
TRIMISUL NOSTRU SPE
CIAL LA MOSCOVA, R. 
CALĂRĂȘANU, NE TRAN
SMITE :

8 boxeri romîni 
n sferturile de finală 
ale campionatelor

europene
MOSCOVA, 29 (prin telefon). 

Ga pul de afiș al reuniunii de 
mărfi seara din cadrul campiona- 
teJor europene de box l-a deținut 
ttitîlnirea : Iosif Mihalik — A- 
lois Tuminș. Această partidă a 
fost programată în finalul cate
goricii ușoară și nu întîmplător 
ta apariția In ring a celor doi 
boxeri spectatorii prezenți în Pă
tatul Sporturilor au aplaudat în
delung. Mihalik și Tuminș s-au 
mai întîlnit, după cum se știe, a- 
cum doi ani, la campionatele eu
ropene de La Belgrad și atunci 
pugilistul sovietic a cîștigat con
fortabil. De data aceasta, iasă, 
partida a fost mult mai echili
brată, Mihalik reușind deseori 
să pună în dificultate pe experi
mentatul stilist al reprezentativei 
U.R.S.S. In repriza întîi Tuminș 
a încercat să se impună, însă do
minarea sa nu a fost fructuoasă 
deoarece Mihalik s-a deplasat per- 
nument. contrînd cu regularitate. 
Ea sunetul gongului care anunța 
începutul reprizei a doua, Tuminș 
a intrat și mai decis, dar boxerul 
nostru a stopat destul de prompt 
atacurile adversarului, uneori a- 
ijj*«d chiar inițiativa. Era de aș
teptat ca în repriza a treia Mi
halik să atace mai hotărît ținînd 
seamă de faptul că Tuminș era 
în avantaj. Dar el n-a făcut-o. 
Dimpotrivă, a bătut în retragere 
și a terminat obosit meciul. Par
tida a plăcut datorită acțiunilor 
dare ale ambilor boxeri, iar de
cizia acordată lui Tuminș, con
turată mai clar în repriza a treia, 
este normală.

Boxerul bulgar Mițev și ccho 
sLo^aoul Hesley au dat Ioc unei 
dispute dîrze și palpitante. Mi- 
țev a deținut deseori inițiativa, 
Iar în final și-a trimis adversarul 
la ppdea. Decizia, acordată lui 
Hesley cu 3—2, este după pă
rerea noastră greșită. Numai două 
reprize a durat meciul Kulej 
(R. P. Polonă) — Ruhl (R.D.G.). 
Exeoutînd lovituri rapide și pu
ternice la stomac, Kulej I-a scos 
din luptă pe boxerul german. 
Mo Taggart (Scoția) a cîștigat 
n fața finlandezului Berlo. fără 
♦ fi însă cu mult superior. A plă
cut foarte mult duelul dintre 
Nieder (R.F.G.) și Betier (Fran
ța), boxeri „stiliști*, care s-au 
întrecut în lovituri puternice și 
spectaculoase. Pînă la începutul 
ultimei reprize pugilistul francez 
avea un mic avantaj, dar în min. 8 
el a recepționat un croșeu da 
dreapta La cap, a căzut la podea 
și a pierdut prin k.o.

(Continuare în pag a 4-a)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd

Anul XIX—Kr. 4246 * Joi 30 mai 1963 * 4 pagini 25 bani
_

Duminică, ora 17*30, pe stadionul „23 August“ 

nOMÎMA (tineret)-ANGLIA (tineret) 
0 ÎNT1LN1RE DE MARE ATRACȚIE

• Arbitrii meciurilor de duminică • Loturile echipelor • Prima noastră 
garnitură părăsește azi Capitala, îndreptîndu-se spre Chorzow

Au mai rămas doar trei zile 
pînă la triplul examen al echi
pelor noastre reprezentative de 
fotbal.

Reamintim cititorilor noștri 
că duminică, la Chorzow, re
prezentativa A a R.P. Romine 
va da replica prxnei echipe 

Aspect da la antrenamea tul de ieri al lotului reprezentativ A: 
I. Haidu, in plină aefiune

Foto: P. Stan

a R. P. Polone, Ia București 
echipa noastră de tineret se va 
întîlni cu redutabila formație de 
tineret a Angliei, iar la Byali- 
stock juniorii romîni vor evo
lua în compania celor polonezi.

UN JOC I»E MARE ATRACȚIE 
PE STADIONUL „23 AUGUST**

Fără îndoială că iubitorii fot
balului își amintesc cu plăcere 
de meciul de calitate pe care 
l-au văzut în mai 1957, cînd s-au 
întilnit la București reprezen
tativele de tineret ale țării 
noastre și ale Angliei. Rezul
tatul acestui joc a fost de 1—0 
pentru oaspeți, prin golul mar
cat de Haynes în minutul 88. 
In echipa Angliei au evoluat 
jucători de mare valoare, care 

aveau să devină apoi titulari 
ai echipei A. Este suficient să 
amintim pe portarul Hopkinsoa, 
fundașul Armfteld, halfi; Clay
ton și Edwards. înaintașii Dou
glas, Kevan și Haynes, pentru a 
ne da seama eă în echipele 
de tineret ale Angliei figurează 

totdeauna jucători de mîna în
tîi, care ajung în scurt timp 
titulari de bază ai „naționalei 
A“. Știind acest lucru, ne putem 
face ușor o idee asupra valorii 
formației pe care o vom ve
dea duminică pe stadionul „23 
August1*. De altfel, în declara
țiile făcute de purtători de cu- 
vînt ai federației engleze îna
inte de plecarea echipei pe 
continent (echipa engleză a ju
cat aseară la Belgrad) se sub
liniază faptul că actuala echipă 
de tineret este osatura pe care 
va fi alcătuită echipa Angliei 
pentru campionatul mondial din 
1966, al cărui turneu final se 
va disputa Ia Londra și în alte 
cîteva orașe engleze.

Iată, de altfel, lotul care so
sește astă-seară în Capitală :

PORTARI: Gaskel — 23 ani — 
Manchester United — debutant 
în reprezentativa de tineret; 
Bonetti — 22 ani — Chelsea — 
de 5 ori int. tin. ; FUNDAȘI: 
Cohen — 24 ani — Fulham — de 
6 ori int. tin. ; Badger — 18 ani
— Sheffield United — deb. ; 
Thomson — 20 ani — Wolver
hampton Wanderers — deb. ; 
Labone — 23 ani — Everton — 
5 ori int. tin. — 3 ori int. A ; 
MIJLOCAȘI: Cross — 20 ani — 
Leicester City — o dată int. tin.; 
Deakin — 22 ani — Aston Vi
lla — 3 ori int. tin. ; Venable*
— 20 ani — Chelsea — o dată

(Continuare tn pag. a 3-a)

Steaua a 

primul joc cu
cîștigat la mare luptă 

Dinamo București: 8-6 (5-4)
SIBIU 29 (prin telejon de la 

trimisul nostru). Marți după «• 
miară, în meciurile decisive sie 
tunikii turneului final masculin, 
principalul adversar al celor 4 
protagoniste a fost... ploaia. Cu 
toate acestea — datorită exce
lentului drenaj al terenului. —. 
partidei» au avut condiții regula
mentare de desfășurare și iubi
torii handbalului, care au biruit 
eu stoicism timp de o oră și ju
mătate ploaia măruntă și deasă, 
au fost răsplătiți cu două partide 
pasionante.

In prima, C.S.M. Reșița a con
dus pe Dinamo Brașov ou 3—1 
(min. 16) și 5—2 (min. 25), 
term in ind prima repriză în avan
taj (5—4). L, reluare însă, bra
șovenii s-au descurcat mat bine 
pe terenul alunecos, au Moșit

Pregătiri intense pentru „Cupa 
Sportul popular" la gimnastică

Pe măsură se apropie sioa 
de 2 iunie, cînd este programată 
prima etapă a „Cupei Sportul 
popular" Ia gimnastică, pregătiri
le gimnaștilor fruntași din Capi
tală se intensifică. Faptul este 
cu totul explicabil : „Cupa Spor
tul popular* este prima întrecere 
oficială din acest an în care gim
nazii noștri fruntași evoluează 
atît ou exercițiile liber alese, ck 
și cu cele impuse, pe care le pre
gătesc în vederea viitoarelor con
cursuri internaționale. După oum 
se știe, la prima etapă a campio
natului republican pe echipe de 
la Cluj s-a concurat numai eu 
exerciții liber alese. Iată el a- 
cum antrenorilor li ae oferă po
sibilitatea să constate în ce mă
sură au fost însușite de către 
gimnaști și exercițiile impuse.

La sala Federației de gimnas
tică din șoseaua Iancului am gă
sit în plin antrenament pe dina- 
moviștii bueureștcni. Antrenorul 
lor, tov. Francis® Kocaia, supra
veghea executarea unor elemen
te la cal cu m în ere, elemente pe 
care Frederic Orendi, Gfa. Tohă- 
neanu, Al. Szilagy, Vasile Kadar 
și Gb. Zamfir le repetau pînă e- 
xecuția era perfectă.

— După cum vedeți, ne pregă
tim serios pentru concursul de 
duminică — no întîmptaă tov. 
Kocsis. Consider „Cupa Sportul 
popular* o întrecere foarte utilă, 
binevenită pentru această perioa
dă, atît pentru gimnaști dt șl 
pentru antrenori. Concursul pe 
aparate stimulează mult pregăti
rea specială pentru anumite apa
rate și acest lucru este In deplină 
concordanță cu regulamentul ma
rilor concursuri internaționale. Du
pă cum știți, exercițiile impuse 
le verificăm pentru prima oară in
tr-un concurs oficial și tocmai de

Fază din meciul Steaua — Dinamo Brașov. Echipa bucureșteand 
a executat o lovitură de la 9 m și Schmid (stingă) se pregătește 

să arunce la poarta, protejat de „zidul" coechipierilor săi.

ELENA TUTAN

aceea aștept cu nerăbdare să 
văd roadele muncii de aproape o 
jumătate de an. Am lucrat mult 
și la perfecționarea exerciți Hor li
ber alese, îndeosebi cu Orendi șl 
Szilagy, care se pregătesc pentru 
„Cupa Europei*. Tohăneanu și 
Orendi, pe care i-am întrebat des
pre concursul de duminică, ne au 
declarat : „Dorim șă ciștigăm lo
cul I la cel puțin un aparat*

întrecerile din sala F.R.G. vor 
începe duminică la ora 9, iar a- 
paratele prevăzute pentru etapa I 
sînt programate în următoarea or
dine : sărituri, cal cu inînerc,
inele (masculin) ; paralele, bîr- 
nă (feminin).

Un rol însemnat revine în acest 
concurs și arbitrilor. Ultimele în
treceri organizate la noi au ară
tat că arbitrajele mai sînt uneori 
nesatisfăcătoare. Avem convin
gerea că de data aceasta și ar
bitrajele se vor afla la înălțime.

Foto : C. Lupuțiu — Sibiu
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3—6 IUNIE : R. P. ROMÎNĂ— 

R.S.S. BIELORUSĂ LA 
SCRIMĂ

Săptămîna viitoare, între 
3 și 6 Iunie, sala Dinamo 
din București va găzdui cea 
de a treia întîlnire dintre 
reprezentativele de scrimă 
ale R. P. Romîne și R. S. S. 
Bieloruse, care inițial fusese 
programată la Constanța, în
tre 4 șl 7 iunie. întrecerea 
suscită un deosebit interes, 
dat fiind faptul că din lotul 
echipe; oaspe fac parte spor

tivi de valoare europeană, 
printre care Petreako-Samu- 
șenko, Jasnkiewiei-Nikanci- 
kova, Baranova (floretă fete), 
Cernîșevioî, Nikaneikov, Vi
tebsk! (spadă), component! ai 
echipelor reprezentative ale 
U.R.S.S.

ARBITRI ROMÎNI LA FINALĂ 
C.C.E. LA BASCHET 

FEMININ

Marți s-a disputat la Fra
ga prima ediție a finalei 
„Cupei campionilor euro
peni** Ia baschet feminin. 
Slovan Orbis Praga a dispus 
de Slavia Sofia cu 57—52 
(34—27). Unul din conducă
torii jocului a fost arbitrul 
romin S. Ferencz. Returul 
finalei va avea loc la 8 
iunie la Sofia (P. Marin va 
fi unul din arbitrii acestui 
meci).

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE R. P. RO- 
MlNÂ — R. P. UNGARA LA 

POPICE

La mijlocul lunii viitoare, 
mai precis la 15 și 16 iu- 
nie, în București va avea 
loc o dublă întîlnire interna
țională de popice între re
prezentativele masculine și 
feminine ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare.

CUPLAJ DE BOX ÎN 
CAPITALĂ

Pe scena teatrului de vară 
din parcul „23 August** se 
va desfășura duminieă, de 
la ora 9, un cuplaj (Voința 
Buc. — Vulturii Timișoara 
și Metalul Buc. — Progresul 
Brăila) în cadrul campiona
tului republ.ean de box pe 
echipe.

Aspect de la prima ediție a intilnirii R. P. Romină — 
R.S.S, Bielorusă. Pe planșă, Ionel Drimbă (stingă) in 

olin asalt.

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALA ALE CUPEI 
R. P. R. LA FOTBAL

Aseară, la sediu! F.R.F., a avut loc tragerea la sorți a 
sferturilor de finală ale „Cupei R.P.R.“ la fotbal. Se vor 
disputa următoarele jocuri, pe terenuri neutre :

Știința Timișoara — C.S.M.S Iași, Steaua sau Rapid — 
Minerul Baia Mare, Progresul București — Siderurgistul 
Galați și Dinamo București — Petrolul Ploiești. Sfertu
rile de finală sînt programate pentru 26 iunie.

■
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cu succes contraatacul și după ©e 
au egalat (6—6 în min. 35) s-au 
detașat (din min. 40) și au cîști
gat dar cu 15—10 (4—5). Au 
înscris : E. Radu (6), Nica (4), 
Misches (2), Georgescu, Pall și 
/Hiess pentru dinamoviști și Fe- 
renschutz (4), Schutz (2), Schena 
(2), Barabaș și Jochman pentru 
C.S.M. A condus cu scăpări V. 
Reissner (Sibiu).

A urmat punctul de atracție al 
programului, meciul dintre cei® 
mai bune echipe ale turneului : 
STEAUA și DINAMO BUCU
REȘTI. A fost o partidă aprig 
disputată din prima și pînă în 
ultima secundă. Ambele echipe au 
luptat pînă la epuizară. Dina mo

ADRIAN VASIIAU

(Continuare in pag. a 3-a)
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EDUCAȚIA FIZICĂ
PRIN FORME SIMPLE

Activitatea sportiva de mase cunoaște în ultimul timp o dez
voltare din ce în ce mai largă. Marile competiții populare ca 

' spartachiadele, crosurile atrag în activitatea sportiva organi
zată mase largi de oameni ai muncii, tineri și vîrstnlci. Sute și 
sute de asociații sportive organizează pentru membrii săi acțiuni 
turistice in cadrul cărora oamenii iși petrec util și plăcut timpul 
liber. .

Cu toate acestea, se constată că unele organe și organizații 
UCFS nu folosesc pe deplin posibilitățile de a atrage mase cit mai 
largi de oameni ai muncii, întregul tineret în practicarea exerci- 
tiilor fizice. Nu se caută formele cele mal simple și mal acce
sibile pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Este necesar ca, folosind toate posibilitățile, să se organizeze 
timpul liber al copiilor, tineretului și adulților, pentru ca edu
cația fizică să intre în obișnuința cetățenilor patriei noastre, 
cu scopul de a se fortifica, de a-și întări sănătatea. Iată un 
exemplu. In noile blocuri, în cvaxtalurile de locuințe, unde sînt 
zeci și sute de copii, se poate organiza o activitate interesantă. 
Prin muncă voluntară se pot amenaja terenuri de joc, se pot 
procura cîteva mingi șl alte materiale și... activitatea poate în
cepe.

ELENA FIREA 
asistentă Ia I.C.F.

(Continuare in pag. a 2-a) J



Educația fizică prin forme simple SPORTIVI FRUNTAȘI PRINTRE ÎNCEPĂTORI
(Urmare iin pag. 1)

Acecsta formă de organizare a educației fizice «-ar bucura de mare popu
laritate, dînd posibilitate nu numai copiilor, ci și adulțiloi eâ-și petreacă 
o parte din timpul lor liber In mod folositor și atractiv chiar Ilngâ locuință.

In zilele călduroase de vară, in orele lor libere, majoritatea celor ce 
muncesc caută locuri umbrite, unda răcoritoare a apelor din Incinta sau im- 
prețnrinrile orașului, pentru a ee recrea și a petrece In mod plâcut cite va 
ore. Insă nu toți au posibilitate sau știu sd folosească acest timp in mod 
recitativ și folositor.

Mulți dintre cei ce frecventează aceste locuri ar dori să vfslească, să 
Înoate, să Joace volei, tenis sau baschet, lntr-un cuvlnt să se odihnească in 
mod activ șl să se inițieze in diferite ramuri sportive. Insă ne punem Între
barea: cite din locurile des frecventate de cei venlți la odihnă au terenuri 
sportive amenajate și in special instructori care să organizeze și să conducă 
activitatea de educație fizică ?

Atft consiliile raionale și regionale UCFS, cît și staturile populare ar trebui 
să-și pună problema amenajării și Înzestrării acestor locuri atlt de frecven
tate pe timp do varâ, în special do către tineret, cu materiale sportive adec
vate La fiecare solar sau ștrand ar trebui să existe un portic simplu de gim
nastica, o groapă cu nisip, un teren universal care să poată fi folosit pen
tru volei, handbal, tenis etc. De asemenea, la fiecare bază ar trebui să 
funcționeze cite un instructor sportiv, cunoscător al sporturilor respective și 
La apodal al sporturile r nautice, care să organizeze activitatea cu cei ce 
doresc să Învețe sau să practice unul din sporturi.

Ue alt mijloc do a petrece util timpul liber îl constituie plimbările zilnice șl 
excursiile săptămtnale Indiferent de munca efectuată — însă In mod deosebit 
cel ce au o activitate statica — trebuie să se obișnuiască sâ facă zilnic o plim
bare do 1—2 km. Este do preferat ca drumul de dimineață pînă la locul do 
xaacâ (dacă acesta nu ee află mai departe de 2—3 km) să fie străbătut pe 
Jos. Aceste plimbări zilnice stimulează mult din punct de vedere funcțional 
Intregui organism și fac ca unele tulburări ce apar datorită vieții sedentare 
sau condițiilor deosebite de muncă să dispară sau să fie ameliorate.

Excursiile se pot face în împrejurimile orașului (cu durată de o zi) și in 
«ară (pentru o zi sau mai multe). Mă refer în special la excursiile organizate 
tn tmprefurimUo orașului, acestec fiind cele mai accesibile.

Capitala noastră este așezată intr-o regiune foarte frumoasă. Multe sînt 
locurile caro pot ti vizitate și care oferă condiții optime pentru recreare. Pă
durile Bâneasa, Andronacbe Pustmcu, Brănoștl, Snagov etc. atrag în special 
!n zilele de odihnă nume ieși turiști.

Excursiile, fiind accesibile tuturor oamenilor muncii indiferent do vîrstă ei 
sex, pot și trebuie eă devină o obișnuință a fiecăruia. Experiența acumulată 
astfel poate folosi din plin la organizarea unei activități turistice de mai 
marș amploare.

Activitatea de educație fizică se mai poate organiza șl în parcurile de 
cultură șl odihnă și la casele do cultură, aceste forme de organizare aflîn- 
du-so la stadiu de început.

Dt- asemenea o formă de bază a organizării timpului liber al oamenilor 
muncii o constituie activitatea de educație fizică din stațiunile balneoclima
terice și turistice.

Înainte de a încheia articolul de față consider că este necesar să lac o 
sistematizare a formelor de organizare a timpului liber prin educația fizică 
precum șl a mijloacelor folosite.

Astfel, ca lorme do organizare desprindem următoarele :
— educația fizică organizată pe grupe de blocuri ;
—- educația fizică în parcurile de cultură și odihnă ;
— educația fizică la casele de cultură ale tineretului ;
— educația fizică la ștranduri și solare ;
— educația fizică în stațiunile balneoclimaterice ;
— educația fizică la căminele culturale (sate);
— .duminicile sportive' (sate și orașe).
Ca mMoaco mai accesibile de practicare a activității de educație fizică 

pot fi considerate : gimnastica de dimineață, plimbările, excursiile, jocurile 
ainamice și sportive, Întreceri simple de forță, viteză, îndeminare, rezis
tentă etc.

A intrat în practica clubului Unirea 
de a organiza periodic în asocia
ții demonstrații ale sportivilor frun
tași.

Iată-le pe jucătoarele de tenis de 
masă Geta Pitică și Catrinel Folea, 
în mijlocul sportivilor de la asociația 
LILA. 3.

Cele două sportive au făcut o fru
moasă demonstrație în fața membri
lor UCFS de la I.R.A. 3, au vorbit 
despre performanțele de răsunet obți
nute de reprezentanții țării noastre în 
marile competiții internaționale de 
tenis de masă.

(Foto ; P. Stan)

Jocuri frumoase în finalele
campionatului de calificare 

al Capitalei
Sute de amatori ai voleiului » 

asistat duminică dimineața pe tere 
nul Sănătatea la primul act al fina 
leior campionatului de calificare a 
orașului București. Jocurile au fos 
frumoase, tn special cel feminin din 
tre Flamura roșie și Confecția, car 
a avut o desfășurare dramatică, c 
răsturnări de scor cum rar ne-a fos 
dat să vedem. Meciul s-a încheia 
pină la urmă cu victoria Confecției 
3-2 (17-15, 2-15, 16-14, 8-15, 15-9

In meciul masculin, Semănătoare 
a Întrecut Confecția cu 3-0 (8, 6, 9

Azi, cu începere de la ora 16,1 
se dispută pe terenul „Sănătatea" 
doua „manșă" a întâlnirilor. In ca 
de ploaie, meciurile vor avea lo 
mîine la aceeași oră și pe acela! 
teren.

ROMEO LUNGU—coresj

Corespondenții ne scriu despre campionatele școlare

_______________________________________________________________________________________

MEDIAȘ. La întreceri au participat elevii 
școlilor medii, de meserii și profesionale 
de sticlărie. Cei peste 500 de spectatori 
au urmărit un concurs reușit la care au 
participat 146 de tineri atleți. JUNIORI I : 
800 m : I. Gligor 2:11,4; lungime: G. Gusan 
5,74; triplu : S. Borza 12,39; suliță : M. Iu- 
goiu 43,69; JUNIORI II : 80 m : H. Burkhardt 
9,4; 300 m: I. Klein 40,0; 1000 m : Al. Har- 
hoi 3:04,2; 90 mg : E. David 16,5; suliță : 
I. Bustan 45,96; JUNIOARE I: 100 m: M. Gligor 
13,9; înălțime : G. Tulner 1,40; disc: 
Schuster 29,70; JUNIOARE II : 60 m :
Gligor 8,3; 500 m : 1:34,9; lungime : 
Gligor 4,50. La tetratlon, la fete echipa 
medii a totalizat 1394 iar la băieți 
medie a realizat 1527 p. (P. Popescu).

ii : 80 m : Gh Olteonu (C-l.) și C.
Marinov (Rm. V.) 9,5 ; 1000 m : V. Spă-
lățelu (Slat.) 2:56,1; disc : A. Cațaros 
(C-l) 43,79; JUNIOARE I : 100 m : M Cocean 
13,1; M. Cîrțală (Pit.) 13,2; HC-G. Moga 
12,7; 200 m: M. Cocean 27,7; HC-G. Moga 
27,3; disc: M. Vasiliu (C-l) 32,03; JUNIOA
RE II : 60 m : L. Onciul (C-l) 8,1; El. Dinu

(Rm. V.) 8,2; 500 m : M Cîrțală (Pit 
1:25,3; 60 mg: L. Onciul 10,3; HC-S. Ne 
delcu 9,5; lungime : L. Onciul 5,13; lnâl 
țlme ; V. Pulpea 1,40 ; greutate : A. Ma 
teescu (Hm. V.) 10,97. In clasamentul p
raioane : 1. Cîmpulung 253 p; 2. Rm. Vîlce 
170 p; 3. Pitești 131 p. etc. (G. BSd<f?cu131 p. etc. (G. BSd^Scu

Duminică, pe stadionul Unirea,

Faza a îl-a a campionatului republican de dirt-track
Duminică dimineața de La ora 10, 

pe pista ttadioEuhii Unirea din șos. 
Olteniței se vor desfășura întrece
rile din cadrul celei de a doua faze 
e campionatului republican de viteza 
pe zgură (dirt-track). In deschiderea 
competiției va avea loc un concurs 
de îndeminare rezervat posesorilor 
de motociclete (f&ră clasificare spor
tivă la motodclism). Înscrierile pen-

tru concursul de îndeminare se fac 
la consiliul orășenesc al UCFS din 
str. N. Filipescu nr. 23—25, începînd 
de azi și pînă mîine seara la ora 20. 
Antrenamentul oficial, pentru cei 
înscriși, se va face sîmbătă după-a- 
miază la ora 16,30 pe stadionul Uni
rea unde se vor da și ultimele in
dicații tehnice.

Actualități
Ger- 

de 
de 
P. 
S-

• Sîmbătă șl duminică se desfă
șoară la Piesternitz, în R- D. 
mană, un turneu internațional 
polo, rezervat reprezentativelor 
juniori ele R. D. Germane, R.
Romine. B. S. Cehasiovace și R. 
F. Iugoslavia. Echipa noastră a ple
cat cu următorul lot: Racoveanu, 
Bogdan portari), Rusu, Popa, Novac, 
Tăranu, Unc, Lăzărescu, Zamfirescu, 
Băjenaru și Păun.

• Echipa 
Marx Stadt 
două jocuri 
lv.at la Timișoara in compania for
mației locale Industria Lînei pe 
care a întrecut-o cu 7—6 (3-0, 1—2, 
2-3. 1—1). Au marcat: Schorler (3), 
Hoffmann (2), Richter și Sachs pen
tru Lokomotiv și Cinteanu (2), 
Bernstein (2), Laszlo și Papa pen
tru ind. Lînei. A arbitrat foarte 
bine E. Beniamin. (P. Grudi-coresp.).

de polo Lokomotiv Karl 
• susținut luni și marți 
în țară. Luni ea a evo-

M. 
M. 
M. 
țc. 
șc.

GALAȚI. In cadrul etapei a frela a cam
pionatului orășenesc de tetratlon, pentru 
școlile de 8 ani, au fost înregistrate cîteva 
rezultate promițătoare. BĂIEȚI : 60 m : V. 
loan 8.0; G. Cecală și I. Ștefan 8,3; înăl
țime : M. Holban 1,40; lungime : G. Cecală 
5,00; FETE • lungime : El. Voinea 4,20; înăl
țime : El. Voinea 1,25. După trei etape în 
clasamentele individuale conduc M. T*-1 
ban (685 p.) și Elena Voinea (734 p.), 
în cel pe echipe : Șc. medie nr. 4 
5874 p. (D. Ghițescu).

Hol
lar 

i cu

loc 
m : 

(C-l.)

NOUL în comuna
Am putea scrie, desigur, multe despre 

ceasurile libere pe care colectiviștii din 
Dochia le petrec în tovărășia mingii de fot
bal sau de volei, la masa de șah sau pe 
terenul de handbal. Din bogata activitate 
sportivă a tineretului din această comună, 
am ales însă un singur aspect : centrul 
de învățare a 
mai recentă a 
special, a prof, 
structor obștesc.

Dochia
m); Ana Boroș (greutate’Elena Bălan (400 m); Ana Boroș (greutate 

C. Feraru 12,1 (14 ani) pe 100 m; Gh. Pi 
duraru 23,8 (200 m); V. Scuriu 5,70 (15 an 
la lungime; C. Gămanu 1,50 m (15 ani 
Înălțime.

• Asemenea concursuri au avut loc 
în comunele Boica, Girov, Bîrgăuani, Bi 
dești etc din raionul Piatra Neamț.

C. NEMȚEANU, coresp.

Marți, Lokomotiv 
a jucat la Arad 
cu I.C.A. Meciul 
a luat șfîrșit cu 
victoria gazdelor, 
(2—1, 1—0. 1-1,

la
2-3).

CIMPULUNG. In localitate a avut 
etapa regională Argeș. JUNIORI I : 100 
P. Mandu (Ciung) 11,4; Gh. Nicnt ( 
11,8; 200 m : P. Mandu 24,2; 400 m : C.
Dincă (C-l.) 53,8; 800 m : I. Neacșu (C-l.)
2:07,8; 110 mg : C. Dincă (C-l.) 16,5;
Înălțime : A. Berbece (Călini.) 1,78 ;
greutate : A. Berbece 12,42 ; JUNIORI

acum se poate 
contribuția pe

încă 
con- 
care 
atle-

De la I. E. B. S.

A.

atletismului. Preocupare 
asociației sportive și, în 

V. Popa, un inimos in- 
Este, firește, un început,

o activitate nouă și rezultatele sînt 
modeste, dar de pe 
stata utilitatea și 
acest centru o aduce la dezvoltarea
tismului în comună. S-au organizat grupe 
de alergări de viteză și semi-fond, de să
rituri (lungime, înălțime) și aruncări (disc, 
greutate, suliță), la care sînt pregătiți 48 
de tineri.

Este 
acești 
tatori, 
36 de
nizat pe asociație. Să amintim și numelor 
cîtorva dintre cîștigătorii probelor : Lumi
nița Cazacu (100 m); Ana Tobîinac (200 m);

interesant de subliniat faptul că 
tineri, pînă nu de mult doar... spec- 
s-au întrecut recent, alături de alți 
atleți, într-un frumos concurs orga-

• Bilete pentru meciul de fot
bal R. P. ROMÎNA (tineret) — 
ANGLIA (tineret) din 2 VI de pe 
stadionul „23 August" se găsesc 
de vînzare Ia casele obișnuite.

• Centrul de inițiere Ia înejt 
pentru copiii între 5—10 ani da. 
la bazinul Floreasca își continuă 
activitatea și în luna iunie. în
scrieri și informații la bazin, te
lefon 11.64.06.

I • Reprezentativa de juniori a R. P. Ro- 
mîne a plecat în R. D. Germană • Loko
motiv Karl Marx Stadt a jucat la Timișoara 
și Arad © Clasamentul campionatului re
publican

PENTATLDNW^ 3

limită: 6—5
Au marcat 

Daroczi (3), Silha, Kincs și Kontor 
pentru I.C.A. și Hoffman (3), Lind
ner și Schorler (4 m) pentru Loko
motiv. A arbitrai Ad. Stănescu. ($4. 
Jacob-coresp.).

• Duminică 2 iunie în campiona
tul republican’ de polo sînt progra
mate jocurile etapei a Vl-a: Știința 
Buc.—Crișana Oradea, Știința Cluj— 
Steaua. I.C. Arad—Dinamo Buc. și 
C-S. Mureșul—Ind. Linei. Meciul Ra
pid Buc.—C.S.M. Cluj a fost aminat. 
A fost reprogramată, în schimb, 
partida restanță din etapa întîi, 
C.S.M. Cluj—Steaua, care se va dis
puta luni 3 iunie. După cinci etape 
clasamentul se prezintă astfel:

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Dinamo
Știința Buc.
Steaua
Ind. Lînei 
Crișana Or.
C.S- Mureșul 
Șt. Cluj 
C.S.M. Cluj 
I-C. Arad 
Rapid

5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

5
4
3
3
2
1
1
0
0
0

0 
0
1
1
2
2
1
1
1
1

0 
1 
0
1
1
2
3
3
4
4

50: 8
30:18
29: 4
27:27
12:10
7:27

17:21
12:23
11:31

9:35

10
8
7
7
6
4
3
1
1
1

mîine Începe „circuitul regiunii
Rutieri din mai multe orașe ale 

țării iau startul mîine în „Circuitul 
regiunii Ploiești". Actuala ediție în- 
sumează aproape 400 kilometri im- 
părțiți în trei etape, după cum ur
mează: 31 mai, Ploiești—Buzău—Plo
iești; 1 iunie: Ploiești-Văleni-eio- 
iești—Sinaia; 2 iunie: Sinaia—Predeal 
—Cioplea—Ploiești.

Și-au anunțat participarea alergă
tor: de ja cluburile Dinamo, Voința, 
Olimpia și Steaua din București,

Voința Brăila, Voin- 
Ploiești și selecțio- 

Ploiești. „Cunoscind

Olimpia Brașov, 
ța Cluj, Voința 
nata regiunii 
valoarea concurenților, ne-a spus Va-
eile Oprea, noul antrenor al sporti
vilor de la Steaua, cred că vom ii 
martorii unor întreceri viu disputate 
și rapide. „Circuitul regiunii Ploiești” 
constituie o bună verificare in vede
rea apropiatei competiții internațio
nale „Cupa LCECOM".

Mihai Cerchez (Steaua) învingătoi
în concursul de triatlon

Concomitent cu 
melor trei probe 
republican de pentatlon modem, mai 
mulți sportivi bucureșteni și din 
țară au participat la un concurs de

4^1 VHHtl

desfășurarea ulti- 
ale campionatului

triatlon. Un frumos succes a repur 
tat Mihai Cerchez (Steaua), constan 
in toate probele concursului. Un lu 
cru demn de subliniat este acela cs 
Mihai Cerchez s-a prezentat într-ur 
sensibil progres față de întreceri] 
anterioare de triatlon. El a fost ur 
mat în clasamentul 
alt sportiv de la 
Raba.

Proba de tir din
lui a constat dintr-o tragere de 2( 
focuri pistol pe ținte fixe. A riști 
gat Viorel Raba, cu 940 p- urmat d< 
Paul Sîrbu (Steaua) 860 p, Mihai 
Cerchez și Alex. Croitoru (Știința) 
ambii cu 800 p. La natație, care t 
prevăzut o cursă de 300 m liber, 
primul clasat a fost Mihai
care a realizat timpul de 13:53,1 
1035 p. L-au 
(Universitatea) 
Croitoru
Proba de
a revenit
940 p, urmat de Ion Ionescu 12:50.3— 
841 p, Viorel Raba 13:20.3—760 p
Paul Sîrbu 13:27,6—750 p. In clasa 
mentul general individual: Miha
Cerchez 2775 p, Viorel Raba 2195 p 
Paul Sîrbu 2169 p (toți Steaua). Ion 
Ionescu (Universitatea! 1611 p. Ale 

j xaudru Croitoru (Știința) 1375 p.

general de ui
Steaua, Viore

cadrul triatlonu

întrecerile echipelor bucureștene în plină desfășurare>

Jucătorii bucureșteni de tenis se 
află fti plină activitate competition», 
lă. Săptămîna trecută ei au avut 
programate două etape în cadrul cam
pionatului republican pe echipe mixte. 
In confruntările de miercuri și joi 
formațiile cluburilor Steaua și Dina
mo au repurtat victoria cu același 
scor (11—2) în fața echipelor Justiția 
și, respectiv, Petrol-Chimie. In a treia 
intîlnire a etapei Știința a învins 
Progresul cu 10—3. Dintre partidele 
acestui meci cea mai interesantă a 
fost Burciu—Boaghe. care s-a soldat, 
de altfel, cu victoria surprinzătoare 
a primului la scorul de 5—7, 6—4, 
6-3, 6—2.

în etapa următoare, desfășurată la 
sfirșitul săptămînii, echipa noastră 
campioană Progresul a trecut ușor 
d» Justiția. înregistrînd scoru’ de

i 10—3. Cu același rezultai s-a încheiat

șt întîlnirea dintre Știința și Petrol 
Chimie. De semnalat frumoasa com
portare a lui Burcescu care l-a în
vins pe 
«-2, 8—6 
■eturi, în 
0—6, 6-4.

Derbiul
Steaua, nu a ajuns încă la un scor 
definitiv. După două zile de între
ceri conduc jucătorii dinamoviști cu 
scorul de 4—1. Iată rezultatele înre
gistrate: Tiriac—Mărmureanu 2-6. 
6-1, 6-3; Țiriac — C. Năstase 6-1, 
6-1; Serester—C. Năstase 2-6, 6-3,
6- 0; Serester—Mărmureanu 5-7,
7- 5, 1-6, 2-6. Continuarea acestei 
tîlnirl va avea loc la începutul săp- 
tăminii 
meciului 
tală.

Burriu cu 3-6, 6-3, 3—6, 
și a cedat greu. în cinci 
fața lui Bardan : 1—6, 6—4, 
4-6.
etapei, partida Dinamo—

6-2,
6-0,
6-0,
6-3, 
in-

viitoare după desfășurarea 
de „Cupa Davis" din Capi

Cerchez

575

urmat Ion
750 p,

p, Paul Sîrbu 570 p 
(o alergare de 3000 m

loneseu
Alexandru

cros
lui M. Cerchez cu 12:20.8—
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Romînia (tineret) — Anglia (tineret) 
atracțieo intîlnire de mare

(Urmare din pag. 1) LOTUL „A“ PLEACĂ AZI 1N 
R. P. POLONĂ

Turneul final feminin

text. tin. ; ATACANȚI : Callaghan — 
ZI ani — Liverpool — 2 ori int. tin. ; 
Sfiit — 23 ani — Bolton Wanderers — 
• ori int. tin. ; Stokes — 24 ani — 
Huddersfield Town — 2 ori int. tin. ; 
Wambling — 22 ani — Chelsea — 3 
ori int. tin. — 3 ori int. A ; Hinton — 
Zi ani — Wolverhampton Wanderers 
r- deb. —; Dobson — 23 ani — 
Sheffield Wednesday — deb. ; Suddick 
►— 18- ani — Newcastle United — o 
dată int. tin. Conducătorul echipei 
este J. Mercer și antrenor I. Cocker.

Lotul nostru de tineret și-a conti
nuat pregătirile sub conducerea an
trenorilor B. Marian și V. Stăncules- 
cu. Azi, jucătorii vor face un antre
nament la două porți. Iată forma de
finitivă a lotului, din care se va alcă
tui echipa pentru duminică :

Portari : Suciu și Urziceanu ; Fun
dași : Hălmăgeanu, Petescu, Răcelescu, 
Fal ; Mijlocași : Ștefănescu, Neșu,
Pescaru, lancu ; înaintași : Matei, 
N&sture-scu, Dumitrin II, Adam, Fră- 
țîlă, S. Avram, Orăinieeanu. Portarul 
Adamache a fost scos din lot pentru 
indisciplină.

Programul de duminică de pe sta
dionul „23 August" a fost astfel fixat: 
ora 15,45 : Dinamo — Rapid (meci 
amical de juniori), ora 17,30 : meciul 
de tineret R. P. Romină — Anglia.

Intîlnirea va fi condusă de o bri- 
<adă de arbitri cehoslovaci, compusă 
din V. Korelus (la centru), K. Galba 
91 R. Fiala (la tușe).

în cursul dimineții de azi părăsește 
Capitala, pe calea aerului, latul A al 
țării noastre. Fotbaliștii noștri vor 
ateriza la Varșovia, după care își 
vor continua călătoria la Chorzow.

Ieri, selecționabilii s-au antrenat pe 
stadionul „23 August", în compania a 
două echipe din campionatul orășe
nesc. Ei au realizat 4-1 cu Tehnometal 
și 4-0 cu Autobuzul, jucînd cu fiecare 
cîte o repriză. Din lot fac parte ur
mătorii jucători:

Portari : Datcu și C. Haidu.
Fundași : Popa, Nunweiller III, Ivan, 

Greavu, C. Dan.
Mijlocași : Petru, Koszka, Nunweil- 

ler IV, Jenei.

înaintași : Pîrcălab, Varga, Pavlo- 
viti, Constantin, Hai du, Manolache, 
Raksi.

Iată și lotul alcătuit de federația 
poloneză în vederea partidei de du
minică : Kornek și Kosta (portari), 
Szczepanski, Oslizlo, Spiewak și Ba
zan (fundași), Nieroba, Blaut, Șuszki 
(mijlocași), Galeczka, Kasprzik, Bry- 
ehczy, Mu si al ek, Faber, Polok, Szol- 
tisek (atacanți). Antrenorul echipei 
este Tadeusz Forys.

Meciul de la Chorzow va fi condus 
de trei arbitri din R.D.G. și anume : 
Bergman (la centru), Vogel și Kunze 
(la tușe). Tot un arbitru din R. D. 
Germană, Kohler, va conduce și jocul 
dintre reprezentativele de juniori ale 
celor două țări. Lotul nostru de ju
niori părăsește Capitala vineri dimi
neața, cu avioțtuL

In aceste zile, în patru orașe 
(București, Timișoara, Sibiu și Bra
șov) se fac ultimele pregătiri în ve
derea turneului final al campiona
tului feminin, programat — cum se 
știe — la 2. 3 și 4 iunie la Oradea 
(turul) și 7, 8 și 9 iunie la Cluj 
(returul). Cele patru echipe finaliste: 
Rapid București, deținătoarea titlu
lui, Știința Timișoara, C.S.M. Sibiu 
și Tractorul Brașov își încheie antre
namentele și se pregătesc de ple
care spre primul 
a interesantei lor 
desemna 
dele sînt

loc de desfășurare 
întreceri, care va 
campioană. Parti- 

cu legitim inte-

C.S.M.S. Iași a repurtat o victorie de prestigiu
4-0 (0-0) cu Cerro Montevideo!

IAȘI 29 (prin telefon). Și 
aceasta, stadionul din dealul 
a fost arhiplin. Interesul pentru întîl- 
nirea dintre C.S.M.S. și Cerro Monte
video era pe deplin justificat. în prunul 
find pentru ci amatorii de fotbal ieșeni 
asistau la primul meci internațional din 
acest an desfășurat în localitate; apoi 
fiindcă evolua o echipă ce reprezenta 
apreciatul fotbal sudamerican. Interesul 
celor prezenți

CAMPIONATUL REPUBLICAN
CU TREI ETAPE ÎNAINTE

ISERIA
1. C.S M.S . Iași 19 16 1 2 95:11 33
2. Rulmentul Bixlad 19 13 3 3 66:30 29
3. Dinamo Bacău 19 9 5 5 44:24 23
4. St. roșie Bacău 19 10 1 8 51:35 21
8. Textila Buhuși 19 9 3 7 35:37 21
6. Unirea Botoșani 19 7 4 8 40:40 18
7. Moldova Iași 19 7 3 9 31:« 17
8. Laminor Roman 19 6 4 9 22:38 16
9. Ceahlăul P. Neamț 19 6 2 11 41:75 14

19. C.F.R. Pașcani 19 6 2 11 25:59 14
11. Chimia Suceava 19 5 3 11 22:45 13
12. Foresta Fălticeni 19 3 3 13 38:68 9

de data
Copoului

a fost răsplătit din plin.

DE
DE

SERIA

UMORI
SEiRȘIT

A V-A

1. Metalul Tlrgoviște
2. Rapid București
3. Științe Craiova
4. Steaua București
5. Electroputeie Cv.
6. Dinamo Pitești
7. Unirea Bm. Vîlcea
8. Progresul Alex.
9. Minerul C. Lung

10. Victoria Caracal
11. C.F.B. Roșiori
12. Oltul Slatina 

focul Rapid București
viște a fost reprogramat la

18 
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
13
12
13
13
19
8
7
5
4
3
2

Metalul Tîrgo-
9 "

0
2
3
1
2
2
4
1
4
1 
0
1

3
3
4
8
7
7
7

11
10
14
16
16

30
28
27
26
22
22
20 
ÎS
14

9
6
5

Pe lîngă faptul că au asistat la un 
meci de bună calitate, ei au putut aplau
da frumoasa victorie a fotbaliștilor de 
la C.S.M.S.: 4—0 (0—0).

C.S.M.S. a învins pentru că a desfă
șurat, în special în partea a doua a 
meciului, un joc simplu, bazat pe contra
atacuri rapide, care au prezentat un pe
ricol permanent pentru poarta apărată 
de Gonzales. Cerro a lăsat o bună impre
sie prin acțiunile 
nica individuală a 
uruguaiană a fost 
țiunile desfășurate 
a ratat multe ocazii clare.

Autorii golurilor: Voie*
62), Daaileț (min.
85).

Arbitrul V. Drug 
dus foarte bine formațiile :

C.S.M.S. : Ursache — Scarlat, Moțoc, 
Smărăndescu 11 — Popescu. Danileț — 
Pop, N ornicu, Comănescu, Voîca, Milea. 
Au mai jucat : Ojoc, Dragomirescu, Con
stant inesen, Teodosiu.

CERRO : Gonzales — Kalik, lea. So
ria — Benitez. Manrique — Odon, Cor
tez, Signoli, Perehira, Pintos. Au mai 
jucat : Esperrago, Silva și Debritos.

res la Oradea, unde amatorii 
handbal vor avea prilejul să 
la lucru patru din cele mai 
formații feminine din țară, în 
duri-le cărora evoluează 
consacrate, printre care 
echipelor respective C. 
(Rapid) cu 34 de goluri, 
(Știința) 48, S. Kiettsch 
și I. Nako (Tractorul) 52 goluri. :

In fotografie, două dir. echipele 
naliste: Știința Timișoara (stingă) 
C.S.M. Sibiu, înaintea meciului iarl 
de campionat in serii (Foto: C. 
puțiu-Sibiu)-

jucătoac* 
golgeterel» 

Dumitrescu 
Stef-Coțoi* 
(C.S.M.) M

echipa 
așteptate

i

STEAUA A ClȘTIGAT LA MARE LUPTĂ
în cîmp și prin teh- 
jucătorilor ei. Echipa 
deficitară însă în ac- 
pe spațiul porții. Ea

(București) a con-

PRIMUL JOC CU DINAMO BUCUREȘTI: 8-6 (5-4)
( L rmare din P«g 1)

a condus cu 1—0 (Costache I în min, 
2), apoi Steaua cu 3—1 (min. 14) prin 
golurile marcate 
Totan. Din nou, 
avantaj cu 4—3 
Hnat de două 
tul i 
Steaua 
(Gruia 
Steaua 
atenție, 
acțiune 
prudență.

După 
„4—2“,

de Gruia, Nodea și 
campionii au fost în 
(min. 22: Ivănescu și 
ori), dar la sfîrși- 
handbaliștii de la 

cc conduceau : 5—1

SERIA A iunie.II-A
1.
2.

Dlnamo București 
Progresul București

19 18 0
19 16 1

1
2

87:16 36
98:15 33 SERIA A VI-A

3. Știința Galați 19 11 3 5 59:26 25
4. Prahova Ploiești 19 11 1 7 50:32 23 1. C.F.B. Timișoara 19 16 1 2 52: 9 33
9. S.S.E. Ploiești 19 8 3 8 31:36 19 2. U. T. Arad 19 14 2 3 78:13 30
6. Progresul Brăila 19 8 3 8 36:43 19 3. Banatul Timișoara 19 10 5 4 58:38 25
7. Laminorul Brăila 19 9 1 9 28:54 19 4. C^.M. Reșița 19 10 3 6 40:29 23
6. FI. roșie Tecuci 18 5 3 10 27:50 13 5. Vagonul Arad 19 9 4 6 43:26 22
6. Rapid Focșani 18 5 2 11 19:44 12 6. Știința Timișoara 19 78 4 41:26 22

10. Siderurgistul Galați 19 4 3 12 21:65 11 7. CFR IRTA Arad 19 8 5 6 41:28 21
11. Ancora Galați 19 5 0 14 20:58 10 8. Minerul Lupeni 19 7 1 11 37:48 15
12. Unirea Ploiești 19 2 2 15 13:52 6 9. Progresul Timiș. 19 7 1 11 29:51 15

Jocul Rapid Focșani — FI. roșie Tecuci 10. Metalul Tr. Severin 19 4 3 12 26:60 11
« tost reprogramat la 2 iunie. 11. Jiul Petrila 19 4 2 13 25:60 10

SERIA A III-A 12. Ceramica Jimbolia 19 0 1 18 12:94 1

GH. VASILIU și 
E. URSU, coresp.

reprizei, 
erau cei

i de două ori). In tot acest timp, 
și Dinamo s-au apărat cu multă 
iar în atac’ au pregătit fiecare 

cu o deosebită răbdare și multă 
uneori exagerată chiar.

pauză, Dinamo s-a apărat 
contrînd eficace pe Gruia și 

Schmidt, principalii realizatori ai echi
pei Steaua. Și pentru că în același timD 
campionii £i-au bazat acțiunile ofensive

1. 
».
1.
«.
t. 
».
».
».
>. 

ie. 
ii. 
u.

Tractorul Brașov 
St. roșu Brașov 
Petrolul Ploiești 
Metalul Sighișoara 
Gaz Metan Mediaș 
Carpați Sinaia 
Luceafărul Brașov 
C.S.M. Sibiu 
Flacăra 
Poiana 
Chimia 
Textila

Moroni 
Cîmpina 
Făgăraș 
Sf. Gh.

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

îs
13
13

8
8
6
7
5
5
5
3
2

4
5
3
6
3
5
3
5
4
3
4
3

0
1
3
5
8
8
9
9

10
11
12
14

51:15 
53:15 
52:22 
42:40 
40:33 
39:38 
30:40 
28:41 
29:28 
28:48 
28:55 
14:59

34
31
29
22
19
17
17
15
14
13
10
7

1.
2.
3.
4.

SERIA

SERIA A IV-A

Crișana Oradea 
C.S.M. Ciuj 
Știința Cluj 
Minerul Baia Mare

5. Recolta CaTei
6. Stăruința Salonta
7. Unirea Dej
8. ASMD S.-Mare
9. Crișui Oradea 
0. Voința Oradea
1. Topi torul B.-Mare
2. Forestiera Sighet

33
30
25
21
20
20
19
17
15
11

8
7

___ __________ ___ _ 2
București a fost reprogramat la 12 iunie.

1.
2.
3.
4.
5.
3.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.

Farul 
Cenți. 
S.S.E.

Constanța
23 Aug. Buc. 
nr. 2 Buc.

Știința București 
Electrica C-ța 
Portul Constanța 
Metalul București 
Dinamo Obor Buc. 
C.S.S. București 
Voința București 
S.S.E. nr. 1 Buc. 
I.M.U. Medgidia

Meciul Farul Constanța

18
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16 
14
12

9
8
9
9
7
6
3
4
3

1
2
1
3
4
2
1
3
3
5 
0
1

1
3
5
7
7
8
9
9

10
11
15
15

S.S.E.

82:12 
78:28 
49:23 
40:23 
36:41 
25:41 
41:33 
29:37 
25:38 
27:62 
19:53
8:68
nr.

Bogată activitate pe poligonul Tunari

imowsPwiRtTr ®

centru, au imprimat

SERIA A

1. !nd. Sîrmei C. T. 19 15 1 3 53.13 31
2. Voința Tg. Mureș 19 14 2 3 42:17 30
3. Siderurg. Huned. 19 9 4 6 46:27 22
4. Progresul Reghin 19 9 3 7 36:42 21
5. Mureșul Tg. Mureș 19 8 4 7 45:27 20
6. Minerul Vulcan 19 10 0 9 22:46 20
7. Harghita Tg. Mureș 19 7 3 9 40:44 17
8. A. S. Cugir 19 7 2 10 37:36 16
9. Axiesul Turda 19 6 4 9 25:32 16

10. A. S. Aiud 19 5 4 10 28:44 14
11. Gloria Bistrița 19 4 3 12 33:55 11
12. C.S.S. Cluj 19 2 6 11 20:44 10

Incepind de mîine și pină luni, 
poligonul Tunari este gazda unor in
teresante concursuri de tir. Pe standu
rile de tragere de la pistol viteză, 
pistol calibru mare, armă liberă ca
libru redus, in poligonul de calibru 
mare și la instalația de talere, se 
desfășoară întrecerile din cadrul cam
pionatului Capitalei, concursul inter- 
orașe „Cupa orașului București”, și 
concursul internațional prin cores
pondență organizat de DOSAAF 
(U.R.S.S.), la care participă toate ță
rile socialiste cu echipe formate din 
opt trăgători- De asemenea, la „Cupa 
orașului București”, și-au anunțat

participarea trăgători fruntași din 
orașele Iași, Brașov, Cluj, Arad, Tg. 
Mureș, Sibiu și Ploiești.

Iată programul întrecerilor: vineri 
de la ora 9 : armă liberă calibru re
dus 3 x 40 focuri seniori (DOSAAF) și 
pistol viteză manșa întii. Sîmbătă 
de la ora 8: pistol liber 60 focuri 
(DOSAAF), armă liberă 3 x 30 focuri 
senioare. Duminică, de la ora 9: 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat seniori și senioare, pistol ca
libru mare (DOSAAF). Luni de la 
ora 9: armă militară 3 x 20 focuri. 
De vineri și pînă duminică se desfă
șoară, de asemenea, talerele aruncate 
din șanț.

pe Moser și Ivănescu (la rînd.i»l lor bine 
păziți de apărătorii de la Steaua), sco
rul a rămas nemodif'cat timp de 17 nâ- 
nute ! In minutele care au urmat. C+- 
man a inițiat două acțiuni personale și 
eehipa Steaua, cu un om în minus 
cob fusese eliminat pe două minute) a 
fost nevoită să facă de fiecare datl 
fault la semicerc. Moser a transformat 
cele două lovituri de 7 m (min. 47 și 
48) și tabela de marcaj a indicat dia 
nou avantaj pentru Dinamo (6—5). Se 
părea că 
ascendent 
joc, mai 
ratat un 
mov i știi or
folosit decît 7 jucători de cîmp !) Ml 
început să scadă și apărarea a cedat 
văzînd cu ochii. Și după cc Nodea s-a re
vanșat pentru lovitura de pedeapsă wk ; 
tată, înscriind un gol spectaculos (6—#»• 
în min. 55), Steaua a atacat decisiv ta 
ultimele minute, înscriind prin Oțelea* 
care a transformat două aruncări dh 
penalizare. Și cu aceasta, Steaua a ob
ținut o victorie pe deplin meritată m 
scorul de 8—6 (5—4), care îi sporește 
considerabil șansele de cucerirea 
lulai.

Arbitrul întîlnirii, Pândele Cîrlige». 
nu (Buc.) a condus foarte bine.

formația campioană luase us 
moral asupra partenerului 4a 
ales că în min. 49 A odea * 
„7 metri44. Dar forțele cliiw- 
(care în tot meciul nu mi

Clasamentul turului

1. Steaua Buc. 3 3 0 0 73—38 *1
2. Dinamo Buc. 3 2 0 1 53—36
3. Dinamo BrașoRr 3 1 0 2 43—59
4. G-S.M. Reșița 3 0 0 3 42—78

Turneul final va fi reluat vineri
retur Dina’Mediaș, cu meciurile

Buc. — Dinamo Brașov și Steaua 
C.S.M. Reșița.

CERRO JOACA ȘI LA CONSTANTA

Un discobol în plin elan, flancat 
de siluetele a doi baschetbaliști și a 
unui alergător, aceasta este emble
ma concursului Sportexpres, a cărei 
tragere va avea loc la 23 iunie a.c.

Biletele emise pentru acest con-

23 iunie 1963 data concursului, iar 
în centru numărul biletului-

In subsol,
prețul: 3 lei.

Fotografia
un astfel de

de mai jos reproduce 
bilet.

numeroșii simpatizanți 
asista duminică, pe fru- 
al orașului lor, la me- 
Farul — Cerro Monte-

am mai anunțat, alte

Cerro Montevideo și-a amînat ple
carea din țara noastră. Motivul: un 
■cord de ultim moment cu clubul con- 
«tănțean Farul, pentru disputarea 
unui meci în orașul de pe malul mă
rii. ȘS astfel, 
■> Farului vor 
moșul stadion 
ciul de fotbal 
video.

• Așa cum
două formații de peste hotare își încep 
ezi turneul în țara noastră. Astfel, 
Motor Zwickau, cîștigătoarea cupei 
R. D. Germane pe anul in curs, joacă 
la Ploiești cu Petrolul, iar Marek 
Stanke Dimitrovo (R. P. Bulgaria) 
Turda cu echipa locală Arieșul.

CLASAMENTUL
INTER- BUCUREȘTEAN

După rezultatele înregistrate dumi-

la

nică in meciurile Rapid — Progresul 
și Steaua — Dinamo, clasamentul in- 
ter-bueureștean arata astfel :
1. Steaua
2. Dinamo
3. Rapid
4. Progresul

SIMBATA, PE TERENUL GLORIA

Sîmbătă. pe terenul Gloria (lîngă 
uzinele Republica), cu începere de la 
ora 16,30 va avea loc partida de cat. 
B dintre Metalul și Dinamo Obor.

FLACĂRA MORENI 
GISTUL GALAȚI

MORENI, 29 (prin 
restanță de categoria B disputat azi in 
localitate s-a terminat cu o netă vic
tori. a Flăcării care a întrecut cu 4—0 
(2—R) [H- Siderurgistul Uniați. Local
nicii au prestat an joc de calitate fiind 
tot -timpul superiori Au marcat . Roti- 
laș (2) și Drăgan (2). (R. Săvulescu, 
cutesp.).

— SIDERVR-
4 0 (2—0)

telefon). Jocul

' curs in culori diferite: galben, vio- 
I let și vernil, sînt dimensionate 

6/12 cm., au centrul 
fra 4.5W.090 fvHloarea premiilor

j cordate), in partea de jos, la stingă-

la
acoperit de ci-

a-

Discul va fi aruncat. La ce număr 
se va opri ?

23 iunit. data tragerii, conc. Sport
expres trim. II va aduce răspunsul.

' n imul Sportexpres oferă im- 
pv. -ante avantaje purlicipanțnor:

3 autoturisme „Moskvici“, motoci
clete, scutere, magnetofoane, frigi
dere, aragazuri și numeroase premii 
în obiecte ?i bani. Posesorii de bi
lete Sportexpres pot obține de ase
menea premii suplimentare in o- 
biecte la concursul Pronosport din 5 
și 12 iunie. Participînd la aceste con
cursuri ei pot obține — pe lingă pre
miile obișnuite în bani a acestora 
— și o motocicletă „Jawa“ de 350 
cmc., televizoare, frigidere, aparat* 
de radio, stilouri Momblanc.

PRONOEXPRES

1 45 16 39 30 20

Numere de rezerevă : 10 40

Fund de
Tragerea 

miercuri 5 
Doamnei nr.

premii : 413.815 lei.
următoare va avea Ic» 

iunie a.c. la București, ste.
2.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.



Șt. Cojan la prima victorie, m meciul cu elvețianul G. RouMer. 
Foto ; Tass

8 BOXERI ROMÎNI ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

I w
- *' •1

ALE CAMPIONATELOR EUROPENE
(Urmare <Mn pag. 1)

Astăseară, boxerul nostru Florea Pă- 
trașcu l-a întâlnit pe italianul Sabri, 
în fața căruia a pierdut la puncte. 
(Pătrașou n-a evoluat la valoarea 
sa, a atacat sporadic, iar atunci cînd 
a fă>out-o a lovit fără convingere. Sa
tiri, deși n-a strălucit, are meritul 
de a fi avut mai mult timp inițiativa. 
Țot în limitele categoriei setmiușoarâ 
pugilistul maghiar Kajdi l-a întrecut 
ia puncte pe Ootot (Franța), după o 
partidă dlrză și echilibrată pînă în 
ultima repriză. în primele două re- 
fpriae boxerul francez a atacat mai 
mult, dar în rundul trei a recepționat 

(o puternică lovitură la plex, a căzut 
jla podea, iar după ce s-a ridicat n-a 
,mai putut să schițeze nici un atac, 
jpierzînd net ultima repriza și astfel 
și meciul.

Rezultate tehnice : MARȚI : categ. 
jnșoară : Merkovici (Iug.) b. p. Braser 
JAnglia); Arcari (Italia) b. p. Toth 
«R.P. Ungară); categ grea : Abramov 
ftu.R.S.S.) b. descal. 2 Buday (R.P.U.); 
IjCane (Italia) b. ab. 2 Hobbs (Anglia); 
IHuber (R.F.G.) b. descal. 1 Kovbauer 
«Austria); MIERCURI: categ. aeani- 
mșoiwă : Grudzien (R.P. Polonă) b.p. 
liSullivan (Anglia); Pilicev (R. P. Bul
garia) b. descal. Gailer (Austria) ; 
IHalonen (Finlanda) b. p. Mc. Greii 
((Irlanda); Nikanorov (U.R.S.S.) b. ab. 
jil Kucera (R.S. Ceh.); Mc. Kenzie 
l(Scoția) b. p. Benedek (Iugoslavia); 
ISchmidt (R.F.G.) b. p. Kirsch (R.D.G.); 
leateg. semitnijlooie : Tamulis (U.R.S.S.) 
b. k.o. Charles (Anglia); Nemecek 
(R. S Ceh.) b. p. Hans 
și Guse (R.D.G.) b. p. 
Polonă).

Joi sînt programate
niri din cadrul sferturilor de 
Vor avea loc două reuniuni, în 
cărora vor evolua și patru boxeri ro
muri : ducă îl întîlnește pe Parvaleen

(Finlanda), Olteana pe scoțianul 
Armstrong, Badea pe iugoslavul Vran- 
sevjci, iar
(U.R.S.S.).

Cojan pe Pozniak

★
avut loc Ia Moscova șe- 

A.I.B.A., la
Sîmbătă a 

dința Comisiei medicale 
care a participat și reprezentantul țării 
noastre dr. Ionel Stănescu. Gu această 
ocazie, a fost adoptat noul regulament 
medical al A.I.B.A. și au fost discu
tate probleme privind controlul medioal 
al boxerilor, luindu-se noi măsuri pen
tru protecția lor în ring.

Dieter (R.F.G.)
Hajek (R. P.

primele întîl- 
finală. 
cad.ru!

SUCCESE INTERNAȚIONALE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
9

ATILA BALOGH ÎNVINGĂTOR IN
LUPTE

...IAR SCRIMERI1 TĂNASE MUREȘAN Șl ȘTEFAN HAUKLER — LA KARLOVI 
VARY

„CUPA
LIBERE...

SPERANȚELOR OLIMPICE' LA

La Wroclav s.a desfășurat tradițio
nala competiție de lupte libere „Cupa 
speranțelor olimpice", la care au parti
cipat sportivi din R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană. Suedia. Iugoslavia, R.P. Ro- 
mînă și R.P. Polonă. Un frumos suc
ces a repurtat luptătorul român Atila 
Balogh, care s-a clasat pe primul loc 
Ia cat. 97 kg. Cristea Nioolae (52 kg) 
și L. Kiss (70 kg) au ocu.pal locurile 
3 Ia categoriile respective.

în orașul Karlovi Vary are loc un tur
neu internațional de sorimă ta care par
ticipă trăgători din R.P. Română. R.D. 
Germană și R.S. Cehoslovacă. Proba de 
spadă a fost câștigată d« campionul 
român Ștefan Haukler.

în proba de floretă. Tănase Mureșan 
(R.P.R.) a ocupat locul 1 ou 3 vic
torii.

(Agerpres)

KATTOWICE 29 (prin telefon de 
la redacția ziarului „Sport"). întflni- 
rea intemaționelă de fotbal de la 
Choczow dintre repreaentativele Po
loniei și României este așteptată cu 
un deosebit interes. Aproape toate 
biletele au fost vândute și se scon
tează aă stadionul „Slaski", cu 
paritate de 80 000 locuri va fi arhi
plin. Echipa reprezentativă poloneză 
nu a făcut pregătiri speciale în ve
derea acestui meci. După jocurile cu 
Norvegia și Grecia jucătorii au reve
nit la duhurile lor, iar de ieri și pină 
duminică se vor antrena în comun, 
sub conducerea antrenorului Foris. 
De menționat că în meciurile de cam
pionat toți jucătorii reprezentativei 
au arătat o bună pregătire, fapt care 
a determinat pe selecționerul unic 
pirof. Motoczinslci să mențină aceeași 
echipă care a cișbigat cu 4—0 partida 
cu Grecia.

Selecționerul unic Motoczlnskl ne-a 
declarat: „Meciul cu R. P. Romină 
este foarte greu pentru tinăra echipă

o oa-

a Poloniei. Deși sintem in formă des
tul de bună — și acest lucru a fost 
dovedit prin victoriile categorice pe 
care le-am obținut cu Norvegia (5—2) 
și Grecia (4—0) — fotbaliștii români 
ne-au dat întotdeauna mult de furcă. 
Să nu uităm că ultimul meci tn com
pania României l-am pierdut cu 3—2 
pe teren propriu... Și să nu uităm 
că de 31 de ani nu am câștigat in fața 
reprezentativei Rominâei".

întâlnirea Polonia — România va în
cepe la ora 18 (ora locală).

Vineri pe terenurile Progresul 

începe întîlnirea 
din „Cupa Davis“,

R.P. Romină — Africa de Sud
In cel de al doilea tur al „Cupei 

Daviâ“ (zona europeană), mîine va 
începe pe terenurile bazei sportive 
de la Progresul întîlnirea dintre re
prezentativele de tenis ale R.P. Ro- 
mîne șl Africii de Sud. în vederea 
acestei întreceri, lotul nostru este 
alcătuit din următorii jucători: Ion 
Țiriac, Alexandru Bardan, Petre 
Mărmureanu și Gheorghe Boaghe. 
In meciurile de simplu vor juca Ion 
Țiriac și Alexandru Bardan, iar for
mația de dublu va fi stabilită — 
conform regulamentului competiției 
— în ziua întîlnirii, adică sîmbătă.

Jucătorii sudafricani Dipraam, 
Forbes, Drysdale și Segal au sosit 
în Capitală luni, iar miercuri a ve
nit în București și arbitrul princi
pal al întîlnirii, dr. Otto Heidrich 
(Austria).

Vineri — de la ora 15 — se vor 
desfășura două meciuri de simplu, 
sîmbătă — de la ora 16 — se va dis
puta partida de dublu, iar dumi
nică. de La ora 15 vor avea loc ul
timele două întîlniri de simplu.

Biletele pentru a-ceastă întâlnire se 
pun în vânzare astăzi la casa de bilete 
de la ahibul Progresul.

Vineri incep campionatele lumii

la cores- 
cu înxje-

SOFIA 29 (prin telefon de 
ponderatul nostru). Vineri, 
pere de la ora 16, pe stadionul „Varii 
Levski" din 
apresape 200 
țări vor lua 
mondiale de 
înainte de începerea întrecerilor toți 
participanții au sosit în capitala Bul
gariei unii dintre ei făcînd chiar și 
eîteva antrenamente. Echipa R. P. 
Romîne, care a sosit marți cu avionul, 
s-a antrenat în consul zilei de azi 
și așteaptă cu încredere începerea 
meciurilor.

Echipa U.R.S.S. va alinia o forma
ție puternică, din care nu vor lipsi 
cunoscuții campioni mondiali A. Aliev, 
V. Rubașvili, A. Medved și A. Iva- 
lițki. Printre luptătorii japonezi se 
află și fostul campion mondial la 
cat. 73 kg, O. Watânabe, precum și 
tânărul S. Ikeda în care japonezii își 
pun mari speranțe. ȘI echipa Tur
ciei a venit ia Sofia cu o garnitură 
deosebit de puternică: Kaiplan, cam-

capitala Bulgariei cei 
de sportivi din 28 de 
started în campionatele 
lupte libere. Cu o ri

pion mondial și olimpic, Ilnutz, fost 
campion mondial, I. Pelnwm, vice- 
campion mondial, Beșerdel, campion 
balcanic etc. Din echipa țării gazdă 
nu va Lipra E. Veloev — campion 
mondial, și Ahmedov, vicecampion. 
lumii.

După cum se vede, participarea 
actuala ediție a campionatelor
lupte libere este deosebit de valoroa
să. Este, fără îndoială, cel mai 
resanit campionat de până acum, 
lucru se reflectă prin numărul 
al țarilor participante, precum 
valorile individuale pe care le reu
nește.

al

Ia 
de

inte- 
Aoest 
mare 
și în

TOMA HRISTOV

TIGRAN PETROSIAN Șl PAUL KERES 
VOR PARTICIPA LA TURNEUL

• Antrenorul echipei de fotbal a R.P. 
Ungare, Lajos Baroti, a alcStuit pentru 
meciul cu R.S. Cehoslovaca (programat 
duminică la Praga) următoarea forma
ție: llku, Matray, Sarosi. Kaposta, Soli- 
mossy, Sipos, Sandor, Rakossi, Albert, 
Tichy, Fenyveșsi.

• în ultimele zile s-au disputat în 
Europa și America de Sud numeroase 
meciuri internaționale de fotbal. Iată re
zultatele înregistrate: Admira Vicna — 
Univorsidad Santiago de Chile 3—2 
(2—1) ; Hanovra — F.G. Bangu (Bra
zilia) 2—0 (1—0);. CKD Praga — 
Aufbau Magdeburg 3—2 (3—0) ; An
glia — Scoția 5—2 (3—0) — finala 
turneului echipelor de amatori din An 
glia ; Real Madrid — Kikers (R F.G.) 
5—1 (2—0) ; River Plata Buenos Aires 
— Penarul Montevideo 1—2 (1—2).
• La 30 iunie va pleca într-un turneu 

de trei săptimîni în țările Africii echipa 
selecționată de fotbal a Danemarcei. 
Fotbaliștii danezi vor evolua în Sudan. 
Kenya, Uganda, Tanganica și Rhodesia. 
Federația daneză a selecționat un lot de 
jucători în frunte cu Gaardhoeje (portar), 
Johansen, Hansen (fundași), Petersen, 
Andersen (mijlocași), Misser, Soerensen, 
Enoksen, Bruun (înaintași) și alții.

ECHIPA DE TINERET A ANGLIEI 
ÎNVINGĂTOARE CU 4—2

LA BELGRAD

în vederea meciului de duminică cu 
echipa de tineret a R.P. Romîne, 
fotbaliștii englezi sosesc joi se^gt 
cu avionul la București.

R. S. CEHOSLOVACA — ANGLIA 
2—4 (0—2)

Echipa Angliei a susținut aseară un 
meci amical cu R. S. Cehoslovacă la 
Bratislava Fotbaliștii englezi au jucat 
excelent tot timpul meciului câștigând 
partida cu 4—2 (2—0), Scorul a fost 
deschis de oaspeți în min. 18 (Greaves), 
după care Schmit (min. 44) urcă scorul 
la 2—0. După pauză, Scherer reduce 
din handicap (min. 52). Englezii în
scriu din nou prin Charltoa (min. 71), 
iar apoi Kadraba marchează al doilea 
gol pentru echipa cehoslovacă. Ca zece 
minute înainte de sfîrșit, Greaves înscrie 
ai patrulea gol pentru englezi. Au asistat 
50.000 spectatori. Au jucat formațiile t 
ANGLIA; Banks — Slater, Wilson — 
Milne, Norman, Moore —■ Rayne, East
ham, Schmit, Greaveș, Charlton. R. S. 
CEHOSLOVACĂ : Mokrojaiskl — Lain, 
Popluhar, Novak — Pluskal, Masopull 
— Stribani, Scherer, Kadraba, Kvasnak, 
Mașek. Duminică, Anglia joacă cu R. D, 
Germană la Leipzig.

DE LA LOS ANGELES

Atleții Z. Vamoș și V. Jurcă
învingători la Atena

ATENA, 
Pe stadionul 
Ba început

29 (prin telefon). — 
olimpic din localitate 
miercuri întrecerile 

concursului internațional de atletism
organizat de clubul Panelinios. In 
prima zi Z. Vamoș a câștigat proba

de 1500
Valeria
la săritura în lungime fără
3,01 m. Gheorghe Popescu 
al doilea la suliță ou 70,80

m ea timpul de 3:55,2, 
Jurcă s-a clasat pe loc

Campionul mondial de șah Tigran 
Petrosian a acceptat invitația de a 
participa la turneul internațional de 
la Los Angeles, care va avea Ioc 
anul acesta între 2 și 28 iulie. îm
preună cu Petrosian va pleca în 
S.U.A. și marele maestru Paul Keres.

La turneul de la Los Angeles vor 
participa, de asemenea, marii maeștri 
Mlguel Najdorf și Oscar Panno (Ar
gentina), Svetozar Gligorici (Iugo
slavia), Frederich Olafsson (Islanda), 
Samuel Reșewski, Bobby Fischer și 
Paul Benko toți trei din S.U.A.

(Agerpres)

BELGRAD, 29 (prin telefon de Ia 
redacția ziarului „Sport"). Aseară, 
la lumina reflectoarelor s-a disputat 
meciul de tineret dintre reprezenta
tivele Angliei și Iugoslaviei. După 
un meci frumos, echipa Angliei a 
obținut victoria cu 4—2 (3—2). O 
formă excelentă a arătat înaintașul 
englez Hinton care a marcat trei 
goluri (min. 12, 14, 53). AI patrulea 
gol al echipei engleze a fost înscris 
din penalti de Cross. Pentru gazde 
a marcat Zambata (min. 6 și 34). 
Iată formația Angliei: Bonnet!— 
Cohen, Tompson—Cross, Labone, Dea- 
kin—Callaghan, Hill, Stokes, Tumbling, 
Hinton.
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IN CEA MAI iinără republică din faima 
Africii, Ciad, funcția de subsecretar de 
stat pentru tineret și sport a fost încre
dințată atletului Mahmat Idtiss, campion 
al țârii la săritură In înălțime, cu o per
formanță de 2,10 m.

CU PRILEJUL turneului de tenis do Ia 
Wimbledon, la 4 Iulie în capitala Marii 
Britanii va începe o consfâtaire a țârilor 
participante la .Cupa Davis", cu scopul 
de a se găsi o nouă formula de desfășu
rare a meciurilor din zona europeană a 
acestei competiții. Presa engleză subliniază 
Că cele mai multe șanse de a fi adoptată 
le are propunerea ca echipele din zona 
europeană să lie împărțite în două grupe 
după cum urmează : Grupa A : R. F. Ger- 
«nană, Franța, Italia, Spania, Belgia, Tu
nisia, Elveția, Danemarca, Olanda, Luxem
burg, Monaco, Maroc, Portugalia; Grupa B: 
U.R.S.S., Suedia, Iugoslavia. 3. ?. Ungară, 
Grecia. Israel, Liban, a. P. Romină, Tur
cia. Egipt, R. P. Bulgaria R, S, Ceho
slovacă. Austria, Finlanda. R. P. Polonă. 
Câștigătoarele fiecărei grupe vor disputa 
finala zonei europene, ecbîpo laviugâtoara 
urmfud să se califice pentru meciul inter
zonal .

TURIȘTII sovietici au ia dispoziție in ac
tualul sezon pe întreg cup. insul Uniunii 
Sovietice 318 baze turistice., 2986 puncte 
sanitaro, 1136 centre de închiriat material

sportiv, 761 centre de pescuit și vînătoare 
și 586 cluburi turistice.

DESEMNAREA de către F.I.F.A. a Iul 
Fernando Rieia ca antrenor al reprezenta
tivei de fotbal a .Restului lumii' în vede
rea meciului de la 23 octombrie cu națio
nala Angliei nu l-a împiedicat pe cunos
cutul specialist ungur, Gustav Sebeș, să 
aibă o părere proprie asupra viitoarei e- 
chfpe a .Lumii'. El a arătat că .echipa 
ideală' ar fi: Fahrian (R.F.G.) — D. San
tos (Brazilia), Schnellinger (R.F.G.) — Zlto 
•(Brazilia), Maldini (Italia), Mackay (Sco
tia) — Gprrincha (Brazilia), Eusebio (Por
tugalia), Albert (Ungaria), Pole (Brazilia), 
Gento (Spania).

CUNOSCUTA expresie .salvat de gong' a 
fost aproape eliminată din vocabularul bo
xului britanic în urma conferinței generale 
anuale a federației engleze de box. In vi
itor, dacă sună gongul atunci cînd unul 
din boxeri se află la podea, repriza va 
continua pînă ce arbitrul a terminat de

numărat. Excepție face numai ultima re
priză a meciurilor, care va dura timpul 
regulamentar.

UN SCHILIFT la cea mai mare altitudine 
din lume se construiește actualmente în 
cunoscuta stațiune a sporturilor de iarnă 
Chamonix. El va urca schiorii pînă la 
vîrful .Aiguille du Midi' aflat la înălțimea 
de 3.842 m. Schlliftul are o capacitate de 
12 persoane.

SORA Iul Ingrid Krâmer, dubla campioa
nă olimpică Ia sărituri de la trambulină, 
Rita, în vîrstd de 12 ani, merge pe armele 
lut Ingrid. La concursurile de Juniori șl 
tineret disputate la Magdeburg cu partici
parea a peste 200 de sportivi, Rita s-a 
clasat detașat pe locul iutii.

DUPĂ meciul cu naționala Italiei, desfă
șurat recent la Roma și pierdut cu 0—3 de 
reprezentativa Braziliei, Pele a declarat 
ziariștilor : .Dacă Brazilia ar fi fost repre
zentată în actualul turneu de echipa San
tos, în forma de acum doi ani, adică de 
o echipă cu jucători bine odihniți, atunci 
am fi înscris cel puțin o jumătate de du

zină de goluri Italiei ca și celorlalte echi
pe'. Dacă...

C.I.O. A CERUT statelor care vor să or
ganizeze pe teritoriul lor mari competiții 
internaționale să garanteze viza de intrare 
reprezentanților tuturor țărilor care vor să 
participe la aceste întreceri. Celor 11 țări 
care au solicitat organizarea Jocurilor Olim
pice din 1968 (cele de vara șl cele de 
iarnă) II s-a cerut, prin Comitetele olim
pice naționale, garanția în scris. Ia func
ție de primirea acestei garanții — cel mai 
tirxlu pînă la I octombrie !963. va Intra 
In discuție candidatura țârii respective.

INTERNAZIONALE a cucerit pentru a 8-a 
oară titlul de campioană a Italiei, la fot
bal. Iată și anii în care fotbaliștii din Mi
lano au devenit campioni : 1910, 1920. 1930, 
1938, 1940, 1953, 1954 și 1963. Recordul îl 
deține Juventus, cu 12 titluri cîștigate, ur
mată de Genova cu 9.

IN ACEST AN A.A.U. (Federația ameri
cană de atletism) își va sărbători cea de 
a 75-a aniversare. Ca acest prilej vor Ii 
distinși cel mai buni sportivi amatori de 
acum 75 de ani, care trăiesc încă. Este 
evident însă că A.A.U. na va avea nevoie 
de un număr prea mare de diplome șl de 
distincții...

INTRE 8—9 IUNIE va avea Ion, la Praga, 
Conferința Federației Internaționale a 
Medicilor Sportivi (F.I.M.S.), la care vor 
participa 150 de medici cehoslovaci și 
peste 200 de medici din celelalte țări ale 
lumii.

Pc scurt
• Un grup de 9 parașutiști sovie

tici, oooxluiși de Alexei Huhrin, a rea
lizat o medie de aterizare de 5,25 m 
intr-un salt combinat de la înălți
mea de 600 m. Acest rezultat este 
superior cu 5 m recordului mondial 
oficial.

<• A 10-a etapă a Turului ciclist 
al Italiei, Speria — Astă (225 km), 
a fost cîștigată de italianul Vito 
Taccone cronometrat în 6h 19'01'' 
(medie orară 35,619 km). în clasa
mentul general individual oontinuă 
să conducă italianul Ronchini.

• în concursul de atletism des
fășurat recent la Budapesta s-au în
registrat eîteva rezultate de valoare 
mondială : masculin: ciocan Zsivotzky 
67,96 m ; greutate Varju 18,97 m ; 
suliță Kulcsar 76,85 m ; 1500 m
Simon 3:44,6; feminin: 100 m plat 
Marko 11,7; 400 m Kazi 57,7 ; greu
tate Bognar 15,63 m; disc Kleiberne 
54,43 m.

« Intr-un concurs internațional de 
natație. desfășurat la bazinul de pe 
insula Margareta, înotătorul maghiar 
Gyula Dobay a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de 200 
m liber ou timpul de 2:04,4 (v.r. era 
de 2:04,7 și aparținea tot lui Dobay). 
Olga Kereny a egalat recordul ma
ghiar la 100 m spate cu rezultatul 
de 1:12,2.

• Revista „Viața siportivă în 
U.R-S.S." a organizat la Moscova o 
cursă atletică pe distanța de 30 km 
în cadrul manifestărilor Spartachia- 
dei Popoarelor din R.S.F.S. Rusă. 
Pe primul loc s-a clasat campionul 
unional de maraton Viktor Baikov 
cu timpul de lh 33:18,0. Pe aceeași 
distanță, la marș, locul întîl a fost 
ocupat de Gheaadi Agapov hi 
2h 25:09,0.
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