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Meciuri de fotbal

Petrolul debutează la 28 iulie
CAMPIONII... In „Cupa Balcanică” la fotbala •
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. Chervet recurge tot mai 
des la obstrucții, primește două

PRIMELE CONCURSURI — PRIMELE REZULTATE

.ca de altfel și demonstrația de forță 
și curaj a halterofililor

De la stingă : Hora fiu Nicolau, 
Bărbuță, Drâgan, Plocon, Mince# 
și Grigorovici

▼ăzuiL duNeagu Kăduie&cu

dez
(formată din ♦ » replică dîrzl. Pagilistul nostru. 

Mihai ȚinsJ. sigur pe sine, a luat meciul

fost reprogramate. Ast- 
jocul Știința Cluj — Fa- j

dimineața se-

iar Flacăra Moreni — j 
mi ine i

minicii turistice
Oameni mulți duminică in 

idurea Pustnicul. Au venit cu 
utobuze, mașini, pe biciclete 

serbarea cîmpenească orga- 
izată de asociația sportivă 
Frigul" cu sprijinul clubului 
portiv „Metalul". Un program 
portiv bogat și variat a fost 
ezentat cu acest prilej.
Echipele uzinelor „23 Au- 

ust", „Mătasea populară" și 
I, U. T.“ au evoluat pe 
renuri marcate de... par
ul viu al privitorilor, pe po- 
ene, intre pomi. Frumoasele 
ntreceri și demonstrata de 
laltere. bor, trintă și lupte

Supliment de cronică 
la frumoasa victorie a Rapidului
Duminică seara, la Floreas- 

ca, la cîteva minute după 
marea finală. Uratele en

tuziaștilor spectatori care sa
lutau splendida victorie a Ra
pidului, nu mai conteneau. 
Ne-am îndreptat spre vestiare, 
strecurindu-ne printre specta
tori, pentru a-i căuta pe volei
baliștii giuleșteni și pe antre
norul lor, prof. Ștefan Roman. 
L-am găsit pe acesta sub o... 
avalanșă de felicitări, din plin 
meritate, pentru jocul exce
lent și victoria echipei în fi
nala C.C.E. Am reușit pînă la 
urmă să-i adresăm și pe cele 
ale cititorilor ziarului „Sportul 
popular", deschizîndu-ne drum

Ospre o convorbire pe care 
doream :

— Calde felicitări !
— Vă mulțumesc. Echipa

mers bine și sint încă sub im
presia plăcută lăsată de faptul 
că ne-a reușii în întregime ce 
ne-am propus înaintea meciului.

— Și anume ?
— Cunoscind foarte bine jo

cul campioanei U.R.S.S. (ne-am 
mai intilnit pină acum de șapte 
ori in finala C.C.E.), știam că 
iși dirijează atacurile mai cu 
seamă pe cele două diagonale 
mari ale terenului advers. Ca 
atare, împreună cu jucătorii, 
am ajuns la concluzia că ei 
trebuie să-și concentreze a- 
tenția in special in această di
recție, apărind cu strictețe și linia a doua» in zona centrală.
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punctele de atracție ale „du- ■ ■ 
pădurea Pustnicul... .>

au fost aplaudate la scenă des- - - 
chisă. Dar. de un interes nu ’ ’ 
mai mic s-au bucurat 
cursurile atractive: fuga 
saci, cu oul in lingură etc.

La reușita acestei frumoase^ 
serbări cimpenești a contri-^ 
buit și spectacolul cultural--
susținut de formația orchestrei ț '! n,UD" 
de amatori a întreprindem 
lectroaparataj.

In programul serbării nu 
lipsit nici concursurile de 
rientare turistică 
participat 33 de 
cluburile Metalul 
trecerile au

; MOSCOVA 27 (prin telefon) — 
"“•La campionatele europene de box. 
Tcare se desfășoară in capitala 

*i noștri 
jp, Iau avut de susținut «știri două

♦ examene dificile. Andrei Ohrana 
auZ^‘a hainit pe Ernst Chervet (El- 
0. ♦v<’,tia)» iar Ion Monea a avut ea 
auxa^versar Pc cunoscutul boxer po-

X loner Dampc. Dind dovadă de o 
a ♦buni pregătire tehnici și fîricS,

♦ încurajați de publicul moscovit

la care
echipe de
și Gloria.
riu disputate ♦ prezent la Palatul sporturilor, bo

și au fost ciftiga- Ț xerii romini au repurtat două 
te. bineințeles, de ♦ moașe și aplaudate victorii. 
echipele cele mai ♦ In limlieie categoriei pani, 
bme pregătite. Lo-Zdrei Olteana a intilnit în 
cut I a revenit for- ♦>oana elvețianului Chervet 
mafiei de la A.S. Țboxer tenace, dur. hot Irit si 
Titan ( 
Ion Ițu și 1 _ .
Mustață); pe locul >pe „cont propriu*, dominînd au- 
dot s-a clasat a- t tori tar de-a lungul întregii par- 
sociația sportivă Țtide. Croșeele sale La cap și actiu- 
I.U.T. (Gheorghe îniie re >etate in lupta de aproape 
Bâlănescu, îiicolae >nu i au ingidait nici an moment 
Mardale) și pe lo- de răgaz adversarului său. Nepu- 
cul trei asociația ' tind face față atacărilor lui 01- 
sportivă Republica • ■ teanu.
(Nicolae Bumbu- “<’ .1.
Iuți, Florian Panai- ■ > avertismente, iar în repriza a treia 
tescu). oestc descalificat: boxerul romin

După tncheierea , obține pe merit decizia.
concursului 
dintele 
Frigul 
Popescu — a intni- 
nat echipelor ciști- 
giioare premii.

în munca de or- ♦Chiriac, Mooea s-a
1^ ruai'insnxt t K în mi n ~

preșe-Duelul Monea — Dampc, «ș- 
asocicției ♦ tepîat cu mare interes, a întru- 
. Troieni nit toate calitlțile. Pini la acea- 

*—ii-Xstl partida scorul dintre cei doi 
* 4-♦boxeri era nedecis : 1—I. Bine 

ț. îndrumat tactic de antrenorul 
deplasat în 

ganizare s-au evi-Ț permanența în ring, a lovit cu 
denfint tov. Troian ♦ multi convingere, surprinzându-<i 
Popescu, Constan-'i adversarul cu lovituri scurt? la 
fin Țene, Ion Du-♦ figuri. Dupi ce în repriza întîi 
țuleacu fi muiți T Damp? este ceva mai activ. în 
alții. 4- ceorinaarea meciului Manea preia

♦ inițiativa |i nu o mai cedeazi

prioritate zonele 1 și 5 ale te
renului. După cum s-a văzut, 
n-am greșit de Ioc orientin- 
du-ne astfel jocul in apărare. 
E drept, din aceasta a rezultat 
un spațiu mai slab acoperit in 
zona 6 ți, mai precis, intre 
centrul I și centrul II, care 
supunea echipa noastră la un 
efori suplimentar. Aceasta insă, 
nu s-a intimplat decit spora
dic, pentru că Ghivi Ahvle- 
diani, antrenorul sovietic și vo
leibaliștii echipei Ț.S.K.A., se 
pare că n-au observat decit 
tirân, după începerea primu
lui set, la II—1 sau 12—4, cînd 
au și cerut un timp de odihnă. 
Dar și atunci, probabil că el 
și jucătorii săi nu au tost prea 
impresionați și convinși de 
eficacitatea tacticii noastre.

Intr-adevăr, voleibaliștii so
vietici n-au profitat decit 
în foarte mică măsură de 

acel spațiu insuficient protejat 
din terenul Rapidului, de care 
vorbește Șt. Roman. Faptul nu 
s-a datorat însă, exclusiv scă
derilor manifestate în această 
privință de Ț.S.K.A., ci mai cu 
seamă mobilității, mișcării în 
teren, a echipei noastre cam
pioane. Au fost doar cîteva ex
cepții la acest capitol, provo
cate uneori de Plocon și Min- 
cev, prin dublaje și întâmpi
nări cu .întîrziere a mingii în

• OLTEANU L-A ÎNVINS PE CHERVET (ELVEȚIA), IAR MONEA 
PE DAMPC (R.P. POLONA) • AZI. MIHALIC — TUMINȘ (U.R.S.S.) 

Șl PATRAȘCL —SABRI (ITALIA) la gimnastică

Și unul și altul însă, 
vanșat din plin prin 
tarea și contribuția 
loroasă în celelalte
ale jocului. Davila Plocon a 
desfășurat o Inteligentă acti
vitate la fileu, remarcabilă 
prin mingile trase, alternativ, 
liftat sau „puse" și prin ac
țiuni care au atras și înșelat 
deseori blocajul jucătorilor de

CONSTANTIN FAUR 
MIRCEA TUDORAN 

(Continuare tn pag
(Continuare in pag. a 2-a)

pînă Ia gongul final. El termini 
meciul la fr| de proaspăt cum l-a 
început și obține decizia cu 4—1.

Multe dintre tnti'nirile desfi
gurate astăzi au fost de o bună 
factură tehnică, îndeosebi meciu' 
dintre Sdiuitz (R D C.) ți Ba- 
mniay (B.P.U.). cat. pană.

Baraniay a obținut victoria în 
unanimitate. Sovieticul Stepașkin 
l-a învins prin Lo. in repriza a 
doua pe bulgarul Tratkov. iar 
Giurgenttî (Italia) a obținut o 
victorie dară in fața lui Mllro- 
viei (Iugoslavia). Alte rezultate-.

a
săptămîna trecută adunarea generală de constituire a asocia
ției sportive a cvartalului de blocuri Ferentari. Această aso
ciație a luat ființă în urma acțiunii dusă de comitetul de 
inițiativă format din reprezentanți ai organizației de partid 
de cartier, grupelor de partid de blocuri, comitetelor de bloc, 
comisiei de femei etc. și cu sprijinul Consiliului clubului 
>portiv Progresul și Consiliului orășenesc UCFS București.

La adunarea de constituire au participat 120 de membri 
UCFS înscriși de comitetul de inițiativă. Cu această ocazie, 
tov. Nanu Constantin din partea comitetului de inițiativă, a 
prezentat o scurtă informare despre acțiunea întreprinsă și 
despre rezultatele obținute. A urmat alegerea organelor de 
conducere ale asociației sportive (consiliul asociației, comi
sia de revizie și birourile secțiilor pe ramură de sport). Ca 
președinte al Consiliului asociației sportive a fost ales tov. 
Nanu Constantin, un entuziast, activist obștesc pe linie 
sportivă. Din comitet mai fac parte tov. lorgu Duțu. Aris
tide Popeșcu. Gheorghe Popa. Nicola e Stănculescu. Ion 
Șerb4aeseu. Victoria Baccela. Nicolae Naie. Marin Simion, 
Eugen Ducu. Constantin Bîrsan.

Pentru început, asociația sportivă și-a constituit următoa
rele secții pe ramură de sport : atletism, handbal, șah. fot
bal, volei, baschet, popice și turism. După alegerea orga
nelor de conducere și prezentarea planului de muncă al aso
ciației a urmat filmul ..Jocurile Olimpice de la Roata*.

Pînă la constituirea acestei asociații, prin munca comi
tetului de inițiativă și cu sprijinul comitetului unic al blocu
rilor Ferentari în frunte cu tov. Rusa Ion. președintele a- 
cestui comitet, s-au amenajat terenuri simple pentru hand
bal redus, volei, baschet, fotbal și cîteva sectoare pentru 
atletism. Este în curs de amenajare o pistă de popice.

Zilnic se desfășoară diverse activități sportive, la care 
iau parte numeroși tineri și copii din blocurile Ferentari.

In cinstea zilei de 1 iunie — Ziu» internațională a copi
lului, consiliul asociației sportive, în strînsj colaborare cu 
comisia de femei (responsabile, tor Vera Tecles și Ileana 
Bădulesou) au organizat duminică un reușit concurs de tro
tinete, triciclete și biciclete pentru copii.

Pe una din aleile blocurilor, frumos pavoazată, au fost

cat. goni: Amstron- (Scoția) b.p 
Veis, (Austria). Maccort (Irlan
da) b.p. ReiUr ( Anglia) ; cat. 
mijlocie: Murru (Italia) b.p. Pa- 
parizov (Bulgaria): Anders
(R.D.G.) b.p. Dunav (Ungaria): 
I aulob (Austria) b.p. Lolthans 
( Anglia); Schultz (R.F.G.) b.lt.o. 
Mommrrs (Olanda).

Marți intri in întrecere Miha- 
lic. avinda-I ca adversar pe bo
xerul sovietic Tuminș. iar mier
curi Pltrașeu îl intilnește pe Sa
bri (Italia).

# I! IIII il
Concurs de atletism

Miercuri și joi se va desfhs 
șura pe stadionul olimpic dm 
la Atena un mare concur»- 
internațional de atletism or
ganizat de clubul Panelinios. 
La aceste întreceri vor lua 
parte și patru atleți romîni s 
Constantin Grecescu. Vcderitt 
Furcă, Gheorghe Popescu șl 
Zoltan Famoș. Este un foarta 
Inin prilej pentru atleții no- 
ștri ca sS înregistreze not I 
rezultate de valoare.

Duminică, în sala de gim
nastică dtn șoseaua Ianca- 
lui, este programată prima 
etapă a interesantului con
curs de gimnastică „Cupa 
Sportul popular", întrecere 
pe aparate care angrenează 
pe cei mai buni gimnaști al 
noștri din întreaga țară.

Iat-o in fotografie pe 
Viorica Pleavă, componentă 
a lotului olimpic, 
pantă la „Cupa 
popular*-.
(Citiți amănunte în 

a 4-a)

Duminică
vor desfășura la Moreni, in 
organizarea asociațiilor spor
tive Poiana Cîmpina și Lo
comotiva Ploiești, întrecerile 
din prima etapă a campio
natului republican de viteză, 
pe circuit în care se vor dis- 
pută curse Ia toate clasele 1 
de capacitate.

reprogramate
Cele două partide din ca— i 

tegoria A și B care nu s-au ( 
disputat duminică din cauza ț 
unor partide internaționale, 
au
fel.......................
rul se va disputa joi 27 iu- i 
nie.
Siderurgistul Galați,
29 mai.

Au fost stabilite datele 
celor șase meciuri pe care j 
le va disputa anul acesta Pe
trolul Ploiești în „Cupa Bal
canică*. Primul meci va aveak < 
loc la 28 iulie cînd, la Plo-i 
iești, Petrolul va întilni for
mația Dinamo Tirana. Datele 
celorlalte meciuri sînt urmă«f 
toarele: 4 septembrie. 
Istanbul, cu Beșiktaș; 
septembrie, la Sofia, 
Levski; 16 octombrie.
Ploiești, cu Levski Sofia; 23- 
octombrie, la Ploiești, ci* 
Beșiktaș Istanbul; 21 noiem
brie, la Tirana, cu Dinamo- 

j Tirana.



_____________________________. rjVEȘTI DE LA CORESPONDENȚI

Pregătire temeinică — rezultate bune Nou record republican în proba de 800 m liber femei

Consiliul asociației sportive Con
structorul Ploiești a acordat o deose
bită atenție popularizării marii com
petiții a tineretului. Spartachiada de 
vară.

Rezultatele nu au întîrziat să a- 
pară. Pînă aram pe foile de concurs 
figurează peste 1 000 de particlpanți.

Concursurile de atletism au fost 
cele mai populate. La probele de să-

Noi terenuri de sport
la Sinaia

Membrii asociațiilor sportive Ra
pid și Voința din Sinaia au fost cît 
se poate de harnici în această pri
măvară. Ei au luat parte în număr 
mare la acțiunea de amenajare a noi 
terenuri sportive. Astfel, la asociația 
Rapid s-a amenajat un teren de vo
lei și o pistă de popice iar la Voința 
un teren de handbal în 7 și unul de 
volei.

Dintre membrii celor două asociații 
merită să fie evidențiați Ion Pădure, 
Emilian Ionescu. Dumitru Monica 
care au prestat un număr însemnat 
de ore de muncă voluntară la ame— 
najarea noilor terenuri de sport.

Ion Suditn
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Amenajați locuri simple pentru învățarea înotului (Urnwe din pag. 1)
Practicarea înotului contribuie în mod 

deosebit la întărirea sănătății, la dez
voltarea fizică armonioasă și la căli- 
rea organismului tinerei generații. Tot
odată înotul constituie pentru oamenii 
muncii un mijloc neîntrecut de re
creație. Practicarea lui este larg acce. 
si bilă bărbaților și femeilor de orice 
vîrstă și copiilor,

înotul are un larg caracter utilitar 
Si este necesar să intre în complexul 
de cunoștințe ^le fiecărui om, începînd 
din primii ani ai vieții.

In timpul verii, în majoritatea ora
șelor în care există bazine, se organi
zează centre de învățare a înotului 
în cadrul cărora sînt inițiați în tainele 
acestui sport un număr mare de copii 
și de tineri. ESTE NECESAR ÎNSĂ 
CA ÎNOTUL SĂ CAPETE O LARGĂ 
RĂSPÎNDIRE, SĂ SE ORGANIZEZE 
ÎNVĂȚAREA LUI §1 ÎN LOCALITĂȚI
LE CARE SE GĂSESC SITUATE PE 
MALURILE LACURILOR SI ALE RÎU- 
RILOR SAU PE LITORAL. PENTRU 
CA ÎN VIITORUL APROPIAT TOȚI 
COPIII SA ȘTIE SA ÎNOATE.

In acest scop se impune ca în pe
rioada care a mai rămas pînă la înce
perea sezonului de vară să se treacă 
Ia amenajarea de locuri speciale pen
tru înot, pe cursurile de apă sau pe 
marginea lacurilor unde — în timpul 
verii — să-și desfășoare activitatea cen-

trele de învățare a înotului. Acest lu
cru se poate realiza din resurse locale

CERINȚELE IGIENICE ALE 
LOCURILOR ALESE PENTRU 

ÎNOT
O deosebită importanță trebuie să se 

acorde examinării apei și a locurilor 
învecinate celui în care ne propunem 
desfășurarea lecțiilor de înot. Cerce- 
tînd terenul învecinat trebuie să se 
stabilească dacă nu se scurg în el ape
murdare provenite de la fabrici, spi
tale. băi, spălătorii etc.

Se vor lua toate măsurile pentru asi
gurarea securității celor care învață
înotul prin marcarea exactă a adînci- 
mii apei pe diferitele porțiuni ale lo_ 
cuiul de învățare.

Locul ales pentru înot trebuie să fie 
mai sus cu 100—150 m de punctul unde 
apa devine neigienică, sau mult mai 
Jos de acesta cu 1,5—2 km. La alege
rea locului, în cazul în care acesta 
nu poate fi dimensionat în limitele a 
25 m, 33.33 m sau 50 m (pentru a pu
tea fi organizate și concursuri popu
lare) se va ține seama ca suprafața 
sectorului ales să asigure cuprinderea 
Tn cadrul unei lecții a 20—25 elevi, 
știind că pentru fiecare elev este ne
voie de 5—6 m.p. Este, de asemenea, 
important ca locul ales să fie ferit 
de vînt.

In ee privește fundul lacului sau al 
fiului, în porțiunea de teren pe care 
vrem să o amenajăm pentru înot, este 
Indicat să fie acoperit cu nlșip. să 
fi-aibă nămol, plante acvatice, rădă
cini sau gropi. După amenajarea locu
lui se vor face controale periodice 
pentru a se curăți, la nevoie, fundul 
apei.

La amenajarea locurilor pentru înot 
In ape curgătoare se va ține seama 

rituri, aruncări, sprint și cros s-au 
întrecut aproape 800 de tineri mun
citori constructori. Printre cei cu re
zultate mulțumitoare se află E. Cris- 
tescu (înălțime și lungime). I. Mi- 
hai (cros), Floare Troacă (greutate), 
Doina Breten (100 m plat) și alții.

A. Vlăsceanu

Sărbătoare sportivă 
la Dorohoi

Stadionul „1 Mai" din Dorohoi a 
fost locul de desfășurare a unei reu
șite „duminici sportive-, la care, pe 
lingă un număr mare de sportivi 
și spectatori din localitate, au par
ticipat și colectiviști din comunele

* - —- - - -
Programul a început cu exerciții 

de gimnastică prezentate de nn an
samblu format din 150 de fete. In 
continuare s-au organizat pasionante 
întreceri de volei, handbal în 7 și 
concursuri de atletism. La sfirșit, 
s-aa întrecut echipele regionale de 
fotbal Victoria Dorohoi și Unirea 
Botoșani (1—2).

M. Crișan

ca viteza apei să nu depășească un 
metru pe secundă. Malurile rîurilor 
în locul ales este bine să fie cît mai 
nivelate și dacă se poate, acoperite 
cu iarbă sau cu nisip, pentru ca cei 
care învață sau practică înotul să aibă 
unde face și plajă.

DIMENSIUNILE BAZINE
LOR

Pentru ca în afara procesului de in
struire în locurile amenajate să se 
poată desfășura și activitate sportivă 
de mase, este necesar ca la dimensio
narea acestui loc să se țină seama ca 
el să fie de 25 m, de 33,33 m sau de 
50 m. Lățimea sa este stabilită în 
funcție de numărul culoarelor, știind 
că un culoar are 2,50 m lățime, iar 
cele de pe marginile bazinului 3 m. 
în general se folosește lățimea de 
22 m.

Adînclmea trebuie să fie mal mică 
la un capăt (1 m—1.20 m). unde vor 
activa cei care nu știu să înoate, și 
poate fi de 1.30—4 m la celălalt capăt.

Cele mai simple amenajări în ordi
nea accesibilității lor sînt : platforma, 
bazinul de plute cu butoaie sau bîr- 
ne, bazinul de piloni si bazinele din 
pămfnt.

Cea mai simplă instalație care pre
tinde cel mai puțin material, este 

platforma. Aceasta este indicat să se 
construiască mai ales pe marginile rîu
rilor, pentru ca tinerii să poată sări în 

’ a fi expuși accidentelor. Vor 
să sară numai după 
s-a controlat fundul

apele curgătoare sau 
se poate amenaja

apă, fără 
fi lăsați 
prealabil, 
hii !

Pentru _ _
lacuri se poate amenaja bazinul 
înot format din plute (fig. 1).

Bazinele instalate pe ape curgătoare 
se fac plute din bîme și nu din bu
toaie, pentru că acestea, datorită vo
lumului lor, opun o rezistență prea 
mare apei.

Dimensiunile 
fie de 6.25 x 2 
construi bazine 
cate mai înainte, prin 
multor plute.

Aceste plute trebuie să 
dru din bile de lemn cu 
de 18—20 cm, pe care se

ce, în 
bazinu-

pentru 
* de

unei plute trebuie să 
m pentru a se putea 
de dimensiunile indi- 

legarea mai

aibă un ca- 
un diametru 

------- , _ _ _ _ montează o 
podea făcută din scîndurl de 4 cm 
grosime. Pluta va fi susținuta la su- prof. OCTAVIAN MLADIN

Bazinul de 50 m din incinta ștran
dului Tineretului a găzduit dumi
nică după-amiază concursul de veri
ficare a înotătorilor fruntași din 
Capitală. Cu acest prilej, inotătoarea 
CRISTINA BALABAN (Dinamo) a 

Activitatea la polo
• SELECȚIONATA DE SENIORI A CAPITALEI A CIȘTIGAT TURNEUL DE 

POLO • CRIȘANA ORADEA INVINSA (LA SCOR) LA TIMIȘOARA

Simbătă seara, la ștrandul Tineretu
lui. s-au disputat ultimele jocuri în 
cadrul turneului de polo.

In prima partidă, peiecționata de se
niori a Capitalei â Întrecut reprezenta
tiva de juniori cu 12—1 (3—1, 2—0, 
3—0, 4—0), iar în cea de a doua P.apid 
a făcut Joc egal —- 3—3 (0—1, I—0, 
1—1, 1—1) cu Lokomotiv Karl Marx 
Stadt.

La sfîrșâcnl turneului clasamentul se
preș iotă astfel:

1. Selecționata 
de seniori 3 3 0 0 39: 3 6

2. Rapid 3 1 1 1 8:15 3
3. Lokomotiv K.KLS. 3 1 1 1 7:22 3

4. Selecționau 
de juniori 3 0 0 0 5:19 0

Lokomotiv Karl Marx Stadt evoluează
astăzi la Timișoara în compania echi-
pei Industria Linii Și mi ine la Arad
unde întilnește formațiai locală. I.C.A.

aju-praf ață. în apele stătătoare cu ____
torul a 4 butoaie goale, legate la 
colțurile ei.

Pluta pe care se instalează soclurile 
de start trebuie să aibă lățimea de 
cel puțin 3 m.

La construirea unui bazin de plute 
pe ape curgătoare, mai trebuie amena
jat și un dig așezat în susul curentu
lui, pentru ea să se creeze astfel o 
apă stătătoare.

La amenajarea digului se folosesc 
piloni care se îmbracă cu seînduri sau 
cu un gard de nuiele împletite.

Plutele se ancorează la mal sau de 
piloni bătuți în afara capetelor bazi
nului. Materialul lemnos este necesar 
să fie îmbibat cu gudron sau smoală, 
în timpul iernii bazinele se demontea
ză scoțîndu-se plutele la mal.

Bazinele de piloni bătuți pe fundul 
apei (fig. 2) se amenajează în apele 
cu nivelul constant.

Se delimitează conturul bazinului de 
jur împrejur sau numai din trei părți 
cu 2—3 rînduri de piloni, deasupra că
rora se fixează seînduri de 4 cm gro
sime, formîndu-se în acest fel o plat- 
- - ■ lăsată săformă sub care apa este 
circule nestingherită.

înălțimea pilonilor este în 
adîncimea apei, ei trebuind 
tuți în pămînt eel puțin 
pentru a rezista presiunii gheții deoa
rece vor rămîne în apă și pe timpul 
iernii.

funcție de 
să fie bă- 

1—1,5 m

UTILAJUL AUXILIAR
Este bine ca bazinele ehiar cele din 

plute, să aibă socluri de start (fig, 3). 
Acestea au forma unui paralelipiped 
teșit înspre bazin, cu dimensiunile ba
zei de 0,50 x 0,50 m, iar înălțimea de 
0.75 m de la suprafața apei. Ele se fi. 
xează în axul fiecărui culoar.

Culoarele se fac din frînghie care 
poate fi susținută de bile din lemn 
legate între ele (fig. 4).

Scîndurile de antrenament sînt ne
cesare atît pentru învățarea înotului 
cît și pentru antrenament. Ele au for- 

dreptunghiulară, rotunjite la unul 
capete, cu dimensiunile de 0,50— 
m și grosimea de 3—4 cm (fig. 5). 

parcurs distanța de 800 m liber în 
timpul de 11:31,0 — nou record re
publican de senioare și junioare cat. 
I și II. Vechiul record era de 11:34,7 
și aparținea lui Ingrid Ungur din 
15 mai 1960.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — I G. 
ARAD 10—1 (2—0, 3—0, 2-0, 3—1). 
Meci la discreția gazdelor, care au avut 
de întimpinat o replică slabi din par
tea arădenilor A arbitrat C. Reteghi 
(Tg. Mureș).

STEAUA —C. S. MUREȘUL TG. MU-
REȘ 15—0 (4—0, 4—0, 2—0. 5—0). 
lormația buiureșteană a desfășurat un 
joc în viteză, în ritm susținut obținînd 
o victorie la un scor categoric. Mure
șenii, evoluînd la un nivel nesatisfăeă- 
tor, n-au reușit să pună în pericol nici 
un moment poarta formației gazdl. A 
arbitrat Gh. Dumitru (Buc.).

IND. LINII TIMIȘOARA — CRI- 
ȘANA ORADEA 5—2 (1—0, 2—2. 1—0, 

Constituirea asociației sportive 
a cvartalului de blocuri Ferentari

marcate culoarele de concurs, startul și 
sosirea, iar la ora 9,30 s-a dat primul 
semnal de întrecere. La startul între
cerii s-au aliniat circa 150 de copii re
partizați pe grupe de vîrstă și probe, 
în entuziasmul general al părinților și 
al altor locatari, micii concurenti și-au 
disputat întîietatea mai întîi pe serii și 
apoi în finală.

După terminarea probelor, primilor 
trei clasați la fiecare probă și cate
gorie de vîrstă li s-au înmînat diplome. 
Tuturor concurenților li s-au mai ofe
rit dulciuri, drept recompensă pentru 
eforturile depuse și entuziasmul dove
dit.

După terminarea concursului nc-am 
adresat tov. Nanu Constantin, președin
tele consiliului asociației sportive, în- 
trebmdu-1, în ce constă cheia succese
lor realizate pînă în prezent de această ȘT. B.

,Rutierii* pistelor de asfalt s-au avîntat in prima lor întrecere. Hai trotinetelor! 
Foto: V. Bageac

Știri din regiunea Brașov
NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

De curînd în raionul Sibiu a hiat 
ființă două noi asociații sportive. 
Prima — intitulată „Poienița* — cu
prinde membri ai G.A.C., activiști ai 
Sfatului popular, cadre didactice și lu
crători din cooperație din corn. Or- 
lat. Pentru început, membrii asocia
ției vor putea participa la întreceri 
de șah, popice, volei, tenis de masă, 
călărie și turism.

Cea de a doua asociație sportivă 
a fost inaugurată pe lingă întreprin
derea Flamura roșie — secția gala- 
rită din Sibiu. Pînă în prezent, 83 
salariați au devenit membri ai 
UCFS.

IIie Ionescu, coresp.
„CUPA REGIUNII BRAȘOV" 

A REVENIT TRĂGĂTORILOR
BRAȘOVENI

La poligonul de sub Tîmpa s-a 
desfășurat cea de a Vl-a ediție a 
.Cupei regiunii Brașov" la armă li
beră 3x30 focuri și pistol precizie 
60 de focuri, la care au participat 

1—0). Timișorenii au realizat surpriza 
etapei: și ca scor și ca desfășurare a 
jocului. Ei au acționat dinamic, cu 
pase precise, cu șuturi puternice pe 
poartă. In schimb orădenii au rămas 
datori publicului timișorean. A arbi
trat bine H. Iacobini. (F. Gradl-corcsp.).

ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M. CLUJ 
3—3 (0—1. 1—0, 1—0, 1—2). A fost 
un joc de slab nivel tehnic în care 
echipele au urmărit mai mult rezultatul. 
A arbitrat E. Beniamin — Buc. (Șt. 
Târna ș-cores p.).

DINAMO BUG. — RAPID BUCU
REȘTI 14—1 (3—0. 4—0, 3—1, 4—0).

★
Meciurile de polo desfășurate în ca

drul etapei a doua a campionatului re
publican de juniori (zona București) 
au luat sfîrșit cu următoarele rezultate : 
Școala sportivă de elevi 2 — Steaua 
8—3 (2—2, 3—1, 0—0, 3—0); Școa
la sportivă de elevi 1 — Știința 9—2 
(0—0. 3—0, 2—0, 4—2) ; Progresul — 
Clubul sportiv școlar 3—3 (0—I, 2—0, 
1—1, 0—1); Rapid — Dinamo 17—1 
(l_0, 5—0, 6—0, 5—1).

Anunț
Centrul de inițiere la înot pentru 

copii, între 5—10 ani, își continuă 
activitatea la bazinul acoperit Flo- 
reasca și in cursul lunii iunie. Infor
mații, la bazinul Floreasca, telefon 
11.64.06.

tînără asociație sportivă și care sînt 
perspectivele ei ? Iată și răspunsul :

— Deși nu se poate vorbi încă 
prea multe succese, fiind constituiți de 
numai cîteva zile, trebuie să arăt că 
realizările obținute pe linie organiza
torică, a amenajării terenurilor precum 
și a concursului de astăzi se datoresc 
sprijinului dat de organizația de par
tid și colaborării foarte strînse cu co
misiile de femei și comitetele de bloc, 
care au un mare rol atît în înscrierea 
de noi membri în UCFS, cît și $n 
mobilizarea acestora și a copiilor lor 
la o activitate continuă și organizată 
Sînt convins că dacă vom fi sprijiniți 
și îndrumați în continuare de clubul 
sportiv Progresul și de Consiliul oră
șenesc UCFS București, vom reuși 
să desfășurăm o activitate rodnică, iar 
rezultatele nu vor întîrzia să apară.

reprezentanți ai regiunilor Iași, Ti
mișoara, Cluj, Ploiești și ai orașului 
București.

întrecerile au fost viu disputate 
și au scos în evidență pregătirea sa
tisfăcătoare a trăgătorilor din Brașov, 
București șl Cluj, ale Căror repre
zentative au ocupat în ordine primele 
locuri în clasament. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate : INDIVIDUAL: 
armă liberă: seniori: L Mircea Antal 
(București) 828 p; 2. Corneliu Cecati 
(Iași) 827 p; 3. Iulian Georgescu 
(Ploiești) 819 p; senioare: 1. Edda 
Baia (București) 825 p; 2. Eva Hu- 
dema (Timișoara). 801 p ; 3. Tereza 
Quintus (Timișoara) 797 p; juniori: 
1. Florin Țiței (Brașov) 814 p; 2. Ma
rius Labeș (Brașov) 798 p: 3. Gh. 
Bălan (Brașov) 790 p; junioare: 1. 
Marioara Bocăneală (Brașov) 815 p; 
3, Georgeta Pineta (București) 780 p; 
3. Petruța Tălvănescu (București) 762 
p; PISTOL PRECIZIE : 1. loan Tu- 
toianu (București) 519 p; 2. Victor 
Diebold (Brașov) 517 p; 3. Ludovic 
Piispok (Timișoara) 494 p.

C. GRUIA, coresp. reg.
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Instantanee

Categoria „sub zece ani”
In sfirșit, in sală iși fac 

mai mici gimnaști din 
imbrăcați in costu- 
capul sus și pășesc 
părinților care a-

apariția 
raionul

covorul mare 
a secției de 
de cultură a 
Mișcările tint

cei
„23 August”. Sînt 
me frumoase, țin 
minări prin fața 
plaudă puternic.

Începe concursul... Pe 
evoluează grupa mică 
gimnastică de la Casa 
tineretului „23 August",
precise, armonioase și dovedesc o 
bună pregătire. Asta, la gimnaștii 
și gimnastele de 7 ani. 
care lucrează de un an in această 
secție, impresionează. Gimnastica a- 
crobatică pe care o execută are fru
musețea unui adevărat spectacol.

Se aplaudă mult. Si o parte dintre 
aceste aplauze ii revin ți inimosului 
instructor Radu Gheorghe, care »e 
ocupă de ei. In secția 
duce, „categoria sub 
prinde peste 60 de 
antrenează singur, ci 
colectiv de 20 de instructori din gru
pa mare de gimnaști. Ținem să evi
dențiem o parte din ei: Gheorghe

Rațiu — strungar la uzinele „23 Au
gust”, Ileana Ghiță — elevă in clasa 
a X-a a școlii medii nr. 15 ș.a.

Concursul organizat de clubul spor
tiv Metalul in cinstea Zilei interna
ționale a copilului este la înălțime. 
Micii gimnaști iși dispută intiietatea 
cu multă ardoare. Toți sint talentați 
și iubesc gimnastica cu pasiune. Ne-a 
plăcut foarte mult evoluția elevei 
Elena Bădoiu din clasa a V-a a șco- 

i de g ani nr. 46. Credem că dacă
• fi chemată să facă

fața lotului nostru
• culege aplauze.
Premiile, diplomele 

împărțite la sfirșitul 
concurs au răsplătit emoțiile micilor 
concurenți. S-au dat diplome pentru 
„cel mai tinăr gimnast" (Rodica Io
nescu, clasa I), pentru „cel mai bun la 
învățătură” (Monica Dumitru și A- 
driana Perețeanu — medii numai de 
10) și bineînțeles premii pentru no
tele cele mai bune obținute în con- 
curs.

Ui 
ar 
in
ar

MARGINALII LA CEA DE A 5-A EDIȚIE A „CUPEI PĂCII"
• Orientare către ofensivă la seniori®Un „schimb de miine“ de nădejde!

• Echipa R.D. Germane, revelația turneului
• Așadar, și cea de a V-a ediție 
„Cupei Păcii" la rugbi a dat cîș-a

tig de cauză primei noastre formații 
reprezentative. Despre componenții 
ei se cuvine a stărui puțin în rîndu- 
rile ce urmează. Echipa, în ansamblu 
și-a făcut datoria. Indiferent de va
loarea adversarilor intîlBtți, toți rug- 
biștri din primul 
vit ou seriozitate 
portat Ia nivelul 
lităților lor.

înaintarea, de 
tul nostru forte a dat un randament 
sporit. In special prin linia a treia 
care a asigurat de cele mai multe 
ori legătura permanentă cu compar
timentul ofensiv. Motorul liniei a treia 
a fost Iliescu, jucător cu multă com
bativitate și perseverență care a răs
plătit din plin încrederea ce i-a fost 
acordată. Bine s-au prezentat și cei
lalți titulari ai acestei linii, Demlan 
șl M. Rusu.

Celelalte linii au sprijinit și ele în
deaproape jocul de ansamblu al for
mației noastre reprezentative. Poate 
că ar fi trebuit, totuși, să manifeste 
mai multă insistentă pe finalizarea

Pe compartimente, valoarea tineri
lor noștri rugbiști a fost sensibil 
egală. înaintarea a trăit mai ales 
prin Bacău, Iatan, Tuțuianu, Moldo- 
veanu, Ciornei, Moromete și Manea,

cu-

V, TOFAN

lot al tării au pri- 
partidele, s-au com- 
pregătirii șl posibi-

o demonstrație 
de gimnastică,

și bomboanele 
acestui frumos

„Avansați!'

care
pe care o co re
zece ani” 
gimnaști. Nu-i 
și-a format un

pildă, compartimen-

ridicind scorul la 18—0...
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în ultimii ani, prin grija partidu
lui și a guvernului, tot mai mulți 
oameni ai muncii tși petrec concediile 
de odihnă în frumoasele noastre sta
țiunii balneo-climaterlce. Una dintre 
activitățile recreative ale oamenilor 
muncii veniți în stațiuni, o consti
tuie, fără îndoială, sportul. Avînd 
în vedere că foarte curînd — la 1 
iunie — va începe sezonul plin în 
stațiunile de odihnă și tratament, re
cent a avut loc la Sinaia o consfă
tuire organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, la care 
au participat responsabilii cultural- 
sportivi din stațiunile de odihnă de 
pe întreg cuprinsul țării. Din partea 
Consiliului General al UCFS a fost 
de față tov. Miron Olteanu, 
președinte.

Printre problemele 
dezbătute de participanții 
la consfătuire a fost și 
activitatea sportivă din 
stațiunile de odihnă și 
tratament. Responsabilii 
cultural-sportivi din mul
te stațiuni au vorbit pe 
larg despre felul cum 
este organizată activita
tea sportivă a oamenilor 
muncii în timpul conce
diilor.

La Tușnad Băi, 
exemplu, terenurile 
fotbăl, volei și baschet 
găzduiesc zilnic fru
moase întreceri între e- 
chipele alcătuite ad-hoc 
de cei veniți Ia odihnă 
și cele ale asociației 
sportive din localitate. 
Cursurile de înot, plim
bările de agrement fă
cute pe lacul Ciucaș cu 
barca și cu hidrobicicle
tele, ca și excursiile în 
împrejurimile stațiunii 
fac parte, de asemenea, 
din 
Casa 
nad 
puternică 
fapt care 
rilor de 
odihnă să desfășoare o 
bogată activitate.

în ce privește casele 
de pe litoral, a intrat în 
cestora ca în fiecare an să organizeze 
cu mult fast întreceri sportive dotate 
cu „Cupa litoralului". Un mare nu
măr de oameni ai muncii veniți la 
odihnă la Eforie Nord și Sud, Te- 
chirghiol și Mangalia participă cu 
entuziasm la întreceri de înot în 
mare (între diguri), volei (între sta
țiuni) sau concursuri nautice. în vara 
acestui an, competiția — la a treia 
sa ediție — se va numi „Cupa Elibe- 
rării-litoral 1963" și prevede între
ceri atletice, de înot, canotaj și jocuri 
sportive distractive.

„In stațiunea noastră — Sinaia « 
ne spunea tov. Dumitru Luca, res

ponsabil cultural-sporfiv, excursiile 
nu stnț simple plimbări turistice. Pe 
traseu organizăm concursuri de orien
tare, La cabanele unde facem scurte

celor 
cu

nu numai excursiile 
programul cotidian 

veniți la odihnă. în 
consiliul orășenesc

concret, pe 
întreceri de

perlele sta-

vice-

popasuri organizăm concursuri dis
tractive, cu temele pregătite dinainte". 

Dar Ia Sinaia 
fac parte din 
sportiv al 
colaborare
UCFS, responsabilul sportiv din sta
țiune a întocmit un plan 
zile și ore, care prevede 
volei, șah și fotbal.

-.Herculane. Una din
țiunîlor noastre de odihnă-tratament. 
Mii de oameni ai muncii vin aci, an 
de an, să-și refacă forțele, sănătatea, 
să se recreeze. Au ei oare posibilita
tea să petreacă cit mai multe ore 
pe terenurile de sport ?

— Foarte puțin — ne-a mărturisit 
instructorul sportiv din localitate, tov. 
Vasile Nicolovici. Organizăm ex-

în funcție de particulari- 
vîrstă și de preferințe) 

participe astfel la o 
corespunzătoare. Instructo-

programul zilnic, 
de cultură din Tuș- 
Băi dispune de 6 

bază materială, 
permite iubito- 
sport veniți la

Șahul face parte dintre sporturile care se bucură de 
o largă popularitate printre oamenii muncii veniți la 

odihnă.

printre celelalte activități cultural-re
creative în stațiunile noastre de odih
nă și tratament. în colaborare cu me
dicii din stațiuni, oamenii muncii pot 
fi împărțiți pe grupe (sănătoși și 
suferinzi, 
tățile de 
și să 
activitate
rii sportivi din stațiuni trebuie să 
studieze posibilitatea introducerii 
gimnasticii de înviorare, cu scopul 
de 
de 
tă 
în 
lungă durată și deci obositoare. In
structorii sportivi din stațiuni au 
datoria să se ocupe de organizarea u- 
nor centre de inițiere în sport, astfel 
ca oamenii muncii să capete cunoș
tințe în legătură cu specificul anu
mitor discipline sportive. întrecerile 
sportive în stațiuni pot să se desfă
șoare în cea mai simplă formă, fără 
norme stricte de regulament. întil- 
nirile cu sportivii fruntași, simpo
zioanele pe teme sportive, „duminicile 
cultural-sportive", au dovedit că se 
bucură de interesul unui mare nu
măr de oameni ai muncii veniți la 
odihnă și este de la sine înțeles 
că se cer continuate.

La organizarea competițiilor amin
tite mai sus, ca și la amenajarea te
renurilor sportive «mple, consiliile 
regionale și raionale UCFS pe terito
riul cărora există stațiuni de odihnă- 
tratament să-și aducă o contribuție 
tot mai mane. în așa fel incit activi
tatea sportivă din stațiuni să creeze 
oamenilor muncii o și mai bună dis
poziție.

a stimula funcțiile organismului, 
a contribui la călirea lui. O aten- 
grijă să se acorde excursiilor, 

așa fel incit acestea să nu fie de

Kahlopol înscrie spectaculos
acțiunilor multiple inițiate de liniile 
dinapoi...

Treisferturile — compartiment con
siderat ca rămas... dator altădată 
s-a prezentat de data aceasta la 
înălțime. A strălucit de departe 
Wusek, dar au satisfăcut și Cordoș 
Rahtopol și Giugiuc, jucători cu mari 
posibilități. încă un fapt pozitiv: 
Pencâu a fost și de data aceasta un 
fundaș ofensiv, așa cum ar trebui să 
fie orientați în joc toți jucătorii care 
funcționează pe acest post.

linia de treisferturi prin Pilă (exce
lent coordonator), Dragomir, Tranda- 
firescu, Nica, Vasilescu și Nedelou.

rugbiștii din R. D. Germană, 
dovedit a fi într-un evident 
practicînd un joc orientat 
acțiuni ofensive. A surprins 

jocu- 
rezul-

de la

de cultură 
tradiția a-

Foto: I. Mihăică

cursii și uneori meciuri de volei 
sau de șah. Insuficient față de posi
bilitățile existente aici. La Herculane 
există un teren de fotbal, unul de 
volei și o popicărie modernă. Lipsa 
de inițiativă este deci evidentă. Dar 
nici sprijinul consiliului regional 
UCFS Banat nu se face simțit. Or
ganul UCFS 
colaborare cu 
la Herculane 
printre altele, 
demonstrative
să-și aducă contribuția sportivii din 
Timișoara. Deși a fost întocmit în 
luna aprilie, totuși din acest calen
dar nu 
nimic.

După 
teanu,
liului General al UCFS, sportul tre
buie să-și găsească tot mal mult loc

regional a alcătuit în 
instructorul sportiv de 
un calendar în care, 
se prevedeau întreceri 
la care erau chemați

s-a realizat pînă în prezent

cum sublinia tov. Miron Ol- 
vicepreședinte al Consi-

• Echipa noastră de tineret, deși 
a participat în afara competiției, a 
dovedit maturitate, în special în me
ciul cel mai dificil, cu XV-le ceho
slovac. în această partidă, victoria 
putea fi cucerită la un scor mai ridi
cat, dacă ținem seama că în primele 
minute, Iatan a înscris o încercare 
aproape de centru dar arbitrul E. 
Friedlein, departe de fază, a „vă
zut" altfel dictînd grămadă de la 5 
metri.

Este de apreciat faptul eă antre
norii lotului de tineret (prof. Anrel 
Barbu și N. Ghiondea) au colaborat 
strîns, asigurind jucătorilor o pregă
tire corespunzătoare. Ei le-au dat in
dicații precise, de la meci la meci, 
în funcție de fiecare adversar șl pe 
care tinerii noștri rugbiști au căutat 
să le respecte. Este adevărat, au fost 
șl momente cînd aceste indicații au 
fost neglijate (vezi meciul cu K. P. 
Bulgaria). Explicația 7 Supuși unui 
regim de efort neobișnuit (trei me
ciuri în șase zile) rugbiștii noștri 
n-au mai avut suficiente resurse 
fizice.

• Dintre oaspeți, revelația au con
st! tuit-o 
Ei s-au 
progres, 
mult pe
de asemenea, atenția acordată 
lui ferm în apărare. De aici și 
țațele obținute.

Ne-am fi așteptat mai mult
echipa R. S. Cehoslovace, în special 
o orientare către joc deschis (așa cum 
au făcut, în general, celelalte echipe, 
a R. P. Polone mai ales).

în ce privește echipa R. P. Bul
garia, pentru prima ieșire într-o com
petiție internațională, aceasta a dove
dit reale posibilități, îndeosebi p< 
înaintare.

T. STAMA
N. BARBAUȚEAN

DIN TOATA ȚARA
ȘI-AU CUMPĂRAT ECHIPAMENT 

NOU
în dorința de a asigura colectiviști

lor condiții din ce în ce mai bune 
pentru practicarea sporturilor lor pre
ferate, conducerea G.A.C. din comuna 
Verbița, raionul Calafat, regiunea Ol
tenia, a pus la dispoziție asociației 
sportive o însemnată sumă de bani. 
Consiliul asociației, în fruntea că
ruia se află tov. Valeriu Marinescu, 
a hotărît să folosească acești bani 
pentru îmbogățirea magaziei sportive. 
Astfel, s-a cumpărat echipament spor
tiv în valoare de 2.850 de lei.

Florian Sava-coresp.

CURSURI DE INSTRUCTORI 
SPORTIVI

• De curînd s-au încheiat cursu
rile de instructori sportivi organizate 
de asociațiile Știința și Mecanizatorul 
din Roșiori. Astfel, 199 de tineri și ti
nere au devenit instructori de atle
tism, baschet, handbal în 7 și volei. 
Merită subliniată munca depusă de 
tovarășii Romeo Ionescu, Victor Velea 
și Paul Cristea, care au coordonat 
cu multă competență lecțiile acestor 
cursuri.

• 187 de membri UCFS din aso
ciațiile sportive Tînărul siderurgist, 
Știința, Oțelul roșu, Foresta Brădlșor, 
ș.a. au trecut cu succes examenul de 
absolvire a școlii de instructori de 
turism, volei, handbal și gimnastică 
în producție, organizată de consiliul 
raional UCFS Caransebeș.

T. Negulesou și N. Pîrva-coresp.

CAMPIOANELE REGIUNII 
BACAU LA POPICE

Pe arena asociației sportive înain
te, din Bacău, a avut loc campionatul 
regional de popice. S-au întrecut cele 
mai bune echipe feminine și mascu
line din raioane. Titlurile de cam
pioane regionale au fost cucerite, la 
fete și la băieți, de echipele fabricii 
de zahăr din Roman. Cele mai mari 
rezultate individuale au fost înregis
trate de Silvia Mocanu (F. Z. Roman) 
427 p.d. și 
832 p.d.

indi-

Ella

Tr. Enea (F. Z. Roman)

D. Rusu-președ. comisiei 
reg, de popice

SPORTIVI FRUNTAȘI 
IN CAMPANIA AGRICOLA

Fiind de mult o gospodărie colec
tivă milionară, G.A.C. „23 August" 
din comuna Tg. Vechi, raionul Plo
iești, luptă pentru o cît mai mare 
productivitate la hectar. Membrii ei 
au efectuat prașila întîia la sfecla 
de zahăr, la floarea soarelui și pe 
toată suprafața însămînțată cu po
rumb. Un aport deosebit în această 
muncă l-au adus sportivii asociației 
Recolta, în frunte cu Aurelia Bur- 
cilă, Aga Agiu. Constantin Gruia, Gh. 
Istrate și alți tineri șl tinere.

CONSTANȚA (prin telefon). Timp 
de două zile, vineri și sîmbătă, • «rut 
loc în orașul nostru un concurs inter
national de tenis de masă organizat do 
Oficiul sport din UCECOM. In •- 
fara jucătorilor romîni au luat part» 
și sportivi de la Start (R. P. Polona) 
și Septemvri (R. P. Bulgaria). L» 
echipe femei, pe primul loc s-a clasat 
selecționata Voința care a dispus d® 
Start cu 3—1 și Septemvri cu 3—0. 
întrecerea formațiilor masculine a re
venit formației poloneze Start, învingă
toare asupra Voinței cu 5—3 și Sep
temvri cu 5—0. Alte rezultate: Start — 
Septemvri (fem.) 3—0, Voința — Sep
temvri (mase.) 5—0.

S-au desfășurat și două turnee 
viduale.

La femei, învingătoare a ieșit
Constantinescu, urmată de Marta Tom- 
pa, Skuratovici, Vogel, Peeva, Teodo- 
rova.

Turneul masculin a fost cîștigat <!• 
polonezul Grzanka. Pe locurile urmă
toare s-a ii clasat în ordine Garczinski. 
Bottner, Demian, Stepien, Ionescu Soa
re, Supek, Dafov, Ulkin și Konov.

Sportivii noștri — e vorba de băieți 
— puteau obține rezultate mai bune 
dacă ar fi acționat mai atent și s-ar fi 
concentrat mai mult în fmalurile de se- 
turi și partide. Un singur exemplu: în- 
tr-unul din meciurile din întîlnîrea Vo
ința — Start, Bottner a cîștigat primul 
set la polonezul Stepien, iar în urmi- 
torul a avut 19—10, dar a pierdut în 
cele din urmă la 20. In setul trei, si
tuația s-a repetat și Stepien a cîștigat 
cu 2—1. De asemenea, deși cunosc 
multe procedee tehnice, jucătorii noștri 
nu le-au pus suficient în valoare. Ei 
au lăsat deseori inițiativa adversarilor, 
intrînd în defensivă, ajungînd la re
gula activizării, unde totuși au pierdut 
numeroase seturi.

A. VLĂȘCEANU-coresp.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4245 Pag. a 3-a



IVI NR ST

O competiție așteptată cu mult interes: 
„Cupa Sportul popular"

GinHiaștii fruntași din țara noastră au primit cu mult in
teres și cu reală satisfacție știrea despre organizarea in 
luna viitoare a unui concurs oficial dotat cu «Cupa Sportul 
popular". Pe lingă faptul că această întrecere completează 
un gol în activitatea conpetițională internă, ea prezintă in 
plus noutatea că este o întrecere organizată cu clasament 
numai pe aparate și numai individual. Este pentru prima 
oară în țara noastră cînd, pe plan republican, se desfășoară 
en asemenea concurs, fapt care stimulează într-o măsură și 
mai mare pe cei mi buni gimnaști ai noștri pentru a se pre
zenta bine pregătiți.

Ultimele concursuri internaționale și îndeosebi competi
țiile oficiale de mare anvergură au arătat in mod elocvent 
că cei mai buni gimnaști ai lumii, pe lingă o pregătire ge
nerală excelentă, pe lîngă o comportare omogenă la toate 
aparatele, se prezintă foarte bine pregătiți in mod deosebit 
la anume aparate in care capătă astfel an fel de specialitate. 
Si rezultatele practice nu intirzie. Sportivii bine pregătiți la 
anumite aparate, chiar dacă se clasează pe un loc mai modest 
in clasamentul general individual, ocupă locuri fruntașe, cbiar 
primul, la unul din aparate, reușind astfel să cucerească 
medalii. De altfel, atit la jocurile olimpice cit și la cam
pionatele mondiale sau la „Cupa Europei" — cele mai im
portante competiții de gimnastică care se desfășoară în 
prezent — întrecerea are loc atit pentru clasamentul ge
neral individual cit și pe aparate.

Tocmai aceste considerente an făcut ca ziarul nostru, în 
colaborare cu federația de specialitate, să organizeze și 
la noi o competiție pe aparate. Întrecerea, după cum se 
știe, se va desfășura în două etape: prima la 2 iunie, iar 
cea de a doua la 23 iunie — ambele în Capitală. Atit la 
feminin cit și la masculin vor fi prezenți la startul între
cerii membrii loturilor republicane și olimpice, unii dintre 
cei mai buni gimnaști ai țării. Reținem printre aceștia pe 
Viorica Pleavă, Elena Tatan, Mariana llie, Emilia Liță, 
Sonia Iovan, lulia Podoreanu, Eleonora Ceampelca, Gheor- 
gbe Niculina, Uta Poreceano, Atanasia Ionescu, Gabriela 
Pariziana (feminin), precum și Petre Miclăuș, Anton Ra
dar, Frederic Orendi, Gheorghe Sunciu, Alexandru Szi- 
lagy, Gheorghe Tohăneanu, Petre Gruin (masculin). Ală
turi de aceștia vor evolua, desigur, și alți gimnaști frun
tași din București sau din orașele din tară.

Pentru gimnaștii noștri, „Cupa 5portul popular" este 
un bun prilej de verificare a pregătirii înainte de „Cupa 
Europei", programată în zilele de 6 și 7 iulie la Belgrad.

Antrenorii și sportivii fruntași cu care am stat de vorbă 
în aceste zile ne-au declarat că întrecerea inițiată este bine
venită, că gimnaștii și gimnastele care vor participa la 
acest concurs se vor prezenta bine pregătiți, atît la exer
cițiile liber alese, cit și la cele impuse, pe care le pre- 
găsesc de la începutul acestui an. Și, bineînțeles, specta
torii vor avea ocazia să se întîlnească cu gimnaștii noștri 
fruntași, să asiste la un concurs original, atractiv.

De la trimisul nostru special in „Cursa Păcii**, H. Naum:

PRIMELE DISCUȚII DUPĂ MAREA ÎNTRECERE...
BERLIN 27 (prin tele

fon). — Simbătâ după- 
amiază la Berlin, rutierii 
participant la cea de a 
XVI-a ediție a „Cursei 
Păcii “au încheiat de 
•cris o nouă pagină în is
toria ciclismului mondial 
smator. Este o pagină 
care face cinste acestei 
activități pentru faptul 
că sportul cu pedale a 
marcat, cu prilejul 
„Cursei Păcii", un impor
tant pas înainte. Numărul 
mare de alergători, — cei 
mai mulți cu o pregătire 
de nivel înalt — dove
dește interesul federații
lor naționale pentru pre
zentarea unor garnituri 
din ce in ce mai puter
nice iar mediile orare 
ridicate, realizate în „e- 
tape-maraton" explică 
dirzenia cu care alergă
torii și-au disputat fie
care kilometru al între
cerii. Despre acest eveni
ment sportiv internațio
nal, al cărui ecou nu se
▼a stinge curind. am CONSTANTIN DUMITRESCU
avut prilejul să discutăm
duminică și luni la Berlin. Iată de nor sovietic Leonid Selesnev, venit în 
p-ldă ce ne-a spus cunoscutul antre- „Cursa Păcii" din acest an în cali

tate de conducător al delegației:
„Victoria sportivilor din R.D. Ger

mană, atit la individual cit și la echi
pe, este pe deplin meritată. Reprezen
tativa noastră, în actuala alcătuire, 
n-a putut realiza mai mult. Am crezut 
că vom avea mai mult de „discutat" 
cu echipa R. P. Romine dar ea s-a 
resemnat repede".

Domnul Louis Hemmeryckx (Bel
gia), membru al juriului internațional 
de arbitri, a avut cuvinte de laudă la 
adresa lui Dumitrescu s

„Mi-a plăcut acest băiat cu un corp 
de adevărat atlet. Putea face chiar 
mai mult!"

Ziaristul francez, Jacques Marchand 
de la „l'Equipe", consemna :

„Formația R. D. Germane s-a bizuit 
pe „capul" lui Schur și pe „picioarele" 
Iui Ampler. Fără unul sau fără celă
lalt cele două victorii nu ar fi fost 
posibile. Toată admirația față de Du
mitrescu. Cred că potențialul echipei 
dv. este mai ridicat decit cel arătat 
in clasamentul general al ediției din 
acest an a „Cursei Păcii".

Cele notate aici n-au pretenția de 
a constitui o analiză a comportării

fih. Calcișcă (Dinamo) campion al Capitalei, la semitond
Duminică dimineața a avut loc cam

pionatul de semi fond al Capitalei, desfă- 
♦urat pc circuit.

Cu viu interes a fost urmărită evo
luția seniorilor, care și-au disputat tn- 
tlictatea de-a lungul a 48 km (32 ture 
«u sprint după fiecare două ture). Piu- 
Ionul pornește tare. Primul sprint e 
•tștigat de Gheorghe Neagoe, urmat de 
Ciumeti, Calcișcă și Braharu. Ultimul 
■•ma .puțind rezista trenei abandonează 
Jupă cinci ture.

Intre sprinturile V și X se dă o luptă 
•trinsă între Ciumeti și Calcișcă, pen
tru primul loc. Al zecelea sprint e ciș- 
tigat de Ciumeti secundat de N. Gri- 
gore. După acest sprint Ciumeti, la o 
ăurnantă, cade și pierde contactul cu 
phitonul fruntașilor, dindu-i astfel po
sibilitatea lui Calcișcă să fie sigur de 
victorie. Clasamentul : 1. Gh. Calcișcă 
(Dinamo) 37 D (timp 1 h 19:08); 2. 
Jf. Ciumeti (Voința) 15 p; 3. M Voi- 
•ea (Dinamo) 13 p; 4. Gh Neagoe 
(Steaua) 12 p; 5. A. Selaru (Dinamo) 
11 p ; 6. S. bufă (Steaua) 11 p.

La juniori de cat. 1 (30 km 20 ture)

Victoria a revenit talentatului Gh. Radu 
(Olimpia) cu 40 p, iar C. Grigore (Vo
ința) cu 23 p a eîștigat întrecerea ju
niorilor de cat. a H-a desfășurată de-a 
lungul a 20 km.

N. COSTIN, coresp.

cicliștilor noștri în „Cursa Păcii". Ele 
sint doar citeva spicuiri din discuțiile 
ce se poartă la Berlin asupra recentei 
ediții a competiției.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a adăuga că 
vată după părerea 
Gabriel Moiceanu a 
simțită în echipă.

SM

NOI RECORDURI REPUBLICANE
în cadrul unui concurs desfășurat 

la Iași, fruntașii planorismului nos
tru au obținut următoarele rezultate:

• Record republican de viteză pe 
triunghi de 100 km (traseu — Iași— 
Vlâdeni—Sinești—Iași) realizat de 
Vioreț Cișmaș și Ion Alexa: 63,42 
km/h. Vechiul record era de 56,84 
km/h.

• Record republican de viteză pe 
triunghi de 100 km (același traseu) 
stabilit de Mircea Finescu pe plano
rul Zefir: 91,92 km/h.

• Record republican de viteză pe 
triunghi de 100 km realizat de Nico- 
lae Mihăiță pe planorul Foka (clasa 
Dl): 74,58 km/h.

• Record republican de înălțime: 
4.700 m — stabilit de planoristul 
Nicolae Mihăiță. Vechiul record apar
ținea sportivului Mircea Finescu și 
era de 4.350 m.

în urma performanțelor obținute, 
sportivii Ion Alexa și Petru Zenovei 
au îndeplinit condițile pentru in
signa internațională de aur cu un 
diamant.

A început asaltul normelor
Am răsfoit filele agendei anu

lui 1963 și am numărat zilele anu
lui ce vine... Au mai rămas 502 
zile pină la începerea întrecerilor 
din cadrul celei de a XVIII-a edi
ții a Jocurilor Olimpice de vară.

In ziua de 10 octombrie 1964, 
pe stadionul Național din Tokio, 
sportivi veniți din toate 
colțurile lumii vor defila 
prin fața zecilor de mii 
de spectatori, vor aplau
da cu însuflețire mo
mentul aprinderii simbo
licei flăcări olimpice șl 
înălțarea pe catarg a 
steagului alb cu cele 
cinci cercuri. în ziua ur
mătoare vor începe în
trecerile la canotaj academic, 
baschet, box, fotbal, haltere, lupte, 
Înot și sărituri, pentatlon modern, 
polo pe apă, volei și hochei pe 
iarbă... S-ar părea că pină la 
începerea Jocurilor mai este mul
tă vreme...

Dar nu e așa, ținind seama că 
în 502 zile sportivii noștri trebuie 
să se pregătească cit se poate de 
bine, la un înalt nivel, pentru ca 
prin rezultatele realizate să me
rite cinstea de a fi selecționați în 
loturile olimpice ale R. P. Ro
mine și pentru ca, la Tokio în 
marea întrecere a J.O. să înregis
treze cele mai bune performanțe, 
să obțină victorii de prestigiu 
pentru culorile scumpei noastre 
patrii.

Tinerii noștri sportivi, campioni 
și recordmani republicani, spor
tivi de o valoare încă medie dar 
care țintesc consacrarea, ca șl

Urmați-le
-■ 'v-rin -■

Sportivi care și-au îndeplinit

foarte mulți începători, au luat 
cunoștință de normele de selecție 
stabilite de C.O.R. și de federa
țiile sportive, pentru includerea 
în loturile olimpice ale R-P. Ro
mine. împreună cu antrenorii 
lor, cu profesorii de educație fi
zică, ei au discutat despre valoa

rea acestor norme și — 
in majoritatea cazurilor — 
au stabilit planul acti
vității concrete pe ba
za căruia să poată începe 
„asaltul" normelor olim
pice. Iar cei care n-au 
făcut încă acest lucru, 
nu trebuie să mai stea 
pe gînduri, ci să facă și 
ei la fel.

Nu este cituși de puțin o treabă 
ușoară, dar față de condițiile de 
pregătire pe care le au la 
dispoziție, față de largul spri
jin pe care îl primesc și ținind 
seama și de posibilitățile pe care 
le au sportivii noștri, sintem con
vinși că munca lor de zi cu zi 
va fi încununată de succes.

Lupta pentru îndeplinirea nor
melor olimpice trebuie să condu
că în mod nemijlocit la ridicarea 
nivelului performanțelor lor pe o 
treaptă cit mai înaltă. Pentru 
aceasta este nevoie însă de multă 
seriozitate, abnegație, devotament, 
pasiune. Laurii olimpici ii așteap
tă doar pe cei mai buni sportivi, 
pe cei mai bine pregătiți.

Sportivii noștri au posibilități 
să plece in număr cit mai mare 
ia Tokio și să se reîntoarcă de 
acolo eu mai multe medalii decit 
de Ia Helsinki, Melbourne și 
Roma...

exemplul!
norma olimpică pe anul 1963

începînd cu acest număr vom prezenta pe sportivii care și-au 
cucerit dreptul de a fi selecționați in loturile olimpice ale R. P. 
Romine.

BALAȘ FIȚI
Halterofilii noștri de categoria ușoară 

(67,5 kg) au ca obiectiv, pentru anu-l 1963, 
rezultatul de 355 kg (la cele trei stiluri), 
pe care trebuie să-l îndeplinească de cel 
puțin două ori. In concursu-ile de pină acum 
Balaș Fiți a îndeplinit de trei ori norma 
prevăzută pentru acest an. Recent, in cadrul 
întrecerilor pentru „Cupa Dunării", de la 
Sofia, el a totalizat 362,5 kg, rezultat care 
reprezintă și un nou record mondial de 
juniori.

LIA MANOLIU
Recordmana țării noastre la aruncarea 

discului (54,29—1961) a participat la ultimele 
trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Cel mai 
mare succes l-a avut la Roma, unde s-a 
clasat pe locul trei, cucerind medalia de 
bronz cu 52,36 m.

Pentru acest an aruncătoarele noastre de 
disc trebuie să realizeze 51,50 m pină la 
1 iulie și 53,00 m pină la 31 octombrie. în 
concursul de primăvară de la Galați Lia 
Manoliu a aruncat 51,70 m și acum, sîm- 
bătă, a obținut 53,58 m.

absența, nemoti- 
noastră, a lui 

fost serios re-

ȘTEFAN PETRESCU
Campionul olimpic al probei de pistol vi

teză (Melbourne 1956) se pregătește cu sir- 
guință în vederea marii confruntări olim
pice din capitala Japoniei.

Im recentul concurs pentru „Cupa Țărilor 
iMține", el s-a clasat pe primul loc cu un 
rezultat de 587 p (norma fiind de 584 pină 
la 30 iunie și 586 pină la 31 octombrie),

★ ? ' ■

★
APROAPE 18 000 DE TINERI 

JAPONEZI vor fi mobilizați 
pentru a transporta flacăra 
olimpică pe teritoriul Japo
niei. Flacăra olimpică va 
fi adusă de la Atena cu un avion 
special. Pe teritoriul japonez va 
fi aprinsă o a doua torță. Cele 
două făclii vor porni spre Tokio 
din direcții diferite : una din nor
dul și alta din sudul țării. Ștafe
tele vor fi în număr de 900 de 
cite 20 de alergători. La 10 octom
brie, la deschiderea J. O., pe 
porțile stadionului din Tokio vor 
intra cele două ștafete, cea olim
pică purtată de un sportiv, iar
cea japoneză de o sportivă

iiiiniiiiniiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiînniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiii^

★
NUMĂRUL DE BILETE care va E 

fi pus în vînzare pentru Jocurile = 
Olimpice de la Tokio se ridică la = 
2 600 000. Dintre acestea, 200 000 E 
vor fi rezervate turiștilor străini =

REPREZENTANȚII federațiilor | 
de schi din R. D. Germană și = 
R. F. Germană au căzut de acord E 
să alcătuiască o echipă unită la = 
Jocurile Olimpice de iarnă de la = 
Innsbruck. Printre altele, s-a sta- = 
bilit ca în probele masculine de E 
fond, fiecare țară să alinieze cite = 
5 concurenți. în ce privește pro- = 
bele feminine de fond, echipa va E 
fi alcătuită din 5 sportive din =
R. D. Germană șl una din R.F.G. =
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uminică, trei jocuri ale echipelor Buletinul categoriei
noastre reprezentative

I Echipele reprezentative A, tine- 
|t și juniori ale țării noastre susțin 
bminică 2 iunie importante confrun
ți internaționale. La Chorzow, re- 
rezentativa R. P. Romine întilnește 
Iprezentativa R. P. Polone. Tot în 
Lplasare, la Byalistock, noua noa- 
jră echipă de juniori va juca in 
Impania celei poloneze. Iar la Bucu- 
Iști, pe stadionul „23 August", vom 
lista la jocurile dintre selecționatele 
r tineret ale R.P.R. și Angliei. 
iDupă cum se vede, o „duminică 
lină", în vederea căreia jucătorii 
Iernați să poarte tricourile naționale 
I pregătesc cu grijă.
I Lotul reprezentativei A este aproa- 
L același ca pentru meciul cu R.D. 
Iermană. De notat insă că Sorin 
rvram și Creiniceanu nu mai figu- 
lază in acest lot, ei trecînd la tine- 
It.
Jocul de la Chorzow este deosebii 

L dificil pentru reprezentanții noș- 
li, deoarece fotbaliștii polonezi se 
lă intr-o formă deosebită. în ulti- 
ul timp ei au obținut citeva rezul
te deosebit de valoroase, dintre 
Lre se detașează victoriile la scor 
aținute asupra Norvegiei (5—2 la 
pl o) și Greciei (4—0 la Varșovia), 
elatările primite de la Varșovia 
rată că înaintarea poloneză deține o 
rmă deosebită, remarcindu-se mai

Ies interii Galeczka și Brichzy.
I Lotul nostru va susține miine un 
Ic de antrenament iar joi va părăsi 
Ira pe calea aerului. Intilnirea R.P. 
plouă — R. P. Romină va fi con- 
usă de o brigadă de arbitri din 
Id.g.

IEchipa noastră de tineret susține 
Lminică cel de-al treilea joc inter- 
Iri din acest sezon. După ce i-au în- 
lecut la Cluj pe suedezi (2—1) și 
lipă meciul egal de la Torgelow cu 
Ihipa R. D. Germane (1—1), tinerii 
pștri fotbaliști primesc replica pu- 
rnicei echipe de tineret a Angliei, 
ptul nostru pentru acest meci este
II cunoscut. De reținut însă intro- 
pcerea lui Iancu de la Progresul, un 
Icător care s-a remarcat în mod 
kosebit în ultimele săptămini și care 
Ite foarte util acestui lot.
Selecționata de tineret a Angliei se 

tlă pe continent. Mîine, la Belgrad, 
k va întîlni formația de tineret a 
kgoslaviei, iar joi după-amiază va 
ksi în București. Federația engleză 
pordă o deosebită atenție acestor 
kuri și a pregătit echipa in conse- 
nță. Tn lot figurează patru jucători 
p experiență: mijlocașul La-
bne* de la Everton, căpitanul echi- 
Bi, înaintașii Hill de la Bolton Wan- 
erers, Hinton de la Wolverhampton 

Tambiing de la Chelsea, care au

ȘTIRI...I a
k 6 IUNIE, RAPID — STEAUA 

ÎN CUPA R.P.R.

I După cum se știe, din cadrul opti- 
lilor de finală ale Cupei R.P.R. la 
Itbal nu s-a disputat meciul dintre 
frmațiile bucureștene Rapid și Steaua, 
h a fost programat la 6 iunie in Ca- 
Itală.

CERRO MONTEVIDEO JOACA 
M1INE LA IAȘI

Formația uruguayană Cerro Monte- 
jdeo își încheie turneul în țara noas
tă întîlnind mîine la Iași echipa lo- 
ală C.S.M.S. Este prima apariție ă 
nei echipe sud-americane la Iași și 
pcul este așteptat cu mare interes.

JOI IȘI ÎNCEP turneul 
MOTOR ZWICKAU ȘI MAREK 

j STANKE DIMITROVO

Primul adversar al echipei Motor 
wickau (R.D.G.) din turneul pe care 

întreprinde în țara noastră va fi 
etrolul. Meciul se dispută joi la Plo- 
iști. In rest, Motor Zwickau va mai 
îca, așa cum s-a mai anunțat, cu Di- 
amo Bacău (2 iunie) și Dinamo Pi- 
îști (6 iunie).
Tot mîine debutează în țara noas- 

•ă formația bulgară Marek Stanke 
imitrovo. Ea întilnește Arieșul Tur- 
a, urmînd ca duminică 2 iunie să 
>ace la Oradea cu Crișana și miercuri 
iunie la Tg. Mureș cu echipa locală 

Iureșul. 

la activ numerose selecționări. Cu a- 
cest prilej își vor face debutul în se
lecționata de tineret portarul Gas
kell, fundașul Thompson și atacantul 
Dobson, precum și fundașul Badger, 
care a jucat anul acesta în echipa de 
juniori U.E.F.A.

★
Duminică, Iotul de juniori al 

R.P.R. a susținut la Moreni un joc 
de pregătire în compania echipei de 
categorie B Flacăra. Juniorii au cîș- 
tigat cu 2—1 (0—1), prin punctele 
marcate de Mureșan și Lungu. Pentru 
gazde a înscris portarul Constanti- 
nescu (lotul R.P.R.) — autogol (la un 
șut al lui Frîncu). Lotul a aliniat for
mația : M. Constantinescu (Argeșea- 
nu) — Seceleanu (FI. Constantinescu), 
Alecu, Deleanu — Jamaischi (I. Ște
fan), Contardo — Mureșan (I. Con
stantin), Lungu, Cupcrman, Nunweil- 
ler VI, Petz (Cristoloveanu). După 
meci, antrenorul federal I. Bălănescu 
a apreciat astfel antrenamentul lotu
lui : „A fost un antrenament reușit. 
Echipa din Moreni a solicitat sufi
cient de mult echipa de juniori, care 
s-a comportat bine. Dintre juniori am 
remarcat pe Alecu, foarte bun ca 
stoper, apoi pe Mureșan — bun șu- 
ter — și portarul Constantinescu". 
(GH. ILINCA, coresp.).

Cu patru etape înaintea terminării campionatului
Meciul internațional R. P. Polonă — 

R. P. Romînă, care se dispută dumi
nică la Chorzow, determină o între
rupere de o etapă a campionatului 
categoriei A, care — de altfel — se 
apropie de sfîrșit, mai rămînînd de 
jucat pînă la „Încheierea conturilor" 
doar patru etape.

Etapa desfășurată duminică a fost 
dominată de derbiul Dinamo Bucu
rești — Steaua, care — terminîndu-se 
la egalitate — a netezit actualilor 
campioni, dinamoviștii bucureșteni, 

calea spre cucerirea pentru a doua 
oară consecutiv a titlului de cam
pioni ai țării.

Foarte strînsă este — în schimb — 
lupta pentru evitarea retrogradării. 
Dacă Minerul Lupeni nu mai are, 
practic, nici o șansă, în schimb 
U.T.A., Crișana și Dinamo Bacău păs
trează fiecare posibilități de a se si
tua, pinâ la urmă, pe mult doritul 
loc salvator (11) deținut actualmente 
de băcăoani. (Aceștia au realizat, de 
altfel, un adevărat „tur de forță", a- 
cumulînd 10 puncte din cinci jocuri 
consecutive !)

Iată cu cine mai au de jucat aceste 
trei echipe :

DINAMO BACĂU (19 p, 25:33) cu 
Progresul la Bacău, cu Minerul la 
Lupeni, cu Farul la Bacău, cu Pe
trolul la Ploiești.

CRIȘANA (19 p, 25:38) cu Dinamo 
la București, cu Știința Cluj la Ora
dea, cu Rapid la Oradea, Cu U.T.A. 
la Arad.

U.T.A. (18 p, 36:43) cu Steagul roșu 
la Arad, cu Rapid la București, cu 
Progresul la Arad, cu Crișana la 
Arad.

Cele patru etape sînt programate 
la 9 și 30 iunie, 7 și 14 iulie.
• In legătură cu etapa de dumi

nică este de înregistrat faptul că 
partidele au fost, în general, de nivel 
satisfăcător. Dacă nu toate jocurile au 
corespuns, aceasta se datorește în 
mare măsură și ploii, care a influen
țat partidele. Așa s-au petrecut lu
crurile mai ales în cuplajul inter- 
bucureștean — care nu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor — și la Plo
iești. Numărul golurilor marcate este

A apărut

SPORT SI
nr

Din sumarul bogat și variat al 
acestui număr menționăm urmă
toarele materiale :

— Zona turistică Bicaz (itine
rar ii pentru motooicliști)

— Al 41-lea spre țintă, (repor
taj de la bordul unui avion pur
tător de rachete)

— Vehicul cu „pernă de aer"
— Concurs de orientare turistică 

(fotoreportaj)
— Automobile pentru competiții.
— „Secretul" performanțelor, de 

maestrul emerit al sportului Iosif 
Sîrbu.

SERIA I
PROGRESUL BRAILA — PRAHO

VA PLOIEȘTI (2—1). — A fost un 
meci specific de campionat. Brăilenii 

Portarul sibian respinge balonul la un atac al dinamoviștilor. (Fază din 
jocul Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu 4—1)

Foto: 0. Tudor

Categoria A

destul de mic : doar 13, în șase me
ciuri. Nu mai puțin de șapte echipe 
(Dinamo București, Steaua, Petrolul. 
Steagul roșu, U.T.A., Minerul și 
Știința Timișoara) n-au reușit să în
scrie nici un gol in această etapă. O 
notă proastă, mai ales că este vorba 
de citeva echipe fruntașe 1

INTERPRETTND 
REGULAMENTUL...

• în clipa cînd Vornicu a marcat 
cel de al 3-lea gol pentru C.S.M.S. 
Iași, cîțiva jucători arădeni s-au uitat 
spre arbitrul M. Cruțescu așteptind 
ca acesta să fluiere ofsaid. Dar nici 
arbitrul de centru și nici cel de tușă 
n-au făcut acest lucru. Ce se întîm- 
plase ? Coman se pregătea să re
pună în joc o minge de la poartă. 
In această situație Sziics, Capaș și 
Neamțu au „ieșit" din apărare, în- 
dreptîndu-se spre centru. Dar Coman 
a degajat defectuos și mingea a a- 
juns la Milea care rămăsese în spa
tele apărării adverse. Atacantul ie
șean a preluat balonul, a sprintat 
spre tușa de fund de unde a centrat 
la Vornicu, care a marcat. Gol per
fect valabil, pentru că Milea a primit 
mingea de la nn adversar și în a- 
ceastă situație nu există ofsaid.

• Unii spectatori s-au arătat ne
mulțumiți cînd la scorul de 0—0 ar
bitrul a anulat un gol marcat de Vor
nicu. La o minge șutată de un ata
cant ieșean, portarul Ion Vasile nu a 
putut reține și a respins balonul la 
Voica, care se afla în apropiere. In 
această situație, Voica primind min
gea de la adversar nu era in ofsaid. 
In loc înșă să șuteze el la poartă (și 
avea o situație atit de bună !) a 
pasat înainte lui Vornicu care în acel 
moment nu mai avea in față decit un 
jucător advers, portarul. El primise 
mingea de la un coechipier și era 
deci într-o poziție clară de ofsaid.

revista
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5
— Colocviu despre motociclism 

ou maestrul sportului Mihai Dă- 
nescu.

— Planorism de la A la Z.
— Start pe Semenic (concurs 

internațional al radioamatorilor.).
— Aeromodeliștii din Oradea.
— Războiul și automatizarea.
— De la cristadină la tranzis

tor.
— Cum putem deveni radioama

tori.
— Magazin, știri, cuvinte încru

cișate etc. 
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)
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puteau cîștiga la un scor mai mare 
dar au ratat multe ocazii. Golurile au 
fost înscrise de Negrea (min. 55 și 85), 
pentru localnici și George Marin din 
lovitură liberă de la 16 m (min. 80), 
pentru oaspeți. Raport de cornere :

10—2 în favoarea echipei din Brăila. 
(I. Baltag — coresp.).

POIANA CIMPINA — RAPID FOC
ȘANI (5—0). — Meciul a fost la dis
creția gazdelor care au înscris prin 
Dima (min. 35), Popescu (min. 41, 72 
și 85) și Pantici (min. 76). De la în
vingători s-au remarcat Popescu, Dima 
și Mărculescu, respectiv portarul Di- 
nulescu. (Șt. Constanlinescu-coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA - CARPAȚI 
SINAIA (1—1). — Partidă dinamică, 
cu faze rapide de Ia o poartă la alta. 
In repriza secundă gazdele au domi
nat majoritatea timpului dar fie că 
n-au putut trece de apărarea oaspe
ților fie că au ratat ocazii clare. Oas
peții au luptat din răsputeri pentru a 
obține un punct. Cele două goluri au 
fost marcate de Brînzei (I.M.U.M.) 
dintr-o lovitură de la 11 metri în min. 
26 și Focșeneanu (Carpați) în min. 39. 
(Radu Avram — coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
METALUL TÎRGOVIȘTE (3—0). — 
Cei 5 000 de spectatori au asistat la 
un meci de factură tehnică bună. In 
vervă deosebită, fotbaliștii din Piatra 
Neamț au reușit să inițieze numeroase 
acțiuni ofensive încheiate cu șuturi 
pe poartă. Metalurgiștii au lăsat o 
frumoasă impresie prin fotbalul mo
dern pe care l-au practicat. înaintarea 
lor n-a putut insă depăși apărarea 
organizată a localnicilor. Au înscris 
Bogdan (min. 30) și Mangalagiu (min. 
60 și 73). (C. Nemțeanu-coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — FO- 
RESTA FĂLTICENI (2—0). — In 
bună dispoziție de joc, echipa gazdă a 
întrecut o formație care n-a opus o 
rezistență pe măsura așteptărilor. A 
marcat Vasilache (min. 3 și 70). (Doruș 
Vasile — coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — C.F.R. PAȘ
CANI (3—1). — Victoria studenților e 
pe deplin meritată deoarece ei au 
avut inițiativa majoritatea timpului. 
Oaspeții au practicat un joc dur. In 
min. 44, arbitrul O. Comșa (Craiova) 
l-a eliminat pe jucătorul Rozorea 
(C.F.R.) pentru lovirea intenționată a 
adversarului. Au înscris Venturini 
(min. 34), Ionescu (min. 58) și Timiș II ’ 
(min. 60) pentru Știința și Andrieș 
(min. 50) pentru feroviari. (Gh. Arse- 
nie și D. Ghițescu — coresp.).

SERIA A II-A
C.F.R. ROȘIORI — C.S.M. REȘIȚA (1—0). 

înaintarea ceferistă a hărțuit continuu apă
rarea oaspeților, efectuată uneori cu în
treaga echipă. Raport de cornere: 21—1 
pentru C.F.R. Punctul a fost realizat de 
Milea (min. 56) (T. Negulescu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — METALUL BUCU
REȘTI (2—0). Doar ultimele 10 minute au 
corespuns deoarece pînă atunci gazdele 
au jucat crispat, iar oaspeții au prestat 
un joc de apărare, urmărind un meci nul. 
Golurile au fost înscrise de Malschi (auto
gol min. 80) și Frîncu (min. 88). (Gh. Cor- 
codel, coresu.)

GAZ METAN MEDIAȘ — ȘTIINȚA CRAIO
VA (4—2) Gazdele au dominat categoric. 
Știința a pus accentul pe cpărare (în re
priza a II-a a șutat doar de două ori la 
poartăl). Au marcat : Dănăilă (min. 9 și 
20), Geler (autogol min. 12), Zanca (min. 
54) pentru Gaz Metan, respectiv, Petca 
(min. 27) și Anton (min. 40). (Dan Vintilă, 
coreso )

PROGRESUL ALEXANDRIA — CHIMIA FA- 
GARAȘ (l—0). Luptă dîrză pentru rezultat. 
In repriza a doua, ploaia a influențat des

fășurarea jocului. Golul a fost înscris de 
Radulescu în min. 25. (P. Baîcu. coresp. i.

METALUL TR. SEVERIN — UNIREA RM. 
VILCEA (1—0). Joc frumos, în care gazdele 
au meritat victoria, dominînd categoric în 
ambele reprize. Raport de cornere : 13—4 
pentru Metalul. Unicul punct a fost reali
zat de Diaconu (min. 78). (Gh. Manafu, 
coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO PITEȘTI 
(1—0). Primele minute de joc lăsau să se 
întrevadă că vom asista la o partidă de 
calitate. încetul cu încetul însă, jocul se 
îndîrjește și abunda neregularitățile. Sem
nalul îl dă Lucian Ene (Știința) care-1 faul
tează de cîteva ori pe C. Ionescu (Dinamo).
I se răspunde și, la mijlocul reprizei, Ene 
este scos pe marginea terenului, accidentat 
cu prilejul unei învălmășeli. Iu general, a 
fost o luptă care a depășit în multe rîn- 
durl limitele prescrise de regulament. In 
aceste condiții, sarcina arbitrului Ion Do- 
brin-Petroșeni nu a fost ușoară. El a îm
părțit avertismente în stingă și în dreapta 
dar a ezitat să ia o hotărîre mai severă, 
să elimine un jucător sau doi, pentru a 
calma spiritele. Acest lucru l-a făcut însă 
antrenorul piteștean Ștefan Vasile, scoțin- 
du-1 de pe teren pe Lovin (Dinamo) care
II faultase în min. 79 pe L. Ene. Socotim 
că este necesar ca birourile secțiilor de 
fotbal de la Știința București și Dinamo 
Pitești să analizeze cu spirit de răspundere 
comportarea celor două echipe în acest 
meci și să la măsurile care se impun.

Știința a cîștigat cu 1—0 prin golul 
marcat în min. 64 de Zăinescu.

M. T.
DINAMO OBOR — C.S.M. SIBIU (4—1). Im- 

punîndu-se încă de la începutul jocului, di
namoviștii au inițiat numeroase acțiuni 
ofensive și au hărțuit neîncetat apărarea 
adversă, care a salvat de multe ori în 
ultimul moment în corner. Dintr-o aseme
nea lovitură de colț a înscris Georgescu 
în min. 6, direct în poartă. In continuare 
dinamoviștii au inițiativa dar nu mai pot 
înscrie decît în min. 46 prin Nagy, un gol 
foarte frumos. Acesta s-a înălțat dintr-un 
buchet de jucători și a reluat cu capul 
în poartă. Oaspeții au reușit să marcheze 
și ei un gol în min. 75 prin Baban, care a 
.suflat' balonul portarului Niculescu, însă 
dinamoviștii sînt aceia care mai înscriu 
încă de două ori, prin Nagy în min. 81 și 
Sima în min. 87.

C.S.M. Sibiu a deziluzionat. Ea n-a jucat 
nici un moment la valoarea locului pe care 
II ocupă în clasament. Linia de atac n-a 
putut închega nici o acțiune, n-a putut 
ține aproape de Ioc mingea, greul meciu
lui ducîndu-1 apărarea, care șl ea s-a 
descurcat uneori destul de greu. Bun arbi
trajul lui C. Dragu — Ploiești (D. C.).

SERIA A III-A
CRIȘUL ORADEA — VAGONUL 

ARAD (2—0). Victorie pe deplin meri
tată a liderului care a dominat mai 
mult și a practicat un joc mai orga
nizat. In general, meciul a fost de 
factură mediocră. A înscris Bakos 
(min. 45 și 81). (Gh. Lorincz-coresp.).

C.F.R. I.R.T.A. ARAD — C.S.M. 
CLUJ (1—2). Partidă echilibrată, în 
special în prima repriză. După pauză 
oaspeții construiesc mai multe acțiuni 
la poarta gazdelor, reușind astfel să 
obțină o victorie la limită. Au marcat: 
Nieoruț (min. 49) și Oprea (min. 65) 
pentru clujeni, respectiv Vlad (min. 
87). De remarcat că arădenii au ratat 
o mare ocazie în ultimul minut de 
joc prin Vlad. (St. Iacob — coresp.).

A.S. CUGIR — IND. SIRMEI C. 
TURZII (1—1). Gazdele au dominat 
categoric, în deosebi în prima repriză, 
dar n-au fost periculoase în fața 
porții adverse. In min. 35 Drăghici 
(Ind. Sirmei) scapă singur și înscrie. 
In repriza secundă localnicii întețesc 
presiunea la poarta oaspeților, au 
cîteva ocazii clare de a egala dar nu 
reușesc să înscrie decît în min. 75 prin 
Niculescu care transformă o lovitură 
de la 11 m. In această perioadă a jo
cului apărarea echipei din Cîmpia 
Turzii a fost activă și promptă. (V. 
Vîlceanu — coresp.).

ARIEȘUL TURDA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (1—0). Mureșenii s-au 
apărat cu indîrjire în fața numeroa
selor atacuri organizate de jucătorii 
din Turda. Arieșul n-a reușit să în
scrie decit o singură dată, prin loan, 
care asigură victoria echipei sale în 
min. 18 cînd transformă un penalti. 
Jocul a fost mulțumitor ca nivel teh
nic și plăcut ca spectacol. (I. Pataki 
— coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.F.R. TIMI
ȘOARA (5—2). Gazdele au făcut cea 
mai bună partidă pe teren propriu din 
retur, fiind mai cu seamă în repriza 
a doua, net superioare timișorenilor. 
Feroviarii au jucat bine in cîmp însă 
nu au avut finalitatea în acțiuni. Au 
înscris : Dragoș (min. 15 — autogol), 
Demian (min. 60), Bokor (m_n. 69), Peț 
(min. 78) și Hauler (min. 89) pentru 
Recolta, respectiv Dudaș (min. 37), 
Ghergheli (min. 55). (Tr. Szilaghi — 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE — JIUL 
PETRILA (1—0). Băimărenii au atacat 
aproape tot timpul și au avut nume
roase ocazii clare de a marca dar 
n-au reușit să înscrie decît un singur 
gol prin Incze (min. 61). Jiul a jucat 
slab, fără a insista în atac. Raport de 
cornere 6—1 pentru Minerul.

A.S.M.D. SATU MARE — UNIREA 
DEJ (3—0). In ciuda scorului, jocul a 
fost echilibrat, oaspeții dominînd în 
prima repriză, însă steril. Beneficiind 
de o condiție fizică mai bună, gazdele 
au avut un final puternic înscriind de 
trei ori prin Ștefănescu (min. 67, 82) și 
Dej8 (min. 89). (A. Verba și M. Du- 
mitrașcu — coresp.).
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Curse spectaculoase la Cîmpina
Sîmbătă și duminică s-au desfășu

rat la Cîmpina cursele din cadrul 
celei de-a doua faze a campionatului 
republican de motocros. Peste 12.600 
de spectatori au fost martorii unor 
curse pasionante. Viteza cu care s-a 
alergat, schimbările de lideri, depă
șirile spectaculoase și evoluțiile pli
ne de măiestrie ale concurențîlor au 
îneîntat pur și simplu Pe spectatori, 
care au răsplătit pe sportivi cu ro
pote de aplauze. Timpul frumos Și 
organizarea reușită au ajutat străda
niile motocicliștilor de a oferi acest 
frumos spectacol sportiv.

Ls clasa 125 cmc porneau mari fa- 
voriți Tr. Macarie (Dinamo) și Ovidiu 
Puiu (St. r. Brașov), dar tînârul L 
Sase (Steaua) arată celor prezenți că 
este un motocîclist de care trebuie 
să se țină cant. In manșa a doua 
f. Sase conduce plutonul timp de 
șapte ture, după care la un viraj 
foarte pretențios cedează în fața ex- 
perimeirtaților săi parteneri IV. Moca- 
rie șl O. Puiu care se clasează in 
această ordine pe locul I și respectiv
2. în urma lui I. Sasz lupta pentru 
locul 4 dă cîștlg de cauză lui P. 
Fischer (V. Sibiu) în dauna lui AL 
lonescu (V. Buc.) care se clasează pe 
locul 5.

Lupta pentru întlietate la class 
175 cmc (cea mai disputată) s-a dat 
intre protagoniștii acestei clase O. 
Puiu, Șt. lancovici (Metalul) și M. 
Pop (Dinamo). Deși M. Pop a pornit 
tare, hotărit să-și ia revanșa pentru 
cursa din prima fază (Pitești). în 
turul trei cade și pierde conducerea 
plutonului. O. Puiu in formă bună 
ciștîgă la mare luptă în fața lui Șt. 
lancovici, care i-a fost un adversar 
deosebit de tenace și n-a abandonat 
lupta nici pe altimîi metri. Toți 
concurenții acestei clase merită feli
citări pentru lupta sportivă pe care 
au desfășurat-o și pentru dîrzenia cu 
care și-au apărat șansele. Clasament:
1. O. Puiu, 2. Șt. lancovici, 3. M. Pop, 4.
I. lonesau (St. r. BrJ. 5. I. Lăzărescu

Aspect de la întrecerile de viteză pe sguri desfășurate dumiuică pe pista 
stadionului „23 August* din Capitală. In imaginea prinsă de fatorepvrbBTil 
nostru T. Clâoreanu se văd: 1. £ueu (.5) urmărit de Ăl. Pop (3) pi Al. Șinca 
C4j). primele trei lacuri s-au clasai: 1. Cucu, fL Jurcâ ți Gh. Paiculescu.

PRONOSPORT •
Etapa de duminică s-a desfășurat 

In nota reziiltatelor scontate, cu ex
cepția celor două întîlniri internațio
nale de ia Cluj și Galați care au 
constituit elementele de surpriză. A- 
saltul echipelor aflate în zona pericu
loasă continuă, lupta în această par
te a clasamentului fiind din ce în 
ce mai pasionantă.

Programul concursului Pronosport 
de duminică 2 iunie are un caracter 
Si măi antrenant, programtnd nu mai 
puțin de 8 întîlniri internaționale, 
din care ur.ele meciuri de prim or
din pe plan internațional. Din aces. 
te întîlniri 3 au ca protagoniste e- 
tfhipele noastre reprezentative A și 
de tineret.

Participanțij la Pronosport iși vor 
încerca cunoștințele și „inspirația” în 
fața următoarei etape.:

I. R.P. Polonă—R.P. Română (A). 1^ 
Cborzow reprezentativa noastră pri
mă se intîlnește cu unsprezecele cel 
mai în formă al Poloniei. Reprezen
tativa noastră, una din cele mai tine
re ca medii de virstâ de pe conti
nent, are un examen dificil. isa ne a 
demonstrat însă că știe să lupte, 
fapt care ne dă încredere deplină 
in acest meci.

Partidă deschisă, de mare luptă, 
în oare forma bună și avantajul tere- 

(V. Buc.). La clasa 250 cmc lupta n-a 
fost mai puțin interesantă ca la cla
sele „mior". Aici talentul șl experien
ța lui Cr. Davits (Metalul) ți M. Pop 
(care au cîștigat fiecare câte o man
șă) și-au spus ctrvîrrtul în fața impe- 
tuoșitor lor adversari E, SeUer (Me
talul), M. Dănescu (Steaua), Gr. Be- 
reni (V. Timiș.), O. Stepham (St e. 
Br.) și K. Rautenstrauch (V. Sibiu). 
Toți acești alergători de forțe apro
piate (la care se cuvine să-i adău
găm și pe AL Șuier ți E. Keresteț) 
au demonstrai frumusețea sportului 
cu motor. Clasament: L Cr. Dovits.
2. B. SeOer, 3. M. Dănescu. 4. M. 
Pop, 5. Cr. Bereni. întrecerea Ja 
clasa de 350 cmc s-a redus la duelul 
aprig între Gh Ion și M. Dănesru 
(care au cîștigat fiecare cîte o man
șă) și lupta dintre O. Stephana, Al. 
Șuier. E. Keresteș și W Hirschvo- 
gel (Reșița) care s-au clasat în aceas
tă ordine pe locurile 3-6 in ambele 
manșe. în lupta pentru locul Ia câș
tigat M. Dănescu, care a avut un 
timp mai bun decît colegul său de 
club Gh. Ion.

In cursele din cadrul „Cupei FRM” 
la clasa pino la 175 cmc s-au impus 
Ș. lonescu (V. Buc.), Ai. Dilcu 
(Steaua), î. Pasat (Dinamo) și L. Mi- 
trea (Metalul) care s-au clasat în a- 
ceastă ordine pe primele patru 
locuri. Da clasa pină la 350 cmc Șt. 
Balog (Dinamo) a învins detașat, ur
mat în ordine de D. Vasilescu (Meta
lul). D. Arșin (Dinamo), C. Buzică 
(Steaua) ți 1. Pasat (Dinamo). în 
cursele rezervate începătorilor s-au 
înregistrat rezultatele : 175 cmc: 1. 
V. Savin (Met), 2. C. Sltbu (Din.),
3. P. Paad-no (Steaua), 4. N. Ciotpnn 
(V. Pitești), 5. Gh. Sta-ncxu (V. Bucd; 
350 cmc: 1. V. Solomon (Din.), 2. 
D. Tărbach (V. Timiș,). 3. F. NagM 
(Din.), 4. FI Bejan (Reșița), 5. Gh. 
Ștefan (Poiana Cîmpina).
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nului gazdelor vor primi asaltul 
tinerețe! și dorinței de afirmare.

2. R.P. Romînă — Anglia (tineret). 
„Speranțele” englezilor pentru cam
pionatul mondial din 1966. vor întîlni 
formația noastră de care ne legăm 
mari speranțe, omogenizată, cu un 
fotbal curat, modern și eu aplaudate 
construcții ofensive. Tinerii noștri vor 
căuta a menține „alb" — la capitolul 
înfrîngeri — „contul" lor pentru se
zonul in curs.

3. R.P. Polonă — R.P.R. (juniori). 
Partidă de»chisă oricărui rezultat, în 
care amprenta de experimentare a 
elementelor care se remarcă, se "va 
face eimțită intr-un meci al tinere
ții.

4. R.S. Cehoslovacă—R.P. Ungară. In- 
tîlrtire intre două din cele mai va
loroase echipe ale continentului și 
chiar ale lumii în care victoria ori
căreia apare ea normală.

5. R.D.G.—Angna (A). Una din ce
le mai grele etape din itinerariul re
prezentativei engleze, aflate în tur
neu pe continent. Extrem de greu 
de învins pe teren propriu, R.D.G, 
își păstrează primele șanse.

•6. R.P. Albania—R.P. Bulgaria (tur
neul olimpic). „Olimpicii" bulgari, 
deși fără titularii care au participat 
la campionatul mondial, pot face 
față cu sueces intîlnirii.

7. Dinamo Bacău—Motor Zwickau 
(RJJ.G.). Forma actuală a băcăoani- 
lor ne face să credem intr-un rezul
tat favorabil acestora.

Dinamo București și Steaua se întîlnesc azi
în prima „manșă” a finalei pentru titlu

- Ieri, ambele echipe bucutețtene au clțtigat din nou —
SIBIU 27 (prin telefon de trimi

sul nostru). In ziua a doua a tur
neului final, C.S.M. Reșița șl Dinamo 
Brașov au dat o replică mai puter
nică echipelor favorite. Totuși. Di
namo București și Steaua au cîștigat 
și de data aceasta la diferențe clare, 
anunțînd pentru marți o primă 
„manșă* a finalei extrem de pasio
nantă așteptată akd cu legitim inte
res. In cealaltă partidă se vor întîlni 
Dinamo Brașov și C.S.M. Reșița, 
care candidează la locul 3.

In primul meci de luni, handbaliș- 
tii din Reșița — atenți în apărare 
și pregătind cu răbdare acțiunile o- 
fensive - au jucat mult timp in 
repriza I de ia egal la egal cu Di
namo București (mia. )5: 6—6; min. 25: 
9—B). Dinamoviștii au luat avantaj 
abia în ultimele minute: 11—9. In 
repriza a doua, reșițenii nu s-au mai 
repliat în apărare, iar Dinamo a ac
ționat mai des pe contraatac șl din 
min. 40 a început să se distanțeze. 
Scor final: 26—16 (11—9). Au marcat: 
Hnaf 3, Moser 4, Popescu 5, Conum 
1, lonescu 2. Radulescu 3, Costacbe'i 
3 și Costache II 5, respectiv Bara-

CLASAMENTELE
După ce restanțele disputate joia 

trecuta au dat formă definitivă cla
samentului seriei a ll-a masculine, 
partidele de duminică au clarificat 
situația și In ceflelalte serii (băieți 
și tete). A rămas de disputat un sin
gur joc, feminin (Știința București 
—Faianța Sighișoara la 2 iunie), al că
rui rezultat urmează să stabilească 
ordinea pe locurile 8—6 din seria I. 
Iată clasamentele așa cum au fost 
fixate de rezultatele de duminică :

MASCULIN — SERIA I
L Dinamo Buciufe^ti 14 13 1 0 318:130 27
2. Steaua București 14 11 0 3 *264:169 22
3. Rafinăria Teleaien 14 6 1 7 192:203 13
4. Rapid Bu aure ști 14 6 0 fi 213:235 12
5. Dinamo Bacău 14 356 202:222 11

Programul turneului Cmai
£l campianatului repiiWican feminin

în ziua în care la Mediaș se vor dis
puta ultimele partide din cadrul tur
neului final al campionatului masculin, 
la Oradea se vor juca primele meciuri 
ale turneului final feminin. în acest 
oraș. în zflele de 2, 3 4 iunie vor
avea loc întllnirile primei părți, după 
următorul program:

2 iunie: Rapid București — C.S.M. 
Sibiu și Știința Timișoara — Tractorul 
Brașov.

3 iunie: Știința — C.S.M. și Rapid — 
Trsctarul.

4 iunie: 6.S.M. — Tractorul și Ra
pid — Știinfe.

Returul se va desfășura la Cluj, la
tre 7 pi 9 iunie. Ordinea etapelor «a 
Ii cea de mai sus.

• raoNOSiPOiffiir
8. Crișana—Marek Stanke Dimttro- 

vo (R.P.B.) Confruntare a unor e- 
ohipe de valori apropiate, în care pri
ma șansă aparține gazdelor.

9. Metalul Turnu Severin—Știința 
București. Ambele echipe avînd ne
voie de punctele puse în joc vor 
furniza un meci deschis.

70. C.S.M. Reșița - C.S.M. Sibiu. 
Forțe egale in care avantajul terenu
lui poate fi decisiv.

11. FI. roșie Tecuci—Poiana Cîmpi
na. Lupta la „subsol", în care tecu- 
oenii păstrează prima șansă.

12. A.S. Cugir—Mureșul. Ambele e- 
diipe speră să obțină cîte un punct, 
cțțelarii avînd șansele terenului.

Sp. Arieșul Turda-Crișul Oradea. 
Meci fără miză, în care ambele echi
pe pot juca relaxat Și spectaculos.

PREMIILE COMCU8SULUI PBONOEXPBES 
Nr. 21 din 22 mol 1963

Categoria I : 2 variante a 24.784 lei fie
care. Categoria a II-a: 3 variante a 
17.899 lei fiecare. Categoria a III-a : 47 
variante a 1.230 lei fiecare. Categoria a 
IV-a : 218 variante a 341 lei fiecare. Ca
tegoria a V-a: 904 variante a 82 lei fie
care. Categoria a Vl-a : 4.109 variante a 
25 lei fiecare.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport. 

bas 3, Jochman 4, Ferenschillz 2. 
Schutz l. Scheaa 3. Wilhelm 2, și 
Kopp 1. Arbitru: O. Leikep — Si
biu.

In continuare au jucat Steaua si 
Dinamo Brașov. Steaua a avut un 
început puternic (6—1), apoi Dinamo 
gi-a revenit și a ajuns la 5—6, jocul 
avînd pină la pauză o desfășurare 
echilibrată. După pauză însă. Steaua 
- cu • forță de șut superioară (Gruia 
și Sdhmrdt) — și-a Impus superiori
tatea. mai ales că șl cei doi- portari 
(T&rok și Jurak) folosiți de Dinamo, 
au jucat slab. Steaua a învins cu 
26—16 (14—11), golurile fiind înscrise 
de: Bulgaru 3, laeob 3, Nodea 6, 
Marca 1, Schmidt 8 Și Gruia 7, res
pectiv Radu 2, Pali 3. Kica 7, Mis- 
ches 3 și Aliess 1. Arbitru : Gh. Că- 
pâțmă — Buzău.

Clasamentul după două etape:
1. Steaua 2-2-8-0-65:32 4
2. Dinamo Buc. 2-2-0-8-47:28 4
8. Dinamo Brașov 2-0-0-2-28:49 0
4. C.S.M. Reșița 2-0-0-2-32:63 0

Ad. V.

CAMPIONATULUI
6. C.SjM.S. Iași 14 4 2 8 214:279 107.. Tractorul Brașov 14 m n 9 21B.-2B7 98. Știința București 14 3 2 9 179:225 8

FEMININ — SERIA 1
1. .Rapid București 14 11 1 .2 178: 90 232. Tractorul Brașov 14 9 1 4 12fi: 96 19
3. Progresul București 14 8 2 4 103: 84 LB
4. Știința București 19 8'0 5 112-. 71 16
5. S.S.E. Ploiești 14 7 0 7 9fi: 88 44
6. Faianța Sighiș. 13 6 0 7 112J04 12
7. Cantecția Buc. 14 3 1 10 75:153 7
8. ■S.S.'E. Constanța 14 0 1 13 62:180 1

SERIA A II-A

1. Știința Timișoara 12 1 1 189: *84 25
2. C.S.M. Sibiu 14 9 2 3 137:106 20
3. Mureșul Tg. Mureș 14 7 2 5 Ulj 96 16
4. Banatul Timiș. 14 5 2 7 118:120 12
5. Constructorul Tim. 14 5 2 .7 W 1:121 12
6. S.S.E. Petroșeni 14 & 1 fi 104:133 11
7. Vestitorul Buc. 14 4 1 9 78:132 9
8. Favorit Oradea 14 3 1 10 96:152 7

Așadar, cele ixei echipe care retiogia-
dează sînt Știința București la b die ț|.
S. S.E. <>0118101110 șl Favorit Chadea la let©.

Pe ,,parcursurile” de obstacole
-• Sîmbătă și duminică, pe hipo. 

dromul din Craiova, s-au desfășurat 
Întrecerile de călărie, la care au par
ticipat echipe ale cluburilor bucureș- 
tene Steaua și Dinamo și sportivi 
ai asociațiilor Mondial Lugoj și Pro
gresul Cnaiova. Iată rezultatele teh
nice : categ. semiușoară: 1; Puiu Vic
tor (Dinamp) eu Giovani 0 p. 1:014;
2. Ion Gheorghe (Dinamo) cu Zaira 
0 p. 1:01,8; 3. C. Topescu (Steaua) 
eu Brindușa 0 p. 1:02,0 ; categ. ușoa- 
Eă : 1. Ertril Olteanu (Steaua) cu Fu
rioso 0 p. 1:22,9 ; 2. A. Longo (Dina
mo) cu Gloria 0 p. 1:26.5; 3. Puiu 
Victor cu Peștere 0 p. 1:26,8 ; ștafe
tă (2 călăreți); .1. Steaua (Cr. Țopes- 
eu cu GeJu și E. Olteanu cu Gerilă) 
248,0 ; 2. Dinamo (A. Longo cu Se
villa și B. Dobeanu cu Văpaia) 2J.7,5 ;
3. Dinamo (Puiu Victor cu Giovani
și Ion Gheorghe cu Zaira) 2:29,4. Du
rată : 1. A. Longo cu Gloria 34 p. 
1:38,4; 2. E. Olteanu -cu Furioso 33 
p. 1:39,7; 3. Cr. Țqpescu cu Gelu 33 
p. 1:40,5. Precizie cu baraj : 1. E. 
Olteanu cu Gerilă 0 p. .29,4; 2. A.
Longo cu Sevilla 0 p. 31,8 ; 3. V. 
Dobeanu cu Văpaia 0 p. 32,5. Proba 
pe echipe gen Cupa Națiunilor: 1. 
Steaua (Cr. Țopescu, E. Olteanu și 
Ioniță Bone) 21 p. ; 2. Progresul
Craiova (Emilia Podaru, C. Stefi și 
A. Mazilu) 26 p. Forță progresivă: 
1—2. E. Olteanu cu Furioso și Puiu

: ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ LOCALĂ 
t „LAZAR 0D0N“ T0. MUREȘ
♦ Produce și livrează:
r —fire de masă plastică pentru tapițerie (KEDER) 
t precum și diferite profile și tuburi pentru
♦ împletituri in culori și dimensiuni variate.
t Comenzi și informații — Tg. Mureș, str. Bolyai 2fl. telefon 3077-3211

Note, comentări
RECENTELE turnee finale a 

campionatului de calificare ma 
culin și feminin au oferit cite' 

aspecte care se cuvin subliniate.
Inițiativa federației de a încredin 

organizarea turneelor finale unor ce 
tre ca Onești, Sf. Gheorghe, Tg. J 
șl Bata Mare a fost cît se poate i 
binevenită. Acest fapt a însemnat 
reușttă propagandă, a însemnat n 
centre cîștigate pentru handbal, f 
contribuit la aceasta și echipele pa 
ticipante, prin comportarea lor te! 
nteă și disciplinată (excepție fac do: 
cîțiva jucători de la Voința Sigh 
șoara și C.S.O. Ploiești) și arbitraje 
bune. Pretutindeni numărul spect 
tarilor a fost mare ; la Onești, < 
pildă, în cele trei «Zile fie jocuri t 
asistat peste 10'000 de spectator! 
La Tg. Jiu, Sf. Gheorghe sau Oneș 
publicul a rămas pe teren -chiar și i 
ploaie ! Organizarea turneelor a fot 
in general, bună. O mențiune sp 
cialâ merită organele sportive d 
Sf. Gheorghe șl Onești pentru mod 
ireproșabil în care s-au achitat < 
această sarcină. Unele scăderi tema 
cate în celelalte centre se datore: 
lipsei de experiență in materie 
comisiilor locale. Ajutorul dat c 
delegații federației, însă, le-a to 
prețios.

Concluzia ? Federația să nu se i 
prească aicL In primul rind să cot 
solideze succesul înregistrat, organ 
zind noi competiții similare în ce 
patru centre amintite. In al doih 
rind, să continue politica programăi 
de iurnee finale (categoria A, cal 
ficare, juniori) Șl în alte centre nc 
Va fi numai spre binele handbalulv

PENTRU un gol, Știința Bucureș 
a retrogradat în campionatul^ î 
calificare! Pentru un singur gc 

care l-ar fi adus un punct în clast 
ment și o dată cu el și răminerea i 
categoria A. Intr-adevăr, termina: 
la egalitate meciul cu Rapid, Știm! 
ar fi-totalizat 9 puncte, ca șiTractori 
Brașov, dar avînd un golaveraj m. 
bun (0,80 față de 0,72) ar fi evit, 
ultimul loc. Știința însă, a ratat 
în acest jcc cîteva ocazii bune, prii 
tre care două lovituri de la 7 m, ur 
în ultimul minut. Exact golul care 
trebuia, ratat însă, din lipsă de cala 
de precizie.

Victor cu Giovani 1,80 m ; 3—4. < 
Stefi eu Diamant și A. Longo cu Gl< 
ria 1,70 m. Juniori începători: 
Domnica Ivan cu Turda 50,5 ; 2. Do 
na Szekely cu Stafia 53,5; 3. Ovidi 
Podaru cu Emir 58.8; juniori aval 
sați: 1. C. Stefi cu Diamant 59,5
2. I. Moțoi cu Emir 1:02,4; 3. A. Ml 
zilu cu Canat 4 p. 1:23,0.

• Recent a avut loc în orașul S 
biu un interesant concurs demonstn 
tiv de călărie. Programul a cuprit 
trei probe (ștafetă, obstacole și for| 
progresivă). Rezultate: ștafetă: 
Dumitru Roșea și H. Muller 0 | 
2:09,2; 2. Eliza Nemți u și Robei 
Schuster 0 p. 2:28.0 ; 3. A. Birgh 
și C. Gogheș 0 p. 2:32,5. Juniori
1. A. Bozan 0 p. 42,7; 2. C. Cristia
0 p. 44,7 ; 3. V. Drosu 4 p. 38,
Forță progresivă : 1. H. Muller 30 p.
2. R. Schuster 29 p. ; 3. C. Goght
27 p.

II.IE ION’ESCU — coresp.

De la I.E.B.S.
Pentru jocul de fotbal R.P.R. ti 

neret — ANGLIA (tineret) din 2 iuni 
1963, care se va dțsputa pe stadie 
nul „23 August", biletele s-au pu 
în vînzare începînd de astăzi ] 
casele obișnuite.



Concursuri... Rezultate... Semnificația unei victorii
ie Popa enunță un record pe

20 km marș 1

In fișele de performanțe ale anului 
am notat duminică un rezultai re« 

arcab.il înregistrat de ILIE POPA în 
îrsa de 10 km marș. Partieipînd la un 
>ncurs desfășurat sîmbătă pe stadio- 
11 Tineretului din Brașov,. Pop> a în- 
reiat cei 10.000 de metri ai cursei; în 
l:39„0, cu aproape 3 secunde- sub re- 
>rdnl republican deținut din. 1951 de 
m Baboie. Acesta este cwl de al doilea 
«ord de seniori realizat în acest se
in.

Ilia Papa dovedește o formă sportivă 
;marc abila și suntem convinși că va 
rnși să întreacă și actualul record re- 
ublican la 20 km marș,, proba care 
gurează pe programul Jocurilor Rit
mice și Olimpice.
In cursa de la Brașov el a trecut la 
km n 13:233, iar la jumătatea. dis> 

mței realizase 22:18,0. Pe locurile ur
ătoare s-au. clasat I, Barbu 48:06,(1; 
. Toader 48:23,7.

Gh, Catrinescu 1,95 m

la înălțime

Cea de a VII-a ediție a tradiționalei 
>m.petiții „Cupa lașului" a prilejuit în- 
«ceri frumoase. Victoria, în clasamen- 
il general, a revenit formației gazdă 
: cărei atleți au cîștigat 13 din cele 
9 de probe ale concursului: I Iași 
60 P (182+78); 2. Bacău 223.5 p 
109,5+114); 3. Ploiești 115 p (67+

4. Suceava 42,5 P (383+4). La 
■z uitat remarcabil a înregistrat GH. 
ATRINESCU care cu 1,95 m a stabilit 
n nou record regional de juniori la 
lălțime.

BĂRBAȚI : 100 m: V. Midvichi (S) 
1.2 (în serie 11,0); 200 m: V. Muh 
ichî 22.8 ; 400 m: D. Rădulescu (L) 
).8; 800 m: D. Rădulescu 2:01,3 ; 
'>00 m: M. Luca (I) 4:07.8 ; 3000 m: 
[. Luca 9:10,6; 110 mg: V. Suria (I) 
>,5 ; înălțime: Gh. Catrinescu. (I) 
,95; Al. Merică (I) 1,95; prăjină:

Cujbă (I) 3,30; lungime: E. Pe- 
Meatcu (B) 6,98; R. Lăcătușii (I) 
,93; triplu: C. BLoss (I) 14.12;
reutate: Ad. Gagea (I) 14,00; disc: 
.. Gagea 39,12; suliță: R. Capțan (B) 
1,48 : ermm .- S. Dumitrescu (P> 43.89 ; 
EMEI: 100 m: V. Bufcmu (B) 13,3; 
00 m: M. Filip (B) 26,7; 400 m.:
I. Filip 68,0; 800 m: A. Eftnnîe (B) 
:25,9; 80 mg: V. Bufana 12,3; langî- 
te: 01. Dolgangiu (B) 5,10; înălțime: 
I. Stâneseu (I) 1,40; greutate: A. Ma
mei (13) 11,9$; disc: A. Macovei
7,35 ; suliță: M. Barbu ( P) 33,20. 
Gh. Vasiliu-coresp.).

>ivtzie de atletism la Constanța

Inițiativa cercului pedagogic și a cc- 
lisiei regionale die a organiza divizia 
e atletism pentru elevi» școlilor medii, 
rofesionale și pentru studenții Inst. pe- 
agogic, a fost foarte bine primită. Com- 
etiția urmărește angrenarea unui- nu- 
îăr cît mai mare de tineri în practica
ta organizată a atletismului, ridicare» 
lăiestriei lor sportive și asigurarea, unui 
ogat calendar de concursuri. La înlre- 
eri participă 9 echipe masculine și le- 
îinine, eu> cîte 4 concnrenți la fiecare 
robă.
Formații bine pregătite au prezentat 

colile med ii nr.2 și 3 (profesori V. Ai- 
u, G*. Patriciii și E. Nempeanu). BÂ- 
EȚ1; 100 m: N. Humis 11,6; L. Levo- 
ian ÎL,7400 m : L. Levcnian 53*9; 
000 m: I. Buiachi 2:39,0,; disc:
k Luchian 38,80; greutate : G. Lnchian 
5,79 ; lungime : T. Vișinescu 6,18; 
lălțime: P. Stănășel 1,65; FETE;

Se cunosc cele 8 finaliste
rie campionatului republican pe echipe

în cursul săptămînir trecute au luat 
tîrșit Ia Craiova întrecerile, ultimei 
emifinale din cadrul campionatului 
■epublican. pe echipe mixte, ediția; 
963. Au luat parte cinci formații, 
primul loc în clasament revenind 
Petrolului Ploiești, deținătoarea titlu.- 
ui. învingă tarii au cîștigat toate cele 
>atru întîlniri la scoruri concludente: 
l—2 cu Știința Cluj, Vagonul Arad 
li Feroviarul Craiova ;. &—0 cu Pro
iectantul Pitești.. Pentru locul doi 
upta s-a dat intre Știința Cluj și 
Vagonul Arad, întilrvirea directă re- 
ireniad* 1 2 studenților clujeni cu scorul 
de 3>/2-2>/2.

• BUZĂU. La întrecerile etapei oră
șenești și raionale 15 concurenți au rea
lizat standardurile pentru participare la 
etapa regiooală. JUNIOARE : 100 m: 
M Duță 13,5; suliță: El Burlacu 31,35; 
JUNIORI: 100 m: Gh. Nlușat 11,9. 
(M. Damilru.-ctxesț.').

• DEJ. Pe stadiomil Unirea a avat 
loc etapa raională. JUNIOARE: 100 m: 
V. Cristea 13,9; JUNIORI: inolfi/ne .-
S. Gavriș 1,70; lungime: I. Duet 
6,50; M. Oltean 6,25; £sc: M. Inire 
38,00. (O. Gufu și A. XonfraLeoresp.).
• PIATBA NEAMȚ. Peste 100 de 

concurenți au participat la întrecerii* 
etapei raioaale. JUNIORI I : 400 m: 
.A. Anton 54,3 ; 800 m : V. Roșea 2:11,0; 
lungime: M. Itumă 5,93; JUNIOA
RE I: 100 m: A. GUerasim 13.9; 
200 m: A. Gherasin» 29,1; 4M m: 
El. Pintea 59,4; JUNIORI II: 80 m: 
D. Caba 10,7; 500 m: D. Caba 1:163; 
lungime; C. Crlșmaru 5,:0; JUNI
OARE II: 60 m : M. Cozma 9,1; 
300 m : T. Vasilică 50,1 ; lungime: 
0. Crețu 4,60. (C. Nemțeanurcoresț.Y

• BUCUREȘTI. Pe terenul centrului 
de antrenament „23 August- att avut 
loc întrecerile etapei raionului 23 Au
gust. Cu acest, prilej peste 60 de con- 
curenți și-CT obținut normele de ela- 
sificare. JUNIORI I : 100 m : S. Co®- 
stantinescu 11.8; HC. I. Nae 11,3; 
200 m.z I. Ghjeorgbe 24^; 800 m :
I. Serbescu 2:03,5 ; A. Dindăreauu 
2:053; 1000 m: A. lonescu 4:28,31 
200 mg : M. Drăguleț 27,8 ; HC. I. Nae 
25,9 ; lungime ; S. Constantinescu. 6,99 ; 
JUNIORI II : 80 m : S. Sandovici 9,7;

lui, Buză (Știința! și Halic (Vagonul) 
2‘/2 (din 4> la prima masat, Breazu 
(Știința)) 3f/2 (din 4) la masa a doua, 
precum și scocul de (din 4). ob
ținut de Maria Pogorevid (Petrolul) 
și Magdalena Haidara (Vagonul) la 
prima masă a fetelor.

Iată clasamentul final al întrecerii : 
L Peteelul Ploiești 18- p- (din 24! •
2. Știința Clujj ÎS p; 3. Vagonul 
Arad 12J/? p ; 4. Feroviarul Craiova 
10 p; 5. Proiectantul Pitești 4>/2 p.

Amintim că pentru finala campio
natului s-au calificat următoarele opt 
echipe t Progresul București, Elec
tronica București,, UniFea Bucureștii, 
Crișana Oradea, Spartac București. 
Voința Tg. Mureș, Petrolul Ploiești 
și Științp Cluj.

Dintre rezultatele individuale no
tăm pe cele ale lui Radovici (Peteor 

100 m: V. Cosa 13,2; M. Păun 13,6; 
500 m: V. Cosa 1:19,1; E. Nicolaescu 
1:26,0; lungime: P. Mărgăritescu 4,62. 
(E. Petre-coresp.).

„Cupa speranțelor"

Pe stadionul Jiul a avut loc, în orga
nizarea consiliului regional Hunedoara 
al UCFS, un frumos concurs în ca
drul „Cupei speranțelor*. Au luat parte 
86 de copii din raioanele Brad^ Hune
doara, Orăștie, Alba, Hațeg, llia și Pe- 
troșeni. Merită a £i evidențiată activi
tatea instructorului voluntar Andrei An
ger care a muncit foarte mult pentru 
reamena-jarea pistei. BĂIEȚI r 60 m: 
II. Siemaschevici ^P) 7,9—rec. regional 
egalat; 200 m: I. Rus (H) 26,9-rec. 
reg.; 500 m: C. Coman (P) 1123.0- 
rec. reg. ; lungime: I. Rogovan (H) 
5,26-rec. reg. ; tnălțîme■: I. Rogovan 1,50- 
rec. reg.; greutate1: I. Baie (H) 10,13; 
FETE: 60 m: S. Trii (H) 9,0; 300 m: 
El. Voicu (B) 50,0; lungime: C. Florex 
(P) 4,42; înălțime: C. Florea 1,26. 
Locul întîî pe echipe a revenit micilor 
atlefi din Hațeg. (S. Băloi.-coFe&p.).

Campionatele universitare 

la Timișoara

Aproape 200 de studenți de la ins
titutele timișorene au luat parte la eta
pa pe centru a campionatelor universi
tare. BĂIEȚI: 100 m: G. Tavie și Bo- 
borodea 11,1 ; 200 m: I. Marconi 23,0; 
400 m: Marconi 52,7; lungime: W. 
Keller 6,89; triplu: Bauer 13,74; pră
jină : G. Ahrend 3,93-record regional; 
înălțime: C. Paica 1,83; TartTer 1,80; 
suliță: G. Pikulski 59.92; Jîsc: M. 
Plev 44.08 ; FETE : 100 m : V. Sekeres 
13,0; 200 m: V. Sekeres 27,7; 400 m: 
Colov 62,1; 800 m: G. Ziegler 2:27^4; 
lungime: Sekeres 5.07; greutate:
0. Jaba 10J2. (Em. Grozescu-coresp.). 

Campionatele republicane

de juniori

300 m: S. Sandovici 39,0; 1000 m ; 
P. Oltcanu 2:51,0; JUNIOARE I: 
100 m: V. Alecu 13,3 ț EL Stănescu 
13,4; 200 m: V. AJecu 28,1; D. Ur- 
sache 28,2; lungime : V. Tănase 4,79; 
JUNIOARE II: 60 m: V. Aleea 8,6; 
G. Cîrstea 8,7; 300 m : F. Baiu 47,5; 
P. Scarlat 47,8; 500' m: D. Ursache 
1:25,9; înălțime: D. Radu 1,31. (Ad. 
I onescu-cores^iy.

Campionatul Capitalei, pe e

chipe de raioane

Pe stadionid Republicii t. avut loc 
etapa a H-a a campionatului pe echipe. 
SENIORI: 100 m : Gh. Zamfirescu 10,9 ; 
400 m : M. Zahaichevici 49,6; R. Wolf 
49,9; 1506 m: V. Grociu 4^1,9; N. Mi
ra 4:02,6; V. Jirjea A-0-2,8 ; 5060 m : 
V. Weiss 15:18,8 ; M. Spudercă 15:2x6; 
110 mg. : N. Macovei 15,8; L. Mosealuc 
16,1 ; 10 km marș : L. Caraîosifoglu 
50:35,8; M. Perșinarn 59:36,S'; lun
gime : V. Jurcă, 7,40 ; N. Popovsehi 7,36; 
S. Ciochină 7,30; M. Calnicov 7,24; 
A. Samungi 7,18 ; P. Marcu 6,88 ; 
prăjină i s. Ceistescu 4,03; T. Deac 
3,90; HC. Gh. Fodoreanu 3,90; greu
tate : C. Crețu 15,93; I. Hegedus 
13,84; suliță: I. Cristea 65,74; 1. 
Lucaci 53,29; SENIOARE: 100 m: I. 
Petrescu 12,5; G. Luță 12,8; 400 m : 
Ec. Cheșu 60,2; A. Popovici 64,0; 
E. Radar 61,4; lungime: M. Pândele 
5,56; Ol. Rorangic 5,48; I. Petrescu 
5,22; G. Luță 5,11; greutate : L. Ma- 
noliu 13,38; L. Saucă 12,36; A. Sîrhu 
11,74; suliță: M. Diaconescu 48,01; 
M. Peluhov 38,67. Rezultatele juniori
lor le vom publica în numărul de jos. 
(Ji. D. fficoiae-caresp.).

Supliment de cronică la frumoasa victorie a Rapidului

Horațiu Nicolau^ căpitanul echipei Rapid, primește trofenț de cristal, „Cupa 
campionilor europeni* la rolei masculin.

Fot»; T. Roibu

(VPmare din. pag. 1)

la Ț.S.K.A. provocînd astfel multe 
greșeli ale acestora prin depășirea 
fileulni cu miinile. Pe scurt, Plocon 

: Fa secondat cu bria în atac, împre
ună eu: Nicolae Bărbuță, pe princi- 

i palul atacant, rapidist, Horațiu Nîco- 
lau. Iar Nicolae Mincev și-a răscum
părat cele eîteva scăpări din setul I 

[printr-o activitate creatoare în setul 
al doilea, și, mai ales, in ultinmL 
în cel de-al treilea el a avut un 
aport considerabil nu numai în apă
rare, ci și în corectarea în numeroa
se rinduri a paselor inițiale, dar și in 

i atac, unde cîteodată intervențiile 
sale finalizatoare an avut eficacitate 
egală cu cele ale jucătoritac aflați 
pe posturile de trăgători. Dintre a- 

■ ceștia, în afara celor de care am 
amintit, mult mai mult decît în alte 
rinduri ne-a plăcut duminică seară 
Mihai Grigorovici, eu o siguranță, eu 
q clarviziune și, în general, cu un 
nendament superior — după cîte ni. 
s-a spus — comportării sale din jocul 
de la Moscova.

Cît privește pe Aurel Drâgan, el a 
fost, ca de obicei... Aurel Dragan-!

1 Și chiar numai cu atîta credem câ 
am spus totul despre el. Drăgan a 

' scos mingi., imposibile în linia de 
' fiind-, a conceput acțiuni ofensive, a 
continuat scheme tactice începute de 
coechipierii săi și a încheiat cu de
plin succes altele, puin atawari sur

SIBIU 27 (prin telefon). Repre
zentativa noastră feminină de bas
chet și-a încheiat prima parte a se
zonului internațional' cu o victorie 
pe- care o așteaptă de 11 ani. De 
aceea, succesul obținut în fața pu
ternicei echipe a R. P. Bulgaria — 
chiar ți Ia o diferență de un singur 
punct — ne bucură mult. Este ade
vărat că în baschet o victorie Ia un 
punct diferență nu spune prea mult. 
In meciul de la Tg. Mureș însă, tre
buie- ținut seama de modul în care 
jucătoarele noastre au reușit acest 
succes și care ne ofteră o imagine 
a progresului realizat de reprezenta
tiva țării. In ciuda unor slăbiciuni 
în apărare, precum și a faptului că 
în atac nu s-a realizat randamentul 
așteptat, am reușit totuși să cîști- 
găm. Iar dacă la capătul celor 40 
de minute oaspetele ar fi părăsit te
renul eu un pasiv de 8—10 puncte, 
diferența de scor ar fi fost cit se 
poate de normală.

Reprezentativa noastră a cîștigat 
acest meci pentru că mai ales în 
repriza a Il-a fiecare jucătoare a 
fost încrezătoare în posibilitățile 
sale și a luptat mai mult decît in 
prima parte a jocului. Toate a- 
cestea au dat în final un plus de 
decizie în acțiuni, mai ales spre fi
nalul partidei, care a adus satisfacția 
deri-tă.

Dacă însă diferența de scor a fost 
minimă, aceasta se datorește unor 
lipsuri care, cu toată victoria obți
nută nu putem să Ie trecem cu 
vederea, mai ales că echipa noastră 
mai are de susținut importante în
treceri internaționale în acest an. In 
apărare, jucătoarele nu au acționat 
conform indicațiilor prin care li se 
recomandase să folosească ,,zona“.

prinzătoare, unele din pasă directă, 
puțind face invidioși pe destui tră
gători principali.

Toate acestea la un loc aru consti
tuit calitățile principale chrr jocul e- 
chipel noastre campioane și justifi
carea unanimelor laudie și a ropo
telor de aplauze care au subliniat 
momentul inmixrârii cupei de cristal 
a campionilor europeni de către tov. 
Tlariu Săceonu, membru în Federația 
internațională da voi oi

iteva. cuvinte în plus, față de 
cele scrise în cronica de ieri, 
despre campioana U<.RJS.S.„ des

pre valoarea și jocul prestat de ea.
De Ia- bun început trebuie spus că 

o echipă care are în componența sa 
jucători de talia reputații or Cesrmkav, 
Mondeelavski, Burobin, Vengherovski, 
membri ai reprezentativei Uniunii So- 

A luat sfîrșit
MOSCOVA 27 (Agerpres), — Com

petiția internațională de volei „Dina- 
movrada", desfășurată timp de mai 
multe zile la Moscova, s-a încheiat 
cu victoria echipelor sovietice.. In ul
tima zi a competiției feminine, Dina
mo Moscova a învins pe Gw-ardia 
Varșovia cu 3—0. La masculin, Dina
mo Moscova a cîștigat cu același scor 
în fața echipei poloneze. Clasamen
tele finale: FEMININ : I. Dmamo 
Moscova 12 puncte; Z G'wardiă II

Borisova, principalul pivot al echipei 
adverse, care în meciurile precedente 
ne marcase peste 25 de puncte, tre
buia neapărat anihilată și „zona" era 
cel mai bun mijloc. Jucătoarele noas
tre însă, deși s-au antrenat suficient 
în această privință, au greșit deseori, 
oferind jucătoarelor oaspe multe cu
loare de pătrundere. In ce privește 
atacul, lucrul cel mai supărător a 
fost ineficacitatea lui. Multe acțiuni 
bine concepute nu au fost finalizate 
pentru că jucătoarele au greșit din 
poziții clare de sub panou sau au 
ratat loviturile libere. Iată, de alt
fel, procentajele obținute: aruncări 
din acțiuni — 46,6% ; aruncări li
bere — 41,6%, ceea ce este insufici
ent Lipsa de concentrare în momen
tul execuțiilor a dus la nesiguranță, 
la imprecizie, deși jucătoarele 
noastre se aflau după un bogat 
program competițional intern și după 
o pregătire comună înaintea meciu
lui, care le puteau asigura o mai 
bună precizie. In sfîrșit, trebuie 
menționat că în privința recuperări
lor la panou, jucătoarele noastre au 
fost deficitare, în raport cu baschet
balistele bulgare, deși acestea nu au 
o medie de înălțime mai mare.

Considerăm că este bine ca biroul 
federal să analizeze cu răspundere 
aceste probleme și să stabilească mă
surile corespunzătoare.

Iată pe scurt unele aspecte ridicate 
de jocul de la Tg. Mureș, probleme 
care se cer rezolvate în viitorul a- 
propiat. Jucătoarele care au merite 
în obținerea victoriei de sîmbătă, 
trebuie să muncească în continuare 
cu toată seriozitatea pentru îmbună
tățirea permanentă a jocului echipei, 
pentru pregătirea viitoarelor rezul
tate bune.

ADRIAN VAS1LIU

vietice, câștigătoarea titlului de cam
pioană mondială la ediția 1962 de la 
Moscova, precum și pe Fasahov și 
Scerbakov, experimentați și renu- 
miți internaționali, nu poate fi decît 
o echipă mare. Și Ț.S.K.A. este o e- 
chipă mare, așa cum a arătat-o din 
nou precizia paselor servite de Mond- 
zelevski, dar mai cu seamă sumede
nia atacurilor pline de măiestrie ale 
sportivilor sovietici, care au îmbinat 
foarte bine în ofensivă fantezia cu 
forța. Cu atît mai valoroasă este 
deci victoria obținută de Rapid, vic
torie datorită în primul rînd supe
riorității în. jec a feroviarilor bucu- 
reșteni și numai în al doilea rînd 
deficiențelor din jocul si, în general, 
din potențialul oaspeților.

Rapid a cîștigat categoric. A obți
nut o victorie muncită, a adău
gat sportului nostru un trofeu 

de preț. Cu atît mai însemnate se 
profilează obiectivele muncii de vii
tor. Prezența voleiului 1» programul 
Jocurilor Olimpice, de la Tokio ridică 
probleme și sarcini deosebite. In pri
mul rind de pregătire. în ai doilea 
rînd- de promovare în rîndurile echi
pei — care dă un mare număr de se
lecționați reprezentativei noastre — 
a unor elemente tinere și- talentate, 
capabile să-și însușească repede teh
nica de filigran a acestei ramuri 
sportive atît de dragi tineretului nos
tru. Nu ne îndoim că succesul repur
tat duminică va constitui un puternic 
imbold în munca întregului colectiv 
și a altora. O muncă, plină de perse
verență și de modestie. In acest fel 
noi victorii de răsunet vor îmbogăți 
palmaresul formației feroviare, al 
voleiului romînesc.

Dinamoviada
puncte; 3. Dinamo Berlin 10 punc
te. Diiiamo București a ocupat locul 
6 cu 7 puncte; MASCULIN : 1. Di
namo Moscova 12 puncte; 2. Ruda 
Hvezda. Fraga 10 puncte; 3. Dozsa 
Budapesta 9 puncte; 4. Dinamo 
București 8 puncte.
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Au cuvintul oaspeții și specialiștii
Trăgătorii noștri au cîștigat pentru 

a cinoca oară «Cupa Țărilor Latine*. 
Este o performantă care a fost mult 
co men ta M de specialiști, mai ales că 
în t^ile latine tirul a «moscat o se
rioasă dexvohare. După terminarea în
trecerilor am stat de vorbă cu antre
nori, conducători de delegații și spor
tivi, care au urmărit disputele de la po
ligonul Tunari Iată ce ne-au declarat :

GEORGIOS VTCHOS — prim-vioepre- 
ședințe al Uniunii Internaționale de tir: 
-Poligonul de la Tunari este cel m*f 
bun din Europa. Aceasta etie părerea 
seneralâ a celor care l-au rixitat. Tini 
romfnesc are un prestigiu internațional

practicării sportului. Despre organizare 
poț spune câ a fost la nivel înalt*.

WALTER BONINSEGNI — antreno
rul echipei italiene : „Este pentru prima 
dată tind văd poligonul dv. despre care 
auzisem că este foarte bun. Acum m-am 
convins. Cadrul este minunat, peste tot 
este ordine, curățenie și disciplină. De
oarece tin tem încă la început de sezon, 
nu consider rezultat tie de valoare prea 
ridicată. Excepție fac primele două per- 
formanțe de la pistol viteză. Ar fi bine 
ca acest concurs să se organizeze în 
viitor mai spre toamnă. Rominia are 
trăgători de mare valoare și se prezintă 
cu șanse de a cuceri medalii la cam-

„Cupa Țărihor Latine* la tir este înmînală din nou unui reprezentant al 
Romîniei. O primește maestrul emerit al sportului Iosif Sîrbu.

dus linărul Marcel Roșea. Este bine că-l 
aveți in vedere pentru Jocurile Olim
pice de la Tokio“.

ROGER F ECCHINO — conducă
torul delegației din Monaco : „Aut de 
mult ne-a plăcut Bucure știul, că mai 
rănunem două zile pentru a-l vizita de 
la un capăt la altul. Aveți condiții mi
nunate pentru practicarea sportului. Așa 
se fi explică faptul că trăgătorii romtni 
au obținut rezultate care i-au făcut 
cunoscuți In toată lumea.

ȘTEFAN PETRESCU — maestru 
emerit al sportului : .Pe standurile de 
tragere de la pistol viteză am remarcat 
sportivi foarte bine pregătiți. Este vor
ba, tn primul find, de sportivii italieni 
care la campionatele mondiale de la 
Cairo s-au clasai pe locul trei, pe 
echipe. De asemenea, ne era cunoscută 
valoarea celor doi francezi, frații Re- 
naux. fn prima zi de concurs am avut 
chiar emoții, fn ziua a doua Insă, fi-a 
spus cuvintul stăpinirea de sine fi am 
ci ști gat detașat-,

V. GODES CU

Capitala Bulgariei
în așteptarea luptătorilor

SOFIA (prin telefon). Au mai ră
mas puține zile pînă cînd la Sofia 
se vor reuni cei mai buni luptători 
ai lumii, participant la campionatele 
mondiale de „libere".

Comitetul de organizare a luat din 
vreme toate măsurile ca această 
competiție să cunoască un deplin 
suooes. Pe stadionul „Vasil Levski", 
cu o capacitate de 50.000 de locuri, 
au fost amenajate ringuri speciale pe 
care vor fi organizate întîlnirile. In 
caz că vremea va fi nefavorabilă 
campionatele mondiale de lupte li
bere vor avea loc tn sala Universia
da.

La întrecerile luptătorilor vor asis
ta numeroși ziariști, tele, cine, foto și 
radioreporteri din multe țări ale lu
mii. La biroul de presă organizat in 
vederea „mondialelor" vor putea fi 
obținute cele mai noi informații pri
vind această competiție, iar buletinul 
de presă al campionatelor va fi edi
tat în citeva limbL

„Cupa Dunării” la haltere

Iubitorii sportului din Bulgaria aș
teaptă cu mare interes evoluția celor 
măi buni luptători ai lumii, cu con
vingerea că disputele lor se vor 
ridica la un nivel ridicat. Această 
părere este împărtășită și de Gheor- 
ghi Paskalov, vicepreședinte al fede
rației de lupte din R.P. Bulgaria, 
care ne-a declarat : „Participarea va
loroasă ne dă temeiul să așteptăm 
meciuri dirze, de un bun nivel teh
nic. Faptul că întrecerile de la Sofia 
Constituie ultimul campionat mon
dial înaintea J-O. de la Tokio ne 
face să credem că in cadrul multor 
echipe vom vedea la lucru sportivi 
talentați, din rindul cărora vor fi 
desemnați nu numai campionii mon
diali, ci și cei olimpici, anul viitor-.

Pentru campionii mondiali, pre
cum și pentru sportivii care se vor 
clasa pe următoarele două locuri au 
fost pregătite cupe speciale și nume
roase premii.

La Sofia totul este gata pentru în
ceperea întrecerilor. Unele echipe 
au și sosit, iar cele mai multe se 
află în drum spre Bulgaria. La 31 
mai — primele întreceri.

MIHAIL MIHAILOV
ziarist bulgar

recunoscut de mai multă treme. De 
altfel, întrecerile din cadrul acestui con
curs au fost dominate net de către spor 
tivii din R. P. Romînă. Am văzut, pe 
lingă trăgători consaerați, multe ele
mente tinere cu perspective. Sinteți în 
serios progres la proba de pistol viteză, 
atît din punct de vedere al performan
telor cit și a! numărului de concurenți. 
Poate că și la armă rezultatele ar fi 
fost mai bune dacă nu batea vîntul. In 
altă ordine de idei, țin să spun că am 
vizitat în aceste tile Rucureștiul și o 
seric de baze sportive. Am remarcat că 
toate stadioanele dv. au instalații com
plexe , așezate în parcuri verzi, liniștite, 
fant care creează un climat favorabil

pionatele europene. Personal aș fi foarte 
bucuros ca echipa pe care o conduc 
să fie... vecină de clasament cu cea 
romînească la aceste campionate. Timpul 
nu a fost suficient pentru a vizita în
treaga Capitală Am admirat însă Ro- 
mlnia din avion și panoramica ei îmi 
va fi de neuitat*.

JEAN RENAUX — campionul Fran
ței la pistol viteză : „Am urmărit cu 
atenție evoluția multor trăgători de 
pistol viteză din Romînia. Toți posedă 
o tehnică foarte bună, sînt calmi — excep
ție făcind M. Dumitriu — lucru care 
mă face să cred că la campionatele eu
ropene o să aveți cu siguranță un tră
gător sau doi clasați pe locuri frun
tașe. O impresie foarte bună mi-a pro-

DIN PRESA STRĂINĂ
„FIASCO LA STOCKHOLM"

Ah kreoat două ioni de la termi
narea ultimei ediții * campionatelor 
mondiale de hochei pe gheată și în 
coloanele presei din SUA continui 
să apară din cînd in cînd ecouri pe 
marginea comportării hocheiștiter 
americani Interesant în această pri
vință este un articol intitulat

tea unei colecte publice. Nu s-a rea
lizat însă nimic. In orice caz, este 
o prosti» ca această țară (S.U.A. 
n. r.) să participe la competiții in
ternaționale de hochei atîta timp cit 
nu poate alinia pe cei mai buni ju
cători".

FOTBALUL IN AFRICA

Echipa R. P. Romîne pe locul III
SOFIA

seara au 
Dunării" 
dominată 
au ocupat primul loc. Pentru locurile 
următoare lupta a fost deosebit de 
strînsă. Reprezentanții 
cu cîteva excepții, au 
tare bună, dasîndu-se 
7 țări participante.

Iată ultimele rezultate: CAT. SEMI- 
MIJLOCIE: 1. Huszka (R.P.U.) 415 
kg, 2. H. Zdrazila (R.S.C.) 400 kg. 3. 
L. IONESCU (R.P.R.) 377,5 kg (115— 
115—147,5) 4. Abagiev (R.P.B.) 372,5, 
5. Husser (R.F.G.) 370 kg, 6. Isewitz 
(Austria) 367,5 kg (iugoslavul Rozman 
a ieșit din concurs). în afară de con
curs, Arpad Nemesanyi (R.P.U.) a sta
bilit 3 recorduri mondiale de juniori: 
435 kg (total). 140 kg (împins). 170 kg 
(aruncat). CAT. SEMIGREA : 1. G. Ve
res (R.P.U.) 472,5 kg (160—137,5— 
175), 2. Peter Stacev (R.P.B.) 435 kg 
(145—125—165), 3. L. BAROGA
(R.P.R.) 425 kg (135—125—165), 4. I. 
Hvocea (R.S.C.) 407,5 kg, 5. F. Ehr 
(R.F.G.) 400 kg, 6. Neumaister (Aus
tria) 385 kg, 6. E. Bakarac (R.S.F.I.) 
365 kg. CAT GREA : 1. Ecser (R.P.U.) 
480 kg (155—140—175), 2. 1. Vese- 
linov (R.P.B.) 450 kg (150—130— 
170), 3. Querch (Austria) 425 kg (150— 
115—160), 4 S. CAZAN (R.P.R.)
417,5 kg (142,5—120—155). 5 Led- 
Vina (R.S.C.) 402,5 kg (130—117,5— 
155)

Clasamentul pe națiuni : 1. R. P. Un
gară 46 p., 2. R. P. Bulgaria 35 p, 
3. R. P. ROMtNĂ 34 p., 4. R. S. Ce-

27 (prin telefon). — Luni 
luat sfîrșit întrecerile „Cupei 
la haltere. Competiția a fost 
de halterofilii maghiari, care

R. P. 
avut o 

pe locul III din

Romîne, 
compor-

hoslovacă 33 p., 5. Austria 25 p., 6. 
R.S.F. Iugoslavia 14 p., 7. R. F. Ger
mană (fără punctaj deoarece nu a pre
zentat concurenți la trei categorii).

De menționat că echipa R. P. Romîne 
ar fi ocupat locul al doilea pe na
țiuni dacă juriul nu ar fi acordat 2 
puncte concurentului bulgar Iankov (cat. 
ușoară) care a fost eliminat din con
curs și, conform regulamentului, 
buia penalizat cu 0 puncte, 
nea, o serie de echipe printre 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă 
au fost avantajate de faptul
R. F. Germane nu i s-au socotit punctele 
acumulate Ia cele patru categorii.

tre- 
De aseme- 
care R. P. 
și Austria 
că echipei

Luptătorii romini 
la „mondialele" de la Sofia

Marele eveniment sportiv de la So3*" 
fia, campionatele mondiale de lupte 
libere cane vor începe vineri, este 
așteptat cu viu interes. Luptătorii 
romini au făcut Intense pregătiri în. 
vederea marii confruntări din capitala 
Bulgariei, sub conducerea antrenori
lor I. Crîsnic și Vascul Popov ici. In 
dimineața acestei zile, lotul nostru 
de lupte libere pleacă la Sofia. Vor 
face deplasarea : Tăpălagă, Marmora, 
Geantă, Hatbazi, Tampa, Balbo, Pa- 
vel și Herman.

PE SCURT
• A 60-a ediție a tradiționalei 

petiții cicliste Bordeaux-Paris (577 
desfășurată duminică, a fost cîștigată 
de englezul Tom Simpson, care a rea
lizat timpul de 15 h 43:47,0 (medie 
orară 35,410 km). Cursa 
într-o singură zi, cicliștii 
spatele unor motociclete.
• Cel mai bun rezultat 

în proba de 100 m plat 
lizat anul acesta de atletul Boris 
bov din Moscova. El a parcurs 
tanța în 10,3 sec.

• Echipa de tenis a Danemarcei 
calificat pentru sferturile de finală 
„Cupei Davfs* (zona europeană), învin- 
gînd la Copenhaga ou 4—1 echipa 
Norvegiei.

com- 
km).

se aleargă 
pedaiînd în

din U.R.S.S. 
a fost rea-1 

Zu- 
dis-

s-a
ale

• A 8-a etapă a Turului ciclist al 
Italiei, Riolo-Salsomaggiore (198 km), 
a revenit italianului Durante cu timpul 
de 5hl4:02. In ,clasamentul general in
dividual continuă să conducă italianul 
Ronchini.
• Cu 

nai de 
(Italia), 
arimeat 
100 m plat a revenit lui Foik (R.P. Po
lonă) în 10,6 sec. Alte rezultate înre
gistrate : înălțime: Teodosevici 
goslavia) 2,04 m; 5 000 ni: 
(Italia) 14:23,0; ciocan: Thun 
tria) 63,31m; 110 m garduri: 

‘sic (Iugoslavia) 14,1.

prîlejul unui concurs întematîo- 
atletism desfășurat la Trento 

recordmanul polonez Sidlo a 
sulița la 81,70 m. Proba de

(Iu- 
Ambu 
(Aus 
Petru-

..FIASCO LA STOCKHOLM" apă
rut in publicația „BOSTON HE
RALD".

„InfringerUe suferite de echipa 
de hochei a Statelor Unite la re
centele campionate mondiale de la 
Stockholm — serie „Boston Herald" 
— ar fi putut fi acceptate de iubito
rii americani de sport dacă scoru
rile înregistrate (2—17 cu Suedia, 
4—10 cu Canada etc.) ar fi consti
tuit o Indicație asupra valorii ju
cătorilor amatori de hochei din 
S.U.A. Dar ele nu au reușit acest 
lucru. Suedia, U.R.S.S., Cehoslova
cia și alte țări au trimis tot ce au 
n-ai bun la campionate. Echipa Sta
telor Unite a fost insă alcătuită din 
jucători tineri, neexperimentați, care 
au luat locul veteranilor de la ul
tima ediție a Jocurilor Olimpice. 
Desigur, continuă publicația, nu se 
poate afirma că prezența unor ase
menea jucători experimentați in e- 
chipă ar li dus la obținerea de vic
torii de către echipa S.U.A. dar, in 
orice caz, ar fi contribuit la evi
te ea unor asemenea scoruri ridicole 
ca 17—2 sau 10—4".

De oe nu au putut pleca acești j«- 
râtori la oampionatele mondiale ? 
..Boston Herald" răspunde : „Din 
pauza unor motive economice. Ei 
sînt căsătoriți și au greutăți pentru 
a-și întreține familiile. Chiar dacă 
li s-ar fi asigurat o oarecare com
pensație pentru salariile pierdute în 
timpul lunilor de antrenamente, nu 
este sigur că ei ar fi participat. 
Dar nimeni nu a oferit nimic. Cine 
să plătească ? S-a sugerat ca a- 
ceste sume să provină din fondurile 
de ajutor ale guvernului sau pe ca-

„In Africa, sorie săptăminalui tuni- 
siaa JEUNE AFRIQUE" — fotbalul, 
ca pretutindeni, este cel mai popular 
sport. în fiecare țară africană exis
tă nu numai echipe de club, ci și 
reprezentative naționale. La jocu- > 
rile desfășurate în aprilie la Dakar, i 
s-au remarcat prin jocul practicat 
fotbaliști din Ghana și Nigeria, pre- I 
cum și jucători din Maroc, Tunisia, 
Algeria și multe alte țări.

Reprezentativa de fotbal a Ghanei a 
obținut anul acesta victoria in fața 
echipei Coastei de Fildeș. In noiem
brie, anul trecut, nigerienii au ter
minat la egalitate cu Gabon, au în
vins Camerunul cu 3—1 la Lagos și 
cu 2—1 in Camerun. In prezent e- 
chipa este întinerită, majoritatea ju
cătorilor avind in jurul a 19 ani. 
Multe speranțe sint puse în elevii 
Joseph Nwokedi și John Erbon. In 
reprezentativa Algeriei activează 
mul ți jucători care sînt cunoscuți 
încă din perioada cînd se aflau la 
cluburile din Franța : Boubeker.
Haddad. Kermali, Boushash și al
ții.

Echipa Coastei de Fildeș a în
vins pe . Mali și Togo, Camerun a 
întrecut de patru ori reprezentativa 
RAU și de trei ori selecționata Da
homey.

Togo, Dahomey, Guineea și Ga
bon au obținut recent primele suc
cese în meciurile susținute cu Sie- 
ra Leone. Cele mai slabe echipe de 
pe continentul african sînt în pre
zent Madagascar, Liberia, Gambia, 
Ciad. Mauritania. Dar și aici spor
tul cu balonul rotund face pași 
mari înainte".

FOTBAL PE GLOB
SPARTAK PLOVDIV — VIRTUALA 

CAMPIOANA

Etapa a 25-a din campionatul Bul
gariei : In meci derbi : Spartak Plov
div — Botev Plovdiv 2—1. Ț.D.N.A.
— Levski 1—1 (a condus excelent ar
bitrul romîn A. Pîrvu). Spartak Var
na — Dunav Ruse 4—2, Lokomotiv 
Plovdiv — Himik (fost Rakovski) 
0—1, Slavia — Marek 4—1, Spartak
— Cemo More 2—0, Dobrudja — Lo
komotiv Sofia 0—1. Beroe — Spartak 
Pleven 1—0. Clasament: Spartak 
Plovdiv 3S p., Botev Plovdiv, Loko
motiv Sofia cite 32 p., T-D.N.A. Î1 
p., Spartak Sofia 3« p. etc. (Ț. H.)

LUPTA PASIONANTĂ IN CAMPIO
NATUL MAGHIAR

Etapa de duminică : Ferencvaros — 
Vasas 2—2, Honved — M.T.K, 1—1, 
Szeged — Szombathely 1—0, Gyor — 
Salgotarjan 6—1, Debrețin — Ujpestî 
Dozsa 4—1 !, Pecs — Dorog 2—1, 
Komlo — Tatabanya 0—0. Clasament : 
Ferencvaros 29 p., M.T.K. 28, Ujpesti 
Dozsa 27, Honved 26, Dorog 25, Gyor 
24 etc. Au mai rămas de disputat 4 
etape

MONACO, CAMPIOANA — NANCY, 
MONTPELLIER $1 MARSEILLE AU 

RETROGRADAT

Ultima etapă din campionatul Fran
ței : Stade Francais — Monaco 2—2, 
Marseille — Sedan 0—0, Montpellier

— Nancy 5—3, Reims — Nimes 4—1, 
Angers — Strasbourg 2—2, Toulouse
— Vallencienne 5—1, Bordeaux — 
Racing 2—1, Grenoble — Lens 1—0, 
Nice — Rennes 3—3. Clasament : Mo
naco 50 p. (campioană a Franței), 
Reims 47 p., Sedan 46 p., Bordeaux 
45 p., Nimes 42 p., Tonlouse 42 p., 
Lyon, Vallenciennes cite 41 p. etc. 
Au retrogradat Nancy, Montpellier și 
Marseille.

INTERNAZIONALE — CAMPIOANA, 
NAPOLI, VENEZIA $1 PALERMO AU 

RETROGRADAT

Ultima etapă din campionatul Ita
liei : Atalanta — Napoli 2—0, Fio
rentina — Catagna 1—0, Genoa — 
Bologna 1—0, Internazionale — To
rino 1—1, Juventus — Spal 2—2, La- 
nerossi — Modena 1—0, Mantova — 
Sampdoria 3—1, Milan — Palermo 
3—1, Venezia — Roma 1—I. Clasa
ment : Internazionale 49 p. — cam
pioană a Italiei, Juventus 45 p„ Mi
lan 43 p., Bologna 42 p„ Roma 40 p. 
etc. Au retrogradat : Napoli, Ve
nezia și Palermo.

F.C. AUSTRIA LA UN PAS DE TITLU

Etapa a 23-a din campionatul 
Austriei : F. C. Austria — Austria 
Klagenfurt 4—0, Vienna — Wacker 
3—2, Graz — Austria Salzburg 3—0, 
Rapid — L.A.S.K. 1—0, W.A.C. — 
Admira 2—1, Schwechat — S. V. S. 
Linz 5—2, Simmering — Wienner

Sportklub 3—1. Clasament :- F. C. 
Austria <36 p., Admira 32 p., Wienner 
Sportklub și Rapid cite 26 p. etc.

DINAMO ZAGREB A C1ȘTIGAT „CUPA 
IUGOSLAVIEI"

Finala „Cupei Iugoslaviei" a opus 
echipele Dinamo Zagreb și Hajduk 
Split. Victoria a revenit echipei din 
Zagreb cu scorul de 4—1.

REAL MADRID ÎNVINSA ÎN „CUPA 
SPANIEI"

în sferturile de finală ale „Cupei 
Spaniei", în primul tur (în Spania 
jocurile de cupă se dispută tur-re- 
tur) Betis Sevilla a învins pe Real 
Madrid cu 1—0, Atletico Madrid a 
cîștigat cu 1—0 în fața echipei Sa- 
ragosa, Valencia a învins cu 5—1 
echipa Malaga, iar Valladolid a în
trecut Barcelona cu 2—1.

• Cunoscuta formație braziliană de 
fotbal Flamengo Rio de Janeiro a 
întîlnit duminică pe stadionul de la 
Lujniki selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. Jocul ș-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 0-0. In repriza 
a doua Dida a ratat de la 6 m o 
mare ocazie de a înscrie. Ultimele 
20 de minute au aparținut gazdelor, 
însă portarul Mauro a apărat excep
tional. Sel. Cluburilor U.R.S.S. : Mas- 
lacenko — Kesarev, Riabov, Kruti
kov — Voronin, Netto — Metreveli. 
Faiin, Cislenko, Husainov, Fadeev 
(Meshi).
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