For
mația bulgară a jucat de la egal la 
egal cu echipa RDG, dar lipsurile 
4e ordin tehnic-tactie șt lipsa de ex
periență au privat-o de un rezultat 
mas bun. Tn final, rugbîștil din 
RJJ.G. au reușit să obțină — greu, 
car meritat — victor.a cu 9—1 în 
ciuda jocului de apărare la om făcut 
de echipa bulgară. Punctele au fost 
înscrise de: Wemer (min. 3 — lovi- 
tuă de pedeapsă), Lazarev (min. 16 
— lovitură de pedeapsă). Zâbe Gert 
(min. 64 — lovitură de pedeapsă) și 
Misigaiski (min. 78 — încercare).

Subcomisia de cicloturism 
oraș București organizează 
26 mai a.c. două excursii, 
avea loc la lacul Snagov, 
vor lua parte posesorii de 
începători. A doua excursie 
nizează la Uzinele „1 Mai“
șui Ploiești. La această excursie vor 
participa cicloturiștii avansați.

Adunarea cicloturiștilor pentru 
ambele excursii se face în fața sta
dionului sportiv Dinamo. Plecarea la 
ora 8 fix.

Cicloturiștii avansați vor avea e- 
chipamentul corespunzător anotimpu
lui.

înapoierea se va face în după 
amiaza aceleiași zile pentru ambele 
excursii.

Clasamentul final ale seriei a II-a:

X
X

R.P. Romină 2—2—0—0—85: 3
RD. Germană 2—1—0—1— 9:18
RP Bulgaria 2 0-6—3— 6:79

6
4
2

Serbare câmpenească
N. BAKBAIȚEAN

Asocia Va sportivă FnguL sub în
drumarea clubului sportiv 23 August 
dm Capitală, organizează în ziua de 
28 mai a.c. o mare serbare cimpe- 
neaseă in pădurea Pustnicul. Cu 
arest prilej se va desfășura un bo
gat program cultural-sportiv.

Drum de acces: de Ia capul liniei 
de tramvai 7 și 14 din șos. Pante- 
hmon. eu autobuzele IR-T A. 1X2X1X21

al
Citiți Nr. 10

revistei ilustrate

SPORT"
dlr. 
cofele :

al cârei cuprins

pe maxgieea tai-FOTBAL : O impresii 
nealu! U.E.F.A. ;
• Fcloreportal de_ __ ________ _____
Romină — R.D. Germană j
• însemnările lui Helenio Herrera;
• Portretul nostru : Ion Fîrcâlab ;
a 74 selecții tn echipa Celsoslovcrclal: 
Fian tisei Pianika.

BUGBI : «ș Echipele noastre puse... 
„sab lentilă" ;
• Doi stiliști : Alex. Gingfac șl Gh. 
Rahtopol.

CICLISM î o Aspecte din „Cursa 
Păcii" ;
• Viitorii actori prețuiesc sportul, an 
fotoreportaj Ia Institutul de -- - 
Irală și cinematografică I. 
crtale ;
® In aer liber (fotoreportaj 
medie 22—Gh. Lazăr) ;
et Pe Lunare (însoțind o excursie or
ganizată de OJI.T. 
uița).
• Noul recordman 

Cornel Porumb.
• Magazin sportiv.
Găsiți acest interesant număr la toate 

ebioșcurile de difuzare a presei.

la fntxlnirea l.P.

arta l,a- 
L. Cara-

la școala

la înălțime :

Etapa concursului Pronosport 
cestei sâptâmîni are „cap de 
derbiul campionatului și totodată a 
echipelor bucureștene. Ea poate aduce, 
de asemenea, cristalizarea situației 
la „coada*  clasamentului.

Pentru ca participanții să-și poată 
completa documentarea, redăm mai 
jos rezultatele intilnirilor anterioare 
înregistrate intre ele de protagoniste
le acestui concurs.

1. Steaua — Dinamo București:
1959/60: 3-3 și 1—2; 1960/61: 3—2 și 
3—2; 1961/62: 6—1 și 1—1; 1962 63:
2—2.

2. Rapid — Progresul: 1959/60: 3—2 
și 2—0; 1960-61: 0—0 și 4—3; 1961/62: 
2—2 și 2—0; 196263:

3. Dinamo Bacău 
șoara: 1960 61: 3—2 
0—0 și 0—1; 196263:

4. Petrolul — Steagul 
1—1 și 1—1; 1960/61: 1—1 
62: 4—1 și 1—3; 1962/63:

5. Crișana — Minerul:
6. C.S.M.S. — U.T.A.: 

și 0—3; 1962 63: 3—2.
7. Știința Cluj — Cerro (Uruguay). 

Studenții clujeni s-au specializat în 
„scoaterea" de rezultate valoroase in 
intilnirile internaționale pe teren pro-

a a- 
afiș*

3-2.
— Știința Timi- 
și 6-6; 1961/62: 

0—3.
roșu: 1959/60: 
Și 3-1; 
0—2.
1962/63: 
1960/61:

1961/

li—4.
1—2

ÎN RAIONUL SAVENI. Biroul con
siliului raional UCFS în 

| colaborare cu comitetul
U.T.M. și consiliul local al 
telor a reușit să introducă 
tica în producție în toate întreprinde
rile și instituțiile din raion. Astfel, 
gimnastica în producție este practi
cată de 540 salariați în cele 9 unități 
existente. Pentru 
tidi în producție 
număr de 22 de 
zați pe unități, 
tați continuu de 

de educație 
medie.

fruntași

raional strinsă 
raional 

sindica- 
gimnas-

conducerea gimnas- 
a fost pregătit un 

instructori, reparti- 
Aceștia sint aju- 

profe- 
de la 
instruc- 

gim-
numără M.
- B.R.P.R, 
alții.
3 internate

se prac-

cei doi 
sori de educație fizică 
școala medie. Printre 
tocii fruntași care conduc 
nastica în producție se 
Făcă - U.R.C.C., I. Paicu 
M. Ibănescu — I.C.I.L. și 

De asemenea, in cele 
școlare existente în raion, 
tică gimnastica de înviorare în care 
sint cuprinși peste 650 de elevi.

Comisia raională cu gimnastica în 
producție trebuie să urmărească în 
continuare felul cum se practică gim
nastica în producție, ajutînd concret 
instructorii. De asemenea, vor trebui 
pregătiți încă 10 instructori, în sco
pul practicării corecte a exerciților 
prevăzute.

Și iată că nu de mult, in cadrul 
întreprinderii raionale de industrie 
locală, la Autobaza I.R.T.A. și la 
cooperativa „Unirea meșteșuganior9 
a fast introdusă gimnastica in pro
ducție.

Trebuie arătat că această formă 
de activitate sportivă a fost primită 
cu deosebit interes de către munci
torii întreprinderilor mai sus amin
tite. iar aportul adus de către in
structorii I. Ionescu și I. Scariat 
(coop. Unirea meșteșugarilor), I. Con- 
stantinescu (Autobaza I.R.T.A.) și M. 
Mihăilescu (I.R.I.L.) se face simțit 
din plin.

G. DONCIU

A. STOIAN

IN ORAȘUL CARACAL. printre 
obiectivele principale către au stat in 
ultima perioadă in atenția consiliului 
raional UCFS Caracal, a fost in
troducerea gimnasticii in producție 
in trei întreprinderi din oraș. Cu spri
jinul consiliului raional sindical, a 
fost organizat un curs de instructori. 
Cursul a fost absolvit de un număr 
de 15 tineri din cadrul întreprinderi
lor unde urma să se introducă gim
nastica in producție. Paralel cu or
ganizarea cursului de instructori, în 
intre prinderi au fost făcute expuneri 
despre importanța gimnasticii in pro
ducție.

La Cîmpina,

Faza a ll-a a campionatului republican de motocros
Azi după-amiază și miine dimineață 

pe traseul din dealul Muscelului de 
la Cimpina, se vor desfășura între
cerile din cadrul fazei a II-a a cam
pionatului republican de motocros. 
Cursele de campionat vor alterna cu 
întreceri între motocicliștii din cate
goria tineret („Cupa FRM“) și din 
categoria începători la clasele pînă. 
la 175 cmc și pînă la 350 cmc,

în cursa rezervată mașinilor 
125 cmc (campionat) este demnă 
urmărit disputa pentru întîietate
tre Tr. Macarie (Dinamo), Puiu Ovi- 
diu (St. r. Brașov) și Tudor Popa 
(Metalul) care au cele mai mari șanse

de 
de 
ln-

de a ocupa primele trei locuri. La 
clasa 175 cmc (campionat) prin aban
donul din prima fază a lui M. Pop 
(Dinamo), lupta a devenit mai pa
sionantă între P. 
conici (Metalul). 
la clasa 250 cmc. 
neclară și lupta 
Dănescu (Steaua),
Do v its (Metalul) va face și mai fru
moasă această cursă. în cadrul cate
goriei 350 cmc principalii favoriți 
sînt M. Dănescu și colegul său de 
club Gh. Ion.

Ovidiu și Șt. Ian- 
Tot in campionat, 
situația este foarte 
dintre M. Pop, M.
Tr. Macarie și Cr.

I. D.

I
PRONOEXPRES

priu. Uruguayenii vor căuta desigur 
să demonstreze valoarea lor tehnică. 
Partida promite un meci deschis și 
spectaculos.

8. Farul — Fluminense (Brazilia).
9. Progresul Alexandria — Chimia 

Făgăraș: 1962/63: 6—3.

10. C.F.R. Roșiori — C.S.M. Reșița: 
1961/62: 5—1 și 1—2; 1962/63: 0—5.

11. Arieșul — Mureșul: 1960/61: 2—0 
și 1—4; 1961/62: 2—2 și 0—1; 1962/63: 
0—1.

12. Recolta Cărei — C.F.R. Timi
șoara: 1960/61: 1—0 și 1—1; 1961/62: 
2—2 și 1—1; 196263: 1—4.

Sp. Siderurgistul — Mannheim. Gă- 
lățenii care au manifestat o formă a- 
preciată în campionatul categoriei B 
vor ca o dată cu mai mult ca proba
bila intrare in categoria A, să reali
zeze o partidă de valoare în compa
nia unui adversar cu o frumoasă carte 
de vizită.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
SPORT nr. 20 DIN 19 MAI 1963

Premii tn bani
57 58 54 68 27 47 81 32 41 42

Premii spe dale
A: 41 47 68
B: 27 81 42
C: 32 54 58

Premi i suplimentara în obiecte și bani
Faza I 50 8 31
Faza a II-a 30 66 29
Faza a IlI-a 7 90 80 75
Faza a ’IV-a 31 4 20 90
Faza a V-a 3 41 20 87
Faza a Vl-a 90 68 51 1 4
Faza a Vil-a 77 67 79 18 21
Faza a VlII-a 76 35 62 85 12
Faza a IX-a 45 13 I 56 23
Faza a X-a 18 20 70 59 67

Fond. premii 1.432 580 lei.

Categoria I 19,10 variante x 4.013 lei.
x

LOTO CENTRAL

La tragerea speciali Loto-central di» 
ziua de 24 mai 1963 au fost e titra se din 
urnă următoarele numere :

Categoria a II-a 449,30 variante 
204 lei.

Categoria a IlI-a 3.834,90 variante 
35 lei.

Special 10 variante x 5.000 lei.

X

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

RAIONAL UCFS 
sprijinul unui larg 
introdus în ultimul 
în producție în ca

la întreprin
zi la

angrenînd în acea-

CONSILIUL 
DOROHOI, cu 
activ obștesc, a 
timp gimnastica
drui S.M.T., P.T.T.R, 
derea „Lupta pentru Pace' 
Moara Șiretul, 
stă activitate 641 de muncitori, tehni
cieni și alți lucrători,

în cadrul acestor unități exerci
țiile de gimnastică sînt conduse de 
un număr de 31 de instructori voiunr- 
tari, care au fost pregătiți «ie către 
profesorii de educație fizică din ««naș, 
evidențiindu-se în această direcție 
prof. Viorica Diaconu, președinta co
misiei raionale de gimnastică în pro
ducție.

M. CRIȘAN

MiiRiALUjat
Pregătiri pentru campionatul
republican

Astăzi și mîine, 
concurs la Craiova

In cadrul pregătirilor pentru prima 
etapă a campionatului republican 
de obstacole, care va avea Ioc la 
Sibiu, astăzi și mîine se desfășoară 
la Craiova un important concurs de 
călărie organizat de asociația spor
tivă Progresul a Sfatului popular 
regional Oltenia. La acest concurs 
participă, în afara gazdelor, călăreți 
din cluburile bucureștene Dinamo și 
Steaua precum și sportivi de la 
„Mondial" Lugoj. Programul con
cursului cuprinde numeroase probe 
de obstacole.

De la I. E. B. S.
— pentru cuplajul de fotbal inferbaca- 

reștean RAPID — PROGRESUL ți STEAUA 
— DINAMO si DEMONSTRAȚIA DE D1BT- 
TRACK de duminica 26 mai a.c. de la 
stadionul .23 August", biletele se găsesc 
de vinsare la casele obișnuite : sta. Ion 
Vid», Pronosport — cal. Victoriei nr. 2. 
la stadioanele „23 August". Republic», Di
namo și Giuleștî.

CASELE DE BILETE FUNCȚIONEAZĂ AS
TĂZI TOATA ZIUA. FARA ÎNTRERUPERE.

Procurați-vă din vreme biletele, spre a 
evitai aglomerații și pierderile de timp.

— Centrul de Inițiere la înot pentru co
piii intre 5—10 ani de la bazinul Floreasca 
își continuă activitatea șl in luna iunie, 
înscrieri și informații la bazin, telefon 
11.64.00.

— Pentru întiînirea internațională de vo
lei RAPID — Ț.S.K.A. Moscova de dumi
nică 26 mal a.c. de la sala Floreasca sini 
valabile următoarele legitimații eliberate 
de UCFS/CG. : roșii și maro în piele, al
bastre in dermaRn, gri In dermatiu cu 
ștampila VOLEI, gri tn dermatin ale maeș
trilor și antrenorilor emeriti, verzi de zia
riști (la masa presei numai cu delegații șl 
în limita locurilor rezervate pentru Ilecare 
ziar).

BAZEL
IB PÎE?8

SEME&gC
0ĂLIUG] 

ojșC&a/doo 
tnorice sezon'
Se organizează tabere pentru nievâ, 

studenți și salariați. Informații — 
I. G. 0. Reșița, str. Fmtînilor nr. 1‘4 
tel. 16 și U I. G. R. Caransebeș, Mr. 
Vasile Boaită nr. 11. tel. 278



r.

ziariști,

ca interesai 
moscovițl 

" ‘ euro- 
de box care încep 
este

— U.R.S.S., 
R. P. 1 
Elvefia, 
Bulgaria, 
R.S.F. Iugoslavia,
— B. P. Polonă, 
R. P. Ungară, Brill 
da. Wolf — B. D. 
ș. a.
• Peste 200 de 

radio-reporteri și trimiși ai 
studiourilor de televiziune 
vor informa pe iubitorii 
boxului din întreaga lume 
despre desfășurarea cam-

• In legătură
manifestat de 
pentru campionatele 
pena 1
miine, este demn de rela
tat faptul că pentru fiecare 
reuniune s-au vîndut 15.000 
—1S.800 do bilete.
• Întrecerile vor fi con

duse de 21 de arbitri din 
diferite țări, printre care 
Konkov, Zîbalov, Agalarov

V. Popescu — 
Bomină, Nicole — 

Stoic ev — B
Mia de no vi ci 

N eu ding 
Nagy — 
— Olan- 
Germană

europenele" de
pionatelor.
• Boxerii vor folosi mă

nuși de 8 unei (227 grame). 
S-aa comandat in acest 
sens — la o fabrică expe
rimentală de materiale 
sportive din Moscova — 100 
de perechi mânași. Au fost 
emise timbre speciale de
dicate campionatelor.
• Primul campionat euro

pean s-a disputat la Stoc
kholm, în 1925. Dar cei din
ții campioni ai continentu
lui nostru au fost declarați 
la... J.O. de la Paris, in a- 
nul 1924. Intr-adevăr, atunci, 
boxerii din Europa care era 
ocupat cele mai bune 
locuri in turneul olimpic, 
au fost declarați campioni 
continentali. înainte de 
izbucnirea celui de al doi
lea război mondial s-aa 
disputat 7 campionate (1925, 
1927, 19341, 1934, 1937, 1939,
1941). Prunele .europene”

Pele răspunde la întrebări
în săptămînaluț francez 

„France l’oatbaU", după 
întîlnirea reprezentativelor 
Braziliei și Portugaliei, a 
fost publicat un interviu 
cu cunoscutul fotbalist 
brazilian Pele. Unele din 
răspunsurile sale prezintă 
interes deosebit.

întrebare: Nu vă o- 
bosește marcajul strict 
al apărătorilor ?

Răspuns : Cu cît joci 
mai bine, cu atit ești mai 
sever marcat. Este rever
sul celebrității. In 1958 

nu eram cunoscut și fă
ceam pe teren tot ce voiam, 
astăzi sânt stt prove ghia-t 
foarte atent. în acel an am 
reușit 
goluri în campionatul sta
tului 
lunci, această cifră scade 
constant. Mă consolează 
măcar faptul că acum tot 
mai des creez situații de 
goi coechipierilor mei.

întrebare: Care con
siderați că este cali
tatea dv. principală ?

Răspuns : Mi-e greu să 
fac această apreciere. Mi 
se pare că cel mai impor
tant este să urmărești jo
cul adversarilor și să știi 
de care „arme*  să te fo
losești intr-o situație anu
mită.

ani ?
Răspuns: Desigur. Am 

devenit mai atlet. Apoi, mă 
orientez mai bine pe teren. 
Totuși, în „națiorudă^ îmi 
lipsesc mult Didi și Zagal- 
lo. Acești jucători au re
prezentat un model al fe
lului cum trebuie să te 
orientezi în atac. Aș vrea, 
în această privință, să se
măn cu mijlocașul Jair, 
cel din 1950, care mi-a 
fost profesor la Santos. Am 
jucat cu el în 1957 și nici
odată nu voi uita precizia 
paselor sale.

înLrebare: De ce îl 
considerați pe Cutinho 
partener ideal ?

Răspuns : Deoarece ei 
știe si ghicească încotro 
mă voi duce și unde ii voi 
da înapoi balonul. De ase
menea, el știe să aleagă 
cel mai bun loc in raport 
cu poziția mea in joc. îmi 
place pentru că, deși 
joacă mult pentru mine, 
știe să-și păstreze propria 
indi vidualiiaîe.

întrebare : 
de pedeapsă 
totdeauna l>

Răspuns : Da. 
să fentez înainte
mingea, pentru a provoca 
pe portar la o mișcare pre
timpurie. La Santos și în 
„național ă“ am înscris 
toate loviturile din 11 m 
care mi-au fost încredin
țate. După ultimul 
Argentina mi s-a 
bat penalliul la fel ca 
Didi. Au știam !

întrebare: Ce adver
sari sînt cei mai redu
tabili în Europa ?

Răspuns : Toți fotbaliștii 
europeni mă neliniștesc, 
mai ales fiindcă jocul lor 
nu seamănă cu al nostru. 
Portughezii m-au uimit îa 
primml meci. Apoi, mi-e 
frică de duritatea germa
nilor, de forța atletică a 
olandezilor, precum și de 
mimul britanicilor, care 
sînt greu de încins la Lou- 
4 Ira.

întrebare: Ce fotba
liști v-an plăcut 
muh ?

Dirt-trach pc pista
23 Augnst“stadionuluinoastră așteaptă de la 

sportivii romîni ca la noua 
ediție 

obțină 
bune.

de după război au avut loc 
la Dublin, in 1947, iar de 
artunci, competiția se orga- 
tizeazâ cu regularitate.

Un amănunt interesant : 
la ultimele 8 ediții, locul I 
pe națiuni a fost cucerit 
de pugiliștii din țările or
ganizatoare. De undo se 
confirmă proverbul că «a- 
casâ... și pereții te ajuiă”. 
Această tradiție a fost în
treruptă însă la Praga 
(1957) de boxerii sovietici 
care, prin Grigoriev, Enghi- 
barian și Abramov au cu
cerit trei titluri.
• Incepînd din 1953_ pu- 

giliș’it romîni au participat 
la fiecare ediție a campio
nate?? i europene. Dintre cel 
10 boxeri prezenți atunci pe 
ringul din Varșovia, Nico- 
lae Mîndreanu, Francisc 
Ambre ș și Nicolae Linca 
au obținute rezultatele cele 
mal bune. Mîndreanu se 
cahiică in semifinale, unde 
urma să intilnească pe po
lonezul Ștefaniuk, dar fiind 
rănit din meciul precedent 
(cn Binder — Austria), pier
de partida prin neprezen- 
tare. Ambruș cîșiigă net în 
fața norvegianului Hansen, 
îl întrece și pe austriacul 
Schaleck, dar nu poate 
trece de polonezul Leszek 
Drogosz, care avea să de
vină campionul categoriei 
ușoară. In sfîrșit. Linca a 
realizat victorii 
Kraxner (Austria), 
(Cehoslovacia), dar 
învins de ’ 

nia), campionul
• La Berlin, 

prezentanții noștri au 
Uzat cele mai bune rezul
tate de pînă atunci. Mircea 
Dobrescu i-a învins, succe
siv, pe Friderick (Irlanda), 
Majdloch (Cehoslovacia — 
fost campion al Europei), 
Behrendt (B. D. Germană), 
pierzînd în finală la Edgar 
Basel (B. F. Germană). Do
brescu a ciștigat atunci 
medalia de argint. Din nou 
Linca s-a calificat in semi
finale, după ce trecuse de 
Schroder (Saar) și Melek 
(Turcia). El a pierdut în 

finală la Hyppolite Annex 
(Franța).
• Un mare succes au

înregistrat pugiliștii noștri 
la .europenele" de la Pra
ga (1957), cind Gheorghe 
Negrea a câștigat centura 
îa categoria semigrea, iar 
Mariuțan a obținut medalia 
de argint. De la campiona
tele europene de la Lucer
na (1953) Negrea s-a întors 
acasă cn o medalie de ar
gint. iar IosU MihaHc cn 
una de bronz. In sfixșit, la 
Belgrad (19B1) ciștigâm o 
medalie do argint prin Gh. 
Negrea și “ “ ‘ Z____
pria^ Virgil Badea șl Pulu

1 Iubitorii boxului din țara

a .europenelor” să 
rezultate tot mai

★
încheierea campio- 

europene de la 
comisia de orga- 
dat publicității 
clasament pe na. 
U.R.S.S. 35 p; 2. 

p; 3. R. P. Polonă 
R. S. F. Iugoslavia 

R.P. Romînâ, An- 
D. Germană 7 p;

6 p;
10. Franța 
. R. F.

P. Ungară 1 
Bulgaria, R. 

slovacă, — 
tar, 
da.

Dupd 
natelor 
Belgrad, 
nizare a 
următorul 
țiuni : 
Italia 
12 p;

1.
19

. . 4.
9 p; 5. 
glia, R.
8. Scoția 
5 p; ““ 
Austria, 
». “ 
P.

9. Elveția 
2 p; 11. 
Germană, 

p; 14. R
S. Ceho- 

Finlanda, Gibral- 
Grecia, Irlanda, Olan- 

Norvegia 0 p.

Mi ine după-amiază, In 
pauzele meciurilor de fot
bal din cadrul cuplajului 
interbucureștean care va 
avea loc pe stadionul „23 
August*  din Capitală, spec
tatorii vor putea urmări 

pasionante întreceri de vi
teză pe zgură (dirt-track) 
între eomponenții lotului 
R.P.R.

Zecile de cai putere pe 
care îi dezvoltă mașinile 
de construcție specială vor 
zburda pe pista stadio
nului struniți de specialiștii

9 9

T. 
vi-

facile la
Krokak 
a fost 

Chîychia (Polo- 
categoriel.

în 1955, re- 
rea-

R. CAL AR AȘ ANU

acestui gen de alergări 
(maeștri ai sportului și 

sportivi de categoria I). 
Așa cum se poate vedea 
și in imaginea prinsă de 
fotoreporterul nostru 
Chiorcanu, tocmai la
raje (unde mașina se pilo
tează mai greu) se încear
că depășirile, Iată-l pe M. 
Alexandrescu (2) lupți nd 
să-l depășească pe 1. C.ucu 
(b) — liderul campiona
tului republican pe anul 
în curs.

Asemenea momente dau 
multe nădejdi sportivilor șl 
emoții.., spectatorilor.

iN PATRU RiNDUR!
In orașul 

de educație 
predate de 
de... lucru manual

Brăila orele 
fizică sînt 
profesoara

Elevii, cum am auzit.
Și-au găsit la .sport" be

leaua :
Nici unul nu a reușit
Săritura cu... andreaua 1

I. CHIVU

Stiati că...

să înscriu 63 de

Brazilia,Sao Paolo. De a-

de

două

LEGI“ PENTRU SPECTATORIf f1

că
uneia dinLeaseă neîncetat fără a

că întrece* care

slab ?

MATINEU.

Toți o revendică pe Annie
DV-

se
POȘTAȘUION

CI andinIlustrații de

COMUNA 
există nici

soectaLrru- 
tLntre de:

Moina a 
supra a 
EweLI, al 
Olimpiada

că de data a- 
este yorba de 
ci de campioa- 
la schi. Annie

• Acordați cinstea cs- 
venit! învingătorului. dar

meci
spus

Fusul an, 
Dând.

Lovitura 
o bateți 
fel? 
îmi place 
de a lovi

ave(i 
et gi 
dv.

□ are 
râm câ

Juniori, for. 
cu Ivansuc.

a s prin ta

• Comportarea corespun- 
rât oare a publicului se 
reflect! asupra sportivilor 
participant i la compel.lie.

seniori- cu 
handbaliști, 

de se-

De sute de ani mai multe 
orașe grecești își dispută 
onoarea de a fi locul de 
naștere al lui Ilomer. O 
situație asemănătoare
întîmplă în prezent în Fran
ța. Numai 
ceasta nu 
un scriitor, 
na Franței 
Famose.

Mai tntîi

care n-a 
ritmului

50 m a

Z9
Povlo * îci

• Ciudiți-vă câ legile 
sportului amator sini vala
bile nu numai pentru eon- 
cmrrnțî, oi și pentru spec
ia ton.

PANCA, ODO- 
Core este poimâ

ine ci urilor d« fotbal

ta
va 
re- 

rea-

grecăîfi. X l-a~. suâat com
patriotul său Dalia» Long, 
care a reușit »â arunce 
ZG 3S m, cu m centimetru mal 
mult deci: vechiul record.

Cunoscutul antrenor de 
atletism, Otto Szymicek,a 
publicat in presă • serie 
de Jegi* ale 
lui. Iată ci teta

Spirit

rea sa fotbalistica. Numele 
singur, nu spune nimic. Să 
zicem câ pe mine m-ax 
chema... Pele. Ei și ?...

Un concurs de automobilism pe... 100 m

suaiswt

Există jucători în- 
Iri fața cărora tre
să sprintezi. Există 

pe care îi driblezi 
Există apoi apărători 

care rămîa în puncte fixe. 
Pe aceștia trebuie să-i ma
nevrezi pe toată lărgimea 
terenului. Mi se pare câ 
mie îmi folosește un simt 
al echilibrului înnăscut și 
copaci tatea de 

rapid.
întrebare: Care este 

punctul dv.
Răspuns : Trag prost la 

poartă din afara careului. 
De aceea caut să mă a- 
propii cît mai mult de 
poartă, fac pase inutile sau 
conduc prea mult mingea 
în loc de a trage de la 
distanță. Regret sincer că 
trag așa de prost.

întrebare: Ați făcut 
progrese în ultimii doi

— Dragi spectatori, n-ați fi de acord să vă po
vestesc în cîteva cuvinte conținutul piesei si după 
aceea să plecăm cu toții la stadion ?

Desen de S. Novac '•

Răspuns : în 
Domingos și Guhia, pe care 
i-am văzut la antrenament 
și nud roi uita niciodată 
De asemenea Zizinho și 
Jair. Dintre europeni o 

foarte puternică impresie 
mi-a făcut-o Gunnar Gren 
Va ramine pentru mine tot
deauna modelul tehnicii in
dividuale și al științei de 
a juca cu folos pentru o- 
chipă.

• Nu uitați 
rea la care asistați nu con
stituie un spectacol desti
nat să înveselească cu orice 
preț, ei manifestarea 
efert nobil, intr-un 
cavaleresc.

• fiți obiectivi ia fe
lul de a judeca și nu uitați 
câ concuren|ii sînt și «i 
oameni, ale căror perfor
manțe sini subordonate u- 
nor legi psihologice și 
fiziologice.

o localitate d-in 
departamentul Elsass a re
vendicat cinstea de a fi 
locul unde s-a născut mi
cuța campioană. Exemplul 
a fost urmat în scurt timp 
de un orășel din Burgun- 

dia. Dar aceasta nu l-a

Pe una din străzile car
tierului Montmartre din 
Pa ris a fost organizat de 
curînd tradiționalul con
curs automobilistic de 
încetineală.

Traseul cursei măsura... 
100 m. iar învingător era 
declarat acela care îl par
curgea în timpul cel mti 
lung. O condiție de bază 
era aceea ca roțile auto
mobilului să ruleze fără a- 
prire.

în jurul fiecărei mașini 
se agita un număr anu
mit de arbitri care veghea a 
ca roțile mașinii să se ro

se
ține seama de vitezl. Ia 
caz

condiție li se aplicau punc
te de penalizare.

Cîștigătorul cursei a tre- 
ent linia de sosire după... 
4 ore !!! Mașina sa a 
fost pregătită în mod deo
sebit pentru această cursă, 
fiind înzestrată cu o cutie 
de viteze specială, care i-a 
permis să meargă foartt 
încet. Au fost și cîteva de
fecțiuni pe parcurs.... si
guranțe arse.

A concurat și fostul a- 
lergător automobilistic Ray- 
fiond Sommer, 
I ntut rezista... 
cursei și după... 
abandonat.

Ca pasager al
mașini s-a aflat și un pic
tor care în timpul cursei a 
pictat... 4 tablouri.

...în cadrul celor 34 de 
țări afiliate la Federația 
Internațională de Hand
bal activează peste 74 000 
de formații, care cuprind 
1 341 901 de jucători și 
jucătoare? Iată de altfel 
și împărțirea lor : 38 147 
formații de 
631 106 
10 905 formații 
nioare cu 174 375 de hand
baliste și 25 648 formații 
de tineret cu 536 420 de 
jucători. In cifrele acestea 
însă nu sînt cuprinși de- 
cit cei care practică în 
mod organizat handbalul 
și participă la competiții 
oficiale.

...un suporter al clubu
lui Santos i-a făcut cadou 
lui Pele o mașină, în mo
mentul cind a aflat că a- 
cesta respinsese oferta de 
un miliard de lire ce l 
se făcuse pentru a juca 
în Italia?

Este a 15-a... mașină pe 
care o primește Pde cadou 
de cind joacă fotbal.

contrar txmcurenților 
nu respectau această

VALEKTJ OPRIN, SAT. 
CHIbîZZ — Iosif Varga, 
interul dreapta al echi
pei Dinamo București, 
este bucurestean de ori
gine. La 
plinit 2

6 aprilie 
de ani.

lâsat să doarmă pe pri
marul din Jurancou. situat 
la poalele Pinaeilor. El a 
cercetat în registrele de 
stare civilă și a descope
rit că Annie Famose a vă
zut lumina zilei la Juran- 
con. Ziarele an primit și 
fotocopii dup! actul de 
naștere al campioanei pen
tru a se putea convinge și 
mai bine de autenticitatea 
afirmațiilor consiliului mu
nicipal din J urancon.

„Nu vom permite să ne 
fie luată Ann ie a noastră" 
— a declarat primarul zia
riștilor.

AUREL 
BEȘTI. — 
resul 
dintre Brazilia și Rominia ? 
Piaă acum n-a avut loc nici 
o întîlnire între reprezentati
vele celor două țări. Ca a- 
tare, nici noi nu i-au bâtal 
pe ei, dar nici ei nu pot 
zice că ne-au bătut pe noi ’

I. B. MIU, PLOIEȘTI. — BÎH 
Nieder nu mai deține recor
dul mondial la aruncarea



BIAT1.ON MODERN DE IARNĂ
PROBA INDIVIDUALA

1, — Să se claseze în primele 6 Looucri la tm cenenre 
internațional Sa care participă cel puțin 4 țări, eu cel 
puțin 20 de participant!.

2. — La tir să obțină cei puțin 17 puncte.

PROBA PE ECHIPE

1. — Să se claseze în primele 2 tocuri la ne concnre 
internațional la oare participă cel puțin 4 țări sau să 
se claseze în primele 4 tocuri Ia un concurs interna
țional Sa care participă cel puțin 8 țări.

2. — La tir media s-chinei să fie de cel puțin 15 
puncte.

1. — Să facă parte dintr-nn echipaj (2 sau 4 per
soane), clasat în primele trei locuri la un concurs in
ternațional la care participă minimum 1* * echipaje din 
cel puțin trei țări.

2. __ Să facă parte dinir-un echipaj (2 sa® 4 per

bal „Cupa Europei centrale" reu
nește ta această ediție 8 echipe de 
club din Austria, R. P. Ungară, Ita
lia și Iugoslavia. Primul tur se va 
desfășura la 29 mai, după cum ur
mează : Vasas Budapesta — Banik 
Ostrava; F. C. Torino — Admira 
Viena ; Austria — Zelesniciar Sara
jevo ; M.T.K. Budapesta — Bologna. 
Jocurile retur se vor desfășura ta 
5 iunie.

• Echipa A. S. Monaco a eîștigat 
„Cupa Franței" la fotbal, învingând 
în finală cu 2—0 (0—0) pe F. C. Lyon. 
De remarcat că Monaco a eîștigat a- 
nul acesta și titlul de campioană a 
Franței.

soane), cîa&at în primele șase locuri la un concurs in
ternațional la care particăpă minimum 15 echipaje din 
cei puți» 5 țări.

HOCHEI PE GHEAȚĂ
1. — Să fi făcut parte din totul republican rare a 

participat Ia campionatul mondial din 1963, partJcă- 
pind la 75% din jocuri.

2. — Să facă parte din lotul republican care în se
zonul 1963—1964 a câștigai 75% din jocurile interna
ționale disputate.

SCHI
FOND
Masculin

1. — Să îndeplinească următorii timpi :
15 km. 52:00,0
30 km. Ih50:00,0
50 km. 21158:00,0

Ștafeta 4 x IC km. 2 b 20.00 (media pe 
10 km 35:00,9).

2. — Să oe claseze in primele 3 tocuri la nn eon- 
curs internațional la eare participă schiori din cel 
puțin 5 țări sau aâ se claseze în primele 6 locuri la 
un concurs internațional la eare participă schiori din 
cel puțin 10 țări.

Feminin

1. — Să îndeplinească următorii timpi .-
5 km. 20:00,0

10 km. 41^0.0
Ștafeta 3x5 km. 1 h. 06.00 (media pe

S km. 22:00,0).
2. — 8ă se claseze în primele S locuri la un concurs 

teternațtonal la eare participă eel puțin 4 țări sau să 
ae claseze în primele 6 locuri ia un concurs internațio
nal la eare participă cel puțin 0 țări.

ALPINE

1. — Să se elaeeae în primele 3 locuri Ia un con
curs internațional ia care participă cel puțin 5 țări 
to masculin ți 4 țări la feminin.

2. — Să se claseze în primele 6 tocuri la un concors 
internațional to care participă cel puțin 10 țări in în
trecerile masculine și 8 țări în cele feminine.

DOUĂ ETAPE DIFICILE...
(Urmare din pag. 1)

•fugarilor. Se des prind Lebedev ți Am- 
jdee, apoi Schur, Kudra, Cerepovici ți 
Kapitonov. Cu 15 km înainte de Erfurt 
fuge și C. Dumitrescu iar cu 5 km 
înainte de sosire Lebedev pleacă de 
lingă Ampler și câștigă detașat etapa. 
Clasamentul: 1. Lebedev (U.R.S.S.) 6b 
04:42. 2 Ampler (R.D.G.) 6h 05:19, 
3. Schur (R.D.G.) 6h 06:36. 4. Kudra 
(R.P.P.). o. Cerepovici (U.R.S.S.), 6. 
Kap'tonov (U.R.S.S.), 7. Bobckov
(R.P.B.) toți același timp, 8 Dumitres
cu 6h 06:45. 11. Stoica 6h 07:48... 40.
Ardfleanu 6h 17:58... 44. Rădulescu 6h 
28:15.. 56. Ziegler 6h 33:05... 66. Cos- 
Bia 6h 11:37 In cursă au luat startul 
90 de alergători, ultimul sosind Olsen 
(Norvegia) marcat cu 8h 12:15.

MAGDEBURG, 24. Etapa a XTV-a, 
desfășurată pe ruta Erfurt—Magde
burg (202 km), a avut un profil mun
tos. In plus cei 88 de alergători ră
mași în „Gușa Păcii" «u avut de în
fruntat un timp rece, cu vînt puter
nic. lateral. La cîteva sute de metri 
după start se produce o busculadă în 
care stat angrenați numeroși cicliști, 
printre eare și alergătorul nostru Ion 
Stoica, căruia i s-a rupt bicicleta. 
Pînă a schimbat bicicleta plutonul 
»-a depărtat și cu toate eforturile de
puse el nu va reuși să reintre, pier- 
ztnd multe minute în această etapă. 
Rutierul polonez Chitej nu va mai 
relua cursa după busculadă, fiind 
grav accidentat.

La km. 61 are loc sprintul de că- 
țărare, la punctul Kyffhăuser. Ordi
nea: Gawliczek (R.P.P.), Coleg (An

glia), Vyncke (Belgia). Pînă aici s-au 
urcat 36 de serpentine, care au fă- 
rimițat plutonul, apoi a urmat o 
eoborîre abruptă. La km 170 înregis
trăm o evadare: Timmermans. Ver- 
haegen (Belgia), Ampler, Appier 
(R.D.G.), Cerepovici și Olizarenko 
(U.R.S.S.). Puțin mai tirziu te ur
mează exemplul Andreoli (Italia) și 
Bobckov (R.P.B.). Grupul celor opt 
fugari nu reușește însă să ia un avans 
mai mare de 3—400 m față de grosul 
plutonului. Pe stadionul din Magde
burg grupul fruntaș e condus de Ce
repovici. In turnantă are o ezitare, 
se răstoarnă și o dată cu el cad 
Appier și Andreoli. Ordinea sosirii : 
Verhaegen 5h 27:37; Ampler, Bobe- 
kov, Timmermans, Olizarenko — a- 
celași timp. Cosma a sosit pe locul 
15 cu 5b 27:57; Rădulescu pe 19, Du-

în etapa a 10-a a campionatului 
U.R.S.S. Dinamo Moscova a dispus 
de Spartak Moscova cu 1—0, Mol
dova Chișinău a fost învinsă pe te
ren propriu cu 3-2 de S.K.A. Rostov, 
Neftianik Baku a eîștigat cu Dinamo 
Kiev cu 3—2 etc. în clasament con
duce Dinamo Moscova cu 16 p. ur
mată de Neftianik cu 15 p., S.K.A. 
Rostov și Dinamo Tbilisi cu câte 
13 p. etc.

• în turneul echipelor de amatori 
organizat cu prilejul centenarului 
fotbalului britanic s-au înregistrat 
rezultatele : Anglia — Olanda 3—1, 
Scoția — Elveția 1—1, R.F.G. — Fran
ța 4—2, Italia — Irlanda 2—0.

•ea-
& R U C

mitrescu pe 23, cu același timp, Zie
gler pe 30, cu 5h 31:27; Ardeleanu pe 
42 cu 5h 33:45 și Stoica pe 79 cu 
6h 37:28.

CLASAMENT GENERAL— indivi
dual: 1. Ampler 57h 18:03; Z Vec- 
haegen 57h 23:54; 3. Vyncke 57h 
26:38; 4. DUMITRESCU 57h 27:50; 5. 
Cerepovici 57h 30:08... 23. Rădulescu 
58h 01:58.„ 26. Coema 58h 06:15; 32. 
Ziegler 5Sh 20:13... 46. Stoica 58h 
48:27; 47. Ardeleanu 58h 50:06.
ECHIPE: 1. RD. Germană 174h 
48:05; 2. Belgia 174h 51:26; 3. U.RS.S. 
174h 51:49; 4. RP. Polonă 175h 03:23; 
5. RP. ROMÎNĂ 175h 16:39. Urmează: 
Bulgaria, Italia, Iugoslavia, Ceho
slovacia. Ungaria etc.

Simbătă se desfășoară ultima eta
pă, Magdeburg—Berlin (182 km.).

FOTBAL PE GLOB
• Formația Stocke City (în care 

joacă Stanley Matthews în vîrstă de 
48 de ani) și echipa Chelsea au pro
movat în prima ligă a campionatu
lui englez.

• Echipa daneză Aarhus a eîștigat 
cu 3—1 (1—0) meciul cu F. C. Ban- 
gu (Brazilia). Alte rezultate : Samp- 
doria — Universidad 1—0 ; C> K. D. 
Praga — Dynamo Dresda 4—0 (la 
Dresda); Fluminense — Selecționata 
Suediei 4—2 (la Boras).

• Tradiționala competiție de fot-

Turul ciclist al Austriei de sud
Turul Austriei de sud care a în

ceput joi reunește alergători din 
R.D. Germană, R.S. Cehoslovacă. R.P. 
Romînă, R.F. Germană, R.S.F. Iugosla
via, R.P. Ungară, R.P. Polonă și nu
meroși rutieri de la cluburile din 
Austria.

în prima etapă (împărțită în două 
semietape: Viena — St. Cristophe con
tratimp pe echipe — 37 km și St. 
Christophe—Amstetten 147 km cu ple
care în bloc) au luat startul 90 de 
concurența. Semietapa contracronc- 
metru a fost cîștjgată de echipa 
de club U. P. Viena cu 49:40,0, în 
care figurează cicliști de valoare ca 
Posti și Adolf Cristian, fost 
alergător profesionist, clasat pe locul 
3 în Turul Franței ediția 1957. 
Formația noastră a ocupat locul 
7 cu 52:59,0. Au participat a- 
proape 30 de echipe. A doua

BOURI! ROMÎNI
AU PLECAT LA MOSCOVA

Ieri la amiază au părăsit Capi
tala, pe calea aerului, boxerii ro- 
mîni care vor participa la campio
natele europene de la Moscova. Au 
făcut deplasarea următorii pugiliști : 
Constantin Ciucă, Puiu Nicolae, An
drei Olteanu, Florea Păirașcu, Iosif 
Mibalic, Vasile Mîrza, Virgil Badea, 
Ion Monea, Ștefan Cojan și Vasile 
Mariuțan. Echipa este însoțită de 
antrenorii Ion Cbiriac și Teodor Ni
culescu.

Prima reuniune a campionatelor 
se va disputa mîine seară, iar finalele 
vor avea loc în ziua de 2 iunie.

Iubitorii sportului cu mănuși din 
țara noastră așteaptă comportări dt 
mai bune ale boxerilor noștri, cărora 
le urează succes în marea confrun
tare europeană de la Moscova.

Înaintea campionatelor mondiale de lupte ;
DUPĂ CUM s-a mai anunțat, între 

30 mai și 2 iunie vor avea loc la 
Sofia campionatele mondiale de lupte 
libere. La această mare competiție 
s-au înscris 26 de țări, ceea ce in- 
seamnă un record de participare. Cu 
echipe complete vor concura repre
zentativele U.R.S.S., R.P.R., R.P.U., 
R.P. Bulgaria, R.D.G., R.S.F. Iugosla
via, R.P.D. Coreană, R.P. M-ongală,

Pistarzi romîni la Harkov
Joi în prima zi a concursului in

ternațional de ciclism pe postă găz
duit de velodromul din Harkov, ti
nerii noștri pistarzi au avut o com
portare bună în proba cu adițiune 
de puncte (semifond — 60 ture cu sprint 
după fiecare patru ture). Victoria a 
revenit alergătorului sovietic Bogdan 
Mink o iar cicliștii romîni V. Volo- 
șin, C. Tudose și V. Bnrlacu s-au 
clasat pe locurile 4, 7 și respectiv 8.

Halterofilii noștri 
au plecat la Sofia

Vineri, echipa de haltere a R. P. 
Romine a plecat la Sofia în vederea 
participării la cea de a III-a ediție 
a „Cupei Dunării".

Din echipă fac parte: I. Panait, 
A. Toma, B. Fiți,' L. Ionescu, T. 
Roman, L. Baroga și S. Cazan. La 
întrecerile de azi (cat. cocoș și pană) 
participă I. Panait și A. T«na, iar 
la cele de mllne (cat. ușoară, eemi- 
mijlocie, mijlocie) B. Fiți, L. Ionescu 
și T. Roman. întrecerile iau sfârșit 
luni. 

semietapă a revenit alergătorului 
austriac Posti marcat cu 3h45:59, ur-, 
mat în același timp de încă 7 aler
gători, evadați din pluton, printre 
care se află și ciclistul nostru Ga
briel Moiceanu, clasat pe locul 7.

MISTELBACH 24 (prin telefon)., 
Etapa a doua s-a desfășurat vineri 
tot în două semietape: Amstetten 
— Zwettl 94 km și Zvettl — Mis
telbach 146 km. Ele au fost cîștigațe 
de Rittmeyer (R.D.G.) cu 2h34:25 și 
respectiv Posti (U.P. Viena) cu 
3h54:27. Bădără, bolnav, a abandonat. 
Moiceanu și Cristescu au avut o 
comportare frumoasă în cea de a 
2-a semietapa sosind cu grupul fu
garilor, în același timp cu Posti. G. 
Moiceanu se află în primii zece, în 
clasamentul general individual.

Azi și miine, la Tg. Mureș și Sibiu

Dubla întîlnire de baschet 
dintre reprezentativele 

feminine ale R.P. Romine 
și R.P. Bulgaria

Iubitorilor baschetului din Tg. Mu
reș și Sibiu, sfîrșitul acestei săptă- 
mîni le oferă două interesante parti
de internaționale de baschet feminin, 
între reprezentativele R.P. BULGA
RIA și R.P. ROMÎNE, clasate pe 
locurile 3 și respectiv 4 la ultimul 
campionat european. Anul trecut, cele 
două formații s-au întîlnit de 4 ort, 
echipa bulgară ciștigind de 
dată : 54-45 (28-18) ta Sofia, 84-agJ» 
(46-22) la Plovdiv, 44-42 (27-23) ~ 
48—36 (29-8) la Mulhouse.

După cum am mai anunțat, primul 
meci are loc astăzi la Tg. Mureș, 
iar revanșa mîine la Sibiu.

R.F.G., Elveția, Italia, Grecia, Japo
nia, Spania, S.U.A., Iran și Turcia. 
R.S. Cehoslovacă, Suedia, Finlanda, 
Belgia, Austria, Izrael, Africa de 
Sud, Venezuela șț Franța vor avea 
reprezentanți doar la cîteva catego
rii. Astfel, numărul participanților v« 
depăși cifra de 200 1

• Din lotul țării noastre fac parte 
printre alții: Gh. Tăpălagă, Al. Mar
mara, Al. Geantă, C. Hathazi, Șt. 
Tampa, Fr. Boia, N. Pavel ș.a.

® înaintea „mondialelor la riasace^ 
,va avea loc Congresul federației 
temaționale. Cu această ocazie Fin
landa va cere organizarea viitoarei 
ediții a campionatelor mondiale 
(1964 sau 1965).

CONCURSUL INHRNATÎGNAI
BL TENIS DE LA TALLIN

La Tallin a început un interesant 
concurs internațional de tenis cu par
ticiparea celor mai buni juniori din 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, U.R.S.S. și R. P. Romînă. Re
zultate înregistrate : simplu juniori, 
turul I: Țereanu (R.P.R.) — Berzerhof 
(U.R.S.S.) 6—2, 6-2, Glotov (U.R.S.S.) 
— Niculescu (R.P.R.) 6—4, 6—1, turul 
al II-lea: Busmajovkov (U.R.S.S.) — 
Țereanu 6—3, 6—4, optimi de finală : 
Ilie Năstase (R.P.R.) — Siitama
(U.R.S.S.) 1—6, 6—2, 6—3, sferturi de 
finală: llie Năstase — Gigaia (U.R.S.S.) 
6—2, 6—3. în semifinală. Ilie Năs
tase se va întîlni cu maghiarul Kor- 
pacz. Dublu juniori, sferturi de fina
lă: Gigaia, Kokulia (U.R.S.S.) — Năs
tase, Niculescu 6—4, 4—6, 6—4.

Campionatul mondial 
de baschet

In turneul final al campionatului 
mondial masculin de baschet echipa 
Braziliei a câștigat cu scorul de 
90—79 (43—42) meciul cu echipa 
U.R.S.S., iar S.U.A. a întrecut cu 
101—73 (59—23) echipa Italiei.

Echipa U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 83—63 (48—28) echipa Italiei 
S.U.A. a învins cu 88—64 (33—26) 
pe Porto Rico. în clasament conduce 
Brazilia cu 10 puncte, urmată de 
U.RJS.S. cu 9 puncte și S.U.A. cu 
8 puncte. Jocurile S.U.A. — Brazilia 
și U.R.S.S. — Iugoslavia vor decide 
pe câștigătoarea campionatului.
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