
Din viața organizației noastre
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-EÂ!

In central preocupărilor: pregătirea 
și perfecționarea cadrelor tehnice

teme putem 
uneZe proble- 

antrenamentului 
.Despre lecția de

exemple de 
cita: .Despre 
ma ale 
sportiv".
antrenament” (referat pre
zentat de prof. Ion Șiclo-

Problema îmbunătățirii 
continue a felului cum se 
concepe și se realizează 
practic pregătirea sportivi
lor din Capitală se află în 
centrul preocupărilor Birou
lui Consiliului Orășenesc al van directorul I-C.F. etc.). 
UCFS- ’ ' ' .................

Urmărindu-se 
tehnicienilor și 
în îmbunătățirea 
calității muncii 
luate o serie de 
menite să contribuie la îm
bunătățirea procesului in- 
structiv-educativ, la perfec
ționarea cunoștințelor 
nizatorice, tehnice și 
dice ale antrenorilor 
structorilor sportivi-

Printre aceste măsuri 
loc de frunte îl ocupă 
vățămîntul profesional 
antrenorii. Astfel, în prima 
săptămînă a fiecărei 
se organizează în i 
lectoratului I.C.F. 
nicare metodică 
simpozion la care 
toți antrenorii. In a două 
săptămînă a lunii au loc 
consfătuirile colegiilor de 
antrenori din cadrul comi
siilor orășenești pe ramură 
de sport, iar in săptămînă 
următoare ședințele cabine
telor metodice ale cluburi
lor sportive. Cu aceste 
zii se prelucrează și se 
bat problemele legate 
pregătirea metodică, 
nică. tactică, fizică a spor
tivilor, se organizează di
ferite lecții demonstrative 
de antrenament, se vizio
nează filme metodice etc., 
antrenînd în acest scop pe 
cei mai buni specialiști 
profesori, antrenori, spor
tivi, medici, biochimlști. Ca

sprijinirea 
sportivilor 
continuă a 
au fost 
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In vederea încheierii cu 
succes a primului an 
învățămînt, s-au luat 
pe acum o serie de măsuri. 
Astfel, fiecare antrenor și 
medic sportiv pregătește o 
lucrare pentru sesiunea do 
comunicări și referate știin
țifice a cabinetelor meto
dice ale cluburilor și 
Siilor de antrenori, 
mai valoroase lucrări 
fi selecționate pentru 
si unea pe Capitală ce va 
avea loc în luna noiembrie.

O sarcină de răspundere 
revine și instructorilor vo
luntari care trebuie să-i 
pregătească temeinic pe ti
neri, încă de la primii lor 
pași în sport. îmbunătăți
rea muncii de instruire in 
activitatea de mase și în
deosebi cu sportivii parti
cipant! în campionatele ra
ionale și orășenești, depin
de în mare măsură de spi
ritul de inițiativă, de pri
ceperea 
acestor 
voluntari. De aceea, 
Consiliului 
UCFS 
atenție 
jinirii 
ajutor

cole- 
Ce> 
vor 
se-

și de cunoștințele 
valoroși activiști 

Biroul 
Orășenesc al 

acordă o deosebită 
îndrumării și spri- 
lor în muncă. Un 

concret îl primesc

prof. GH. VLĂDICĂ 
vicepreședinte al Consiliului 

Orășenesc al UCFS 
București

(Continuare in pag. a 2-a)

ETAPA AT L E
înfloresc numai grădinile, 

mai frumoase, mai cuteză- 
dorinfele. Atleții le-au îm-

)

Primăvara nu 
înfloresc, parcă 
toate, gînaurile, 
p.«3unat într-un singur buchet și-l poartă 
ei în „marele torid" spre vîrful piramidei. 
Spre Gaston Roelants și Elvira Ozolina, spre 
Josef Schmidt și Pioir Bolotnikov, spre Ta
mara Press și Salvatore Morale. Așa se face 
că atunci cînd au apărut normele olimpice, 
plutonul fruntaș trecuse de-acum linia de 
sosire, la Galați. Se „rulase" puternic și 
multe „preliminarii" — prevăzute pentru 1 
iulie — rămăseseră în urmă. Cu „1,84", lo- 
landa a prelua! „tricoul galben" și a înde
plinit normele olimpice pe. . . doi ani I Alți 
cîștigăfori de etapă : Jurcă, Ciochină, Viorica 
Viscopoleanu, Ana Sălăgean... Cronică in
completă dacă nu scriem cu majuscule și 
numele lui Cornel Porumb sau al Liei Manoliu 
— cu normele olimpice îndeplinite pe în
treg anul.
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Miine, noi intilniri
internaționale

ale fotbaliștilor noștri
• La Chorzow : 
R.P.R. - POLONIA 
(reprezentative A).
• La București: 
R.P.R. - ANGLIA 
(echipe de tineret).
• La Bialistok : 
R.P.R. - POLONIA 
(juniori).

Mâine, pe stadionul 23 August, ora 17

Echipa de tineret a Romîniei întîlnește speranțele fotbalul englez

De la stingă : Dumtiriu II, Matei, Neșu și Adam (R.P.R.), Hinton, Stokes, Deaki-n și Thomson.
Văzuți de NEAGU RADULESCU

De joi seara, speranțele fotba
lului englez pentru viitoarea edi
ție a campionatului mondial — 
echipa dc tineret sau -under 23 
years team", echipa sub 23 de 
ani, cum este denumită în An
glia — se află la București.

După excelentul rezultat obți

T I CA...
Și acum? Mai sus I Mai departe ! Mai re

pede ! Nimeni nu se gîndește să aștepte... 
etapa viitoare. Nici lotanda, nici Porumb, 
nici Lia. . . La Tokio TREBUIE să confirmăm. 
Normele sînf doar un criteriu. îndeplinirea 
lor este necesară. Depășirea, nevoie vitală 
pentru atletismul nostru.

Sînt încă mulfi atleți pe „aproape". E în
ceput de sezon. încă prea puține concursuri 
mari. înțelegem. Mai ales că performanțele 
recomandă depășirea „preliminariilor" pînă 
la 1 iulie. Pentru Popovschi, pentru Florica 
Grecescu, Elisabefa Teodorof, Florentina 
Stancu, Rodica Voroneanu...

Poate că unii s-au.. . speriat. Normele ? 
Un adversar prea greu ! Dar, au încercat... Nu 
reușești deplin dacă nu știi să lupți cu toate

(Continuare în pog. a 4-a)

nut miercuri seara la Belgrad, 
unde au dispus cu 4—2 de echi
pa de tineret a Iugoslaviei, oas
peții sînt optimiști în privința 
partidei de mîine și... promit un 
joc de calitate. Dl. Stanley Whi
tehorn, membru al Federației en
gleze de fotbal, unul din condu
cătorii delegației, ne spunea ieri 
într-o convorbire pe care a avut-o 
cu câțiva gazetari, in holul ho
telului Lido unde locuiește echipa 
engleză : „Am avut ocazia să văd 
echipa de tineret a Rominiei in 
1957, la Londra, in jocul ciștigat 
de noi cu ' ~
ma că in 
un fotbal 
s-a vorbit 
ția de juniori 
a ciștigat turneul UEFA. Și cum 
o parte din componenții echipei 
respective fac anul acesta parte 
din reprezentativa dv. de tine
ret sînt convins că vom intilni 
pe stadionul „23 August" o echi
pă talentată, cu multă putere de 
luptă, care va da de furcă repre
zentanților „soccer"-ului nostru.
Trebuie să vă spun insă 
echipa noastră s-a 
multă grijă, ceea ce mă face 
cred că vom asista la o inlilnire 
foarte atractivă. In orice caz, 
indiferent de rezultat, sintem dor.

3—2 
țara 
bun. 
mult

și mi-am dat sea 
dv. se practică 
In plus. Ia noi 
și despre forma- 
care anul trecut

că și 
pregătit cu 

să

Sărbătorim astăzi „Ziua Internațională a Copilului". jjCitiți îa, pagina a IiX-sț mațerialelg dedicate acestui eveniment)^

nici să oferim publicului bucu- 
reștean un fotbal de calitate, la 
nivelul prestigiului de care se bu
cură fotbalul insular pe bătrutul 
continent".

Am completat ideea d-lui Whi
tehorn, adăugind că recenta vic
torie a naționalei engleze asupra 
Cehoslovaciei (4—2) la Brati-' 
slava a produs impresie printre 
amatorii de fotbal de la noi și 
că — însoțită de rezultatul de la 
Belgrad — contribuie c« intere
sul publicului nostru pentru par
tida de mîine să crească consi
derabil. Cerîndu-i impresii de la 
jocul cu echipa de tineret a Iu
goslaviei, dl. Whitehorn ne-a spui 
că echipa engleză a jucat foarte 
bine, remareîndu-se în special ex 
tremul stingă Hinton, autor a 
trei goluri. El s-a mai găsit de

Trimisul nostru special;
Mircea Tudoran, transmite

Ultimele noutăți 
înaintea meciului
de la Chorzow

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 5-a) I

Meciul
România, 
Chorzow 
bi tori lor de sport din R. P. 
lonă, în această săptămînă.

Aproape toate ziarele și 
numai cele de sport prezintă 
pe spații mari întîlnirea și scot 
în evidență faptul că de-a lun
gul anilor, fotbaliștii romîni au

(Continuare in pag. a 5-a)

de
de 
a polarizat atenția

fotbal Polonia 
duminică de la 
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Dc la trimisul nostru special la campionatele
europene dc noi, Romco (âiărâșanu

CIUCĂ, PUIU, OLTEANU, BADEA Șl MOMEA

MOSCOVA 31 (prin telefon). 
Pe măsură ce ne apropiem 
de finalul campionatelor euro
pene, boxerii romîni atrag din 
ce in ce mai mult atenția spe
cialiștilor prezenți în Palatul 
Sporturilor din Moscova.

Joi seară, de pildă, după ce 
Badea eliminase pe iugoslavul 
Vransevici, trimisul special al 
ziarului „Naroden sport“-Sofia, 
Stancio Stancev, îmi spunea că 
reprezentanții noștri au toate 
șansele să ocupe un loc frun
taș în clasamentul pe națiuni, 
care se va alcătui după înche
ierea campionatelor europene.

Prin victoriile realizate joi, 
Ciucă, Olteanu și Badea au a- 
sigurate deocamdată medaliile de 
bronz, băieții noștri continuînd 
acum lupta pentru... cele de 
argint și de aur.

Cel mai spectaculos meci al 
primei reuniuni de joi l-au fur
nizat Constantin Ciucă și fin
landezul Parvalen. Necunoscut 
prea mult de specialiști și de 
spectatori, Ciucă a trecut la 
început neobservat. Dar după 
un minut de luptă întreaga a- 
sistență prezentă în sală a a- 
plaudat la scenă deschisă acu
ratețea boxului practicat de 
reprezentantul nostru. Ciucă a 
jonglat cum a vrut cu adver
sarul, i-a plasat permanent lo
vituri precise; a eschivat „ca 
Ia carte"» primind foarte puține 
lovituri. Tehnica sa a lăsat o 
impresie deosebită, iar decizia 
de învingător, cu 5—0, a oglin

dit în mod elocvent superiori
tatea boxerului romîn.

Un meci foarte greu a avut 
Andrei Olteanu, care l-a întîl- 
nit pe Armstrong (Scoția). 
Armstrong, boxer tenace, l-a 
contrat deseori pe pugilistul 
nostru. Olteanu a atacat de la 
primul Și pînă la ultimul su
net de gong, lovind variat la 
corp și la cap. în repriza a 
treia scoțianul n-a mai putut 
rezista atacurilor permanente 
ale boxerului nostru și a în
ceput să bată în retragere, obs- 
strucționînd tot mai des. Oltea
nu a obținut astfel o victorie 
clară.

Virgil Badea a fost, dacă se 
poate spune astfel, eroul de joi 
al echipei noastre. El a întîl- 
nit în iugoslavul Vransevici un 
adversar deosebit de puternic 
și tehnic, care în prima repri
ză a boxat degajat, sigur pe 
el. Badea s-a acomodat greu la 
început cu boxerul iugoslav. A 
primit și un avertisment pen
tru lovituri cu mănușa deschi
să. După aceasta, însă, Badea 
e intrat decis să forțeze victo
ria. Vransevici nu voia, desi
gur, să se lase depășit și, în 
aplauzele spectatorilor, lupta 
dintre cei doi pugiliști se îndîr- 
jea tot mai mult. In ultima re
priză; dînd dovadă de o mare 
voință și putere de luptă; Ba
dea a plasat adversarului nu->

(f antinuare. în, pog- a S-*}. . /



CORESPONDENȚII NE SCRIU DESPRE SPARTACHIADĂ B O XA-i

TG. JIU. In asociația sportivă E- 
levul din localitate, întrecerile Spar- 
tachiadei de vară a tineretului au 
angrenat peste 500 de participant. 
Recent a luat sfîrșit turneul de bas
chet organizat cu acest prilej și la 
care au luat parte opt echipe selec
ționate pe clase. Pe primele locuri (la 
fete și la băieți) s-au clasat echipele 
claselor a X-a. Competițiile de atle
tism, volei și handbal sînt in plină 
desfășurare, întrecerile finale urmînd 
Bă aibă loc pe stadionul Hie Pinti- 
lie, in cadrul unei mari serbări spor
tive școlare ce se va organiza o dată 
cu încheierea anului școlar.

GH. FOMETESCU

La Roșiori de Vede, întrecerile de atletism din cadrul Spartachiadei 
de vara a tineretului se bucură de multă popularitate. Pe terenul de sport 
al orașului iși dispută intiieurtea sute de participanfi din asociațiile Mecani
zatorul, Victoria. Uzina de reparații, FL roșie etc. Iată in fotografie un aspect 
cbn desfășurarea unei probe de fond.

Foto : A. Crișan

GIURGIU. Competițiile organizate 
cu prilejul Spartachiadei de vară a 
tineretului se bucură de mult suc
ces in asociațiile sportive din orașul 
și raionul Giurgiu. Datorită unei bune 
organizări a muncii, consiliile asocia
țiilor sportive din orașul și raionul 
nostru au reușit să inițieze numeroase ___________________________________________
concursuri și întreceri, la startul că
rora au mobilizat numeroși concu- 
renți și concurențe. !n felul acesta 
s-a putut ea pină in prezent peste 
20 900 de tineri și tinere din orașul 
și raional Giurgiu să ia startul in 
întrecerile Spartachiadei.

Printre asociațiile sportive care au 
obținut rezultate bune in cuprinderea 
unui număr cit mai mare de tineri 
putem câta asociațiile sportive Avin- 
tul comuna Mihai Bravu. Recolta co
muna Arsache, Viață Nouă comuna 
Frățești precum și asociațiile spor
tive Navala, Confecția, Școala medie 
și Cetatea din Giurgiu.

TRAIAN BARBALATA

GALAȚI. Populara competiție de ! 
roase, Spartachiada de vară a tinere- I 
tului a înregistrat rezultate bune în

ÎN
în pauza meciului de fotbal dintre 

Dinamo Bacău și Știința Timișoara. in- 
tr-un grup de suporteri dinamoviști 
care discutau plini de bună voie 
(Dinanio conducea cu 3—0) l-am în- 
tîînit pe profesorul Petre P»'trescu. de 
la Centrul școlar agricol din comuna 
Râcâciuni (raionul Bacău), un cunoscut 
activist sportiv. La întrebarea noastră, 
cum merfp «portul la școala din Răcă- 
ciuni. unde profesorul Petrescu pe lin 
fă munca de lășpundere pe care o are 
(predă pomiculttua și mecanizarea agri
culturii) ișî găsește totuși timp liber 
să îndeplinească și pe aceea de pre
ședinte al asociației sportive, ne-a răs
puns :

— La noi activitatea sportivă începe 
o dată cu primele ore ale dimineții și 
»e încheie seara tîrziu. Dar, cc-ar fi 
să vă convingeți personal de acest lucru?

...A doua zi. dis-de-dimineață, ne-ani 
deplasat la Răcăciuni. Comună mare, 
cu case arătoase și uliți largi și curate. 
Răcăciuniî ne-aw întîmpinat chiar la 
intrare cu un adevărat stadion, rea me
najat de curînd, cu terenuri de fotbal, 
handbal, volei, pistă de atletism, por
tic de gimnastică ele. Și iată-ne apoi 
la Centrul școlar agricol. Curtea spa
țioasă este dominată de un frumos te
ren de volei pe lîngă care sînt înși
ruite tractoare, semănători, diverse ma
șini agricole care servesc ca material 
didactic. Pînă la deșteptare (în curtea 
școlii se află și internatul elevilor) am 
putut admira ultima realizare a sporti
vilor de aci. un teren de handbal în 7 

cadrul asociației sportive Sănătatea 
II din orașul nostru. In scopul bunei 
desfășurări a acestei competiții 
consiliul asociației sportive, cu spri
jinul conducerii spitalelor, a amena
jat un teren de volei și unul de bas
chet, o popicărie precum și alte baze 
sportive simple la unitățile medicale 
pe lingă care este organizată aso
ciația. Aceste baze sportive simple 
au găzduit frumoase întreceri sporti
ve la volei, tir, atletism șl fotbal. 
Pe primul loc în turneul de fotbal 
s-a clasat echipa spitalului nr. 1, iar 
turneul feminin de volei a fost cîș- 
tigat de echipa spitalului Casa co
pilului din cadrul căreia s-au remar
cat tinerele Artemiza Nichita și Stela

Petrea. Rezultate bune au fost înre
gistrate și in concursurile de atletism 
remarcindu-se concurenții Maria 
Leca (greutate), Gina Andronie 
(400 m) și Ilie Bărăscu (100 m).

N. CRICICĂ

Din viata organizației
noastre

(Urmare din pag. 1)

responsabilii tehnici din consiliile 
asociațiilor și instructorii volun
tari prin organizarea periodică 
pe cluburi a unor consfătuiri 
pentru schimb de experiență, a- 
sistarea la unele lecții de antrena
ment etc. Unii instructori voluntari 
au fost atrași să participe chiar la 
învățămintul profesional cu antrenorii 
și la activitatea colegiilor de antre
nori. In unele cluburi, cum ar fi 
Progresul, Gloria, Flacăra se încearcă 
și organizarea activității acestora 
prin colegiile instructorilor pe ra
mură de sport din cadrul comisiilor 
raionale; o măsură care se dove
dește tot mai mult a fi bună și 
eficace.

ZORI DE ZI
împrejmuit de o pistă de atletism lar
gă de 3 metri.

între timp a sosit ora deșteptării. în 
mai puțin de un sfert de oră băieții 
din anul II și 111, în pantaloni și ma
iouri, s-au aliniat pe terenul de volei 
și sub conducerea elevului de serviciu 
în săplămîna respectivă. Ianuarie Iscu, 
au început obișnuitele exerciții de gim
nastică de înviorare. In același timp, 
în partea cealaltă a curții, un grup 
mare de eleve îmbrăcate în frumoase 
uniforme albastre, execută și ele eu 
multă voioșie gimnastica de dimineață 
Fetele au ca instructoare pe eleva Ele
na Lazăr, din anul 11 l-horticolă. Com
plexul de exercițiu este condus cu multă 
competență. Aflăm mai tîrziu că Elena 
Lazăr este una dintre cele mai bune 
jucătoare de tenis de masă din școală 
și deținătoarea titlului de campioană 
raională la Spartachiada de iarnă a ti
neretului.

Așa începe o zi de învățătură la Cen
trul școlar agricol din Răcăciuni. în 
fiecare dimineață, cei aproape 200 de 
elevi ai școlii execută cu multă plă
cere, timp de 10 minute, gimnastica de 
înviorare. Apoi, activitatea sportivă con. 
tinuă în orele libere. Terenul de volei, 
dc handbal, jocurile de șah precum și 
pista dc atletism sînt solicitate din plin. 
Consiliul asociației sportive, sprijinit 
de organizația U.T.M. și de conducerea 
școlii (director V. Niculescu), — avînd 
în vedere, în primul rînd, necesitățile 
vieții școlare — se preocupă de orga
nizarea unei activități sportive perina-

DIN NOU, ÎN RING!
•— începe returul campionatului pe echipe —

Astăzi, numeroși boxeri din toată țara, urcă din nou scările ringului, 
pentru a se întrece în cadrul returului campionatului republican de box 
pe echipe.

Socotim nimerit prilejul pentru a analiza felul cum s-a desfășurat 
partea intii a acestei Întreceri, aspectele ei pozitive și negative.

Comparînd desfășurarea campiona
tului1 republican pe echipe de anul 
trecut cu prima parte a ediției din 
acest an, se observă că actuala for
mulă de disputare a întrecerilor (7 
serii a cite 4 echipe, împărțite judi
cios din punct de vedere valoric si 
geografic) este mult mai bună. Va
loarea apropiată a formațiilor parti
cipante la campionatul actual a făcut 
ca întâlnirile să fie mult mai echili
brate. S-a observat așadar un pro
gres. Dar sîntem încă departe de ceea 
ce ne-am propus să realizăm.

Considerăm că dacă din punct de 
vedere al echilibrului de forțe fede
rația a rezolvat această problemă im
portantă, nu același lucru se poate 
spune despre promovarea elementelor 
tinere, talentate. Unele cluburi și aso
ciații sportive, în goană după rezul
tate imediate au preferat să folosească 
boxeri cu vechi „state de servici", 
în loc să facă loc cu curaj în echipă 
elementelor tinere, de perspectivă.

E drept că nu toate echipele au 
procedat astfel. Am putut urmări cu 
multă satisfacție evoluția unor boxeri 
tineri ca I. Otvoș, P. Vanea, A. Murg, 
G. Cadar (CSM CLUJ), N. Deien, R. 
Nadler (PROGRESUL BRĂILA), G. 
Gruiescu. I. Comun, I. Enculescu 
(METALUL BOCȘA), I. Hodoșan, V. 
Bala (CSM REȘIȚA), I. Manea și C. 
Nieulescu (PROGRESUL BUCU
REȘTI), Ion Alexandru (PETROLUL 
PLOIEȘTI) și a altora, unii dintre ei 
fiind promovați chiar în loturile re
prezentative. Din păcate însă, unii 
antrenori nu au știut să alcătuiască 
echipele în așa fel îneît pe lîngă boxeri 
cu experiență să folosească și tineri. 
Din această cauză tineri talentați ca 
Gh. Chivăr (CSM CLUJ), B. Florescu 
și I. Fiona (DINAMO CRAIOVA), N. 
Aliuță și C. Ghiță (VOINȚA), au fost 
folosiți prea puțin, iar uneori n-au 
fost utilizați de loc. Echipe cum ar 
fi FARUL CONSTANȚA, CSMS IAȘI 
și altele au utilizat sistematic boxeri 
cu o îndelungată activitate în loc ca 
la unele meciuri să introducă cu 
curaj elemente tinere.

în ceea ce privește nivelul tehnic 
la care au ajuns o parte dintre pu- 
giliștii participanți la turul campio
natului, se poate spune că și din 
acest punct de vedere s-a făcut un 
progres vizibil. în schimb, spre sur
prinderea noastră, pregătirea fizică 
a multora dintre boxeri a lăsat de 
dorit. Sîntem, fără îndoială, pentru

LA RĂCĂCIUNI

Gimnastica de dimineață a

nente pentru elevi. Nu lipsesc din 
programul competifional al asociației 
întrecerile de volei, fotbal, tenis de 
masă, atletism, handbal, gimnastică, 
șah și nici meciurile ou echipele aso
ciației sportive din comună.

Printre cei mai buni sportivi ai școlii 
se numără Iulia Olaru, Zenovie Stră- 
oanu. Constantin Buduroiu și Dionisie 
Păunescu la atletism, Elena Lazăr și 
Victor Tariu la tenis de masă.

Viitorii mecanizatori și tehnicieni a- 

boxul tebnio curat, dar, în același 
timp, considerăm că însușirea tehnicii 
trebuie îmbinată armonios cu o pre
gătire fizică corespunzătoare. Este 
nevoie ca această problemă să fie ur
mărită cu mai multă perseverență 
de toți antrenorii, iar federația de 
specialitate, si in primul rînd antre
norul federal, să ceară din partea ca
drelor tehnice mai multă muncă pen-

PRIMELE MECIURI
ALE RETURULUI

Dinamo Craiova — Steaua Bucu. 
rești ; Constructorul I.C. Galați — 
Farul Constanța : C.S.M.S. Iași — 
A.S.A Bacău ; Petrolul Ploiești — 
Muscelul Cîmpulung Muscel ; Mu
reșul Tg. Mureș — Constructorul 
Hunedoara ; C.S.M. Cluj — C.S.O. 
Reșița ; C.S.O, Bala Mare — Casa 
Ofițerilor Brașov ; Metalul Bocșa — 
A.S.A. Crișul Oradea.

Meciurile Metalul București — 
Progresul Brăila și Voința Bucu
rești — Vulturii Timișoara se vor 
disputa în cuplaj duminică 2 iunie, 
cu începere de la ora 9 dimineața 
la Teatrul de vară „23 August”, iar 
meciul Unirea București — C.S.M. 
Sibiu va avea loc simbătă 1 iunie 
de la ora 19 pe terenul Dîmbovița.

Meciul Progresul București—Di
namo București se va desfășura 
luni 3 iunie, începînd de la orele 
19,30 pe stadionul Progresul din 
str, dr. Stalcovici.

tru a asigura boxerilor o pregătire 
fizică corespunzătoare.

Lipsurile cele mai mari în dome
niul pregătirii fizice specifice s-au 
putut observa la boxeri ca Sibișan 
(CSM REȘIȚA), Stoica (CSM SIBIU), 
Enache și Turcu (PROGRESUL 
BRĂILA), Olaru (DINAMO CRA
IOVA) etc. Urmărind evoluția acestor 
pugiliști s-a putut constata că după

ACTUALITĂȚI
• AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE ÎN VEDEREA DUBLEI ÎNTÎLNIRI CU
R.P.U. «DUMINICĂ: PRIMELE ÎNTRECERI ALE FAZEI INTERREGIONALE A 

CAMPIONATELOR REPUBLICANE

• După cum s-a mai aniințat, în 
zilele 15 și 16 iunie va avea loc pe 
arena „Unirea” din Capitală dubla 
întâlnire dintre echipele reprezentati
ve — masculine și feminine — ale R.P. 
Romîne și R.P. Ungare. In urma 
concursurilor de verificare, colecti
vul de antrenori a definitivat lotu
rile din care vor fi alcătuite cele 
două echipe ale țării noastre. Iată-le: 
FEMININ — Ecaterina Antonovici 

elevelor de la „horticolă".

gricoli din Răcăciuni iubesc sportul. Ar 
fi însă necesar ca organele UCFS din 
Bacău să dea un spriijn mai eficace 
asociației sportive de la acest centru 
școlar, să-i trimită instructori calificați, 
care să se ocupe de pregătirea spor
tivă a elevilor pentru ca și ei la rîndul 
lor să devină propagatori ai sportului 
în unitățile socialiste ale agriculturii 
unde vor munci după terminarea școlii.

T. RABȘAN 

un început bun, vijelios ei au cedat 
net spre sfîrșitul meciurilor în fața 
adversarilor, terminînd epuizați.

Pregătirea tehnică, lupta liberă și 
condiționată la mănuși pe o durată 
scurtă — de două reprize — folosită 
de antrenori în pregătirea boxerilor, 
reprezintă prea puțin pentru asigu
rarea unui ritm susținut pe tot par
cursul meciului. Se observă interes 
scăzut din partea multor boxeri față 
de exercițiile de gimnastică, condiție 
esențială pentru o bună pregătire 
fizică.

In privința arbitrajelor se poate 
spune că majoritatea conducătorilor 
de meciuri au fost severi cu boxerii 
care manifestă tendințe de a practica 
un box periculos șl obstructionist. Dar, 
mai sînt încă unii arbitri care nu 
știu să aprecieze lupta corp la corp 
(șl aceasta nu o semnalăm pentru 
prima dată), opresc inoportun pe bo
xerul care execută procedee de luptă 
permise de regulament, pe motiv că 
ar lovi cu capul sau că adversarul 
„îl ține". Este bine de știut că atît 
timp cât boxerul folosește lupta corp 
la corp, el poate atinge cu capul 
umărul adversarului, fără să fie oprit 
din acțiune. De asemenea, cînd boxe
rul care folosește lupta corp la corp 
este ținut (însă nu e pus în situația 
de a nu putea lovi), lupta trebuie lă
sată să continue. De aceste lucruri 
ar trebui să țină seama mai mult ar
bitri ca C. Dobrotă, Al. Eremia, Al. 
Mihâilescu, pentru a nu cita decît pe 
cîțiva

Iată cîteva observații prilejuite de 
desfășurarea turului campionatului pe 
echipe. Să punem umărul, antrenori, 
boxeri și arbitri, pentru ca întâlnirile 
din returul campionatului să ne aducă 
satisfacții mai mari și, în primul rînd, 
un salt calitativ al boxului nostru.

PETRE EPUREANU 
arbitru

(Constanța), Ileana Gyarfaș (Cluj), 
Elena Lupescu, Ioana Gothardt, Cris
tina Szocs, Cornelia Moldoveanu, 
Ținea Balaban, Florica Lăpușan și 
Elena Trandafir toate din București; 
MASCULIN — T. Szemany (Tg. Mu
reș), P- Purje (Cimpina), I. Micoroiu, 
C. Rădulescu (Reșița), E. Kiss (Me
diaș), Ivan Victor, C. Vînătoru, Du
mitru C. Dumitru (Ploiești), Gică 
Andrei, C. Antonescu (București),

O Mîine se desfășoară, în mai 
multe localități din țară. întrecerile 
turului primei etape a fazei inter
regionale, din cadrul campionatelor 
republicane de popice pe echipe. 
Iată programul complet: FEMININ
— Viscoza Lupeni — Metalul Reșița; 
Bradul Vama - Voința B- Mare; 
Unirea București — Hidromecanica 
Brașov; Unirea Roman — Sănătatea 
Bîrlad; Progresul Pitești — C.F.R. 
București; Voința Constanța — Ci
mentul Brăila; MASCULIN — Voința 
Oradea — Ardeleana Alba Iulia; 
Voința Tg. Mureș — Industria Lo
cală B. Mare; Cetatea Giurgiu — 
Progresul Pitești; Unirea Roman — 
C.F.R. Iași; Petrolul Ploiești — Con
structorul Craiova; Cimentul Brăila
— MM.C.M. București. Primele e- 
chipe sînt organizatoare. Toate me
ciurile au loc duminică, cu excepția 
întâlnirii feminine dintre Unirea Ro
man și Sănătatea Bîrlad, care se va 
desfășura astăzi după-amiazâ. vSe 
joacă la probele clasice de 100 bile 
mixte femei și 200 bile mixte băr
bați, in timpul regulamentar de 40 
de minute (f) și 80 de minute (m). 
Partidele vor fi conduse de un ar
bitru delegat de federație și doi ar
bitri desemnați de comisiile locale.

Echipele feminine Voința Oradea. 
Voința Cluj, Voința Ploiești, Voința 
Tg. Mureș, Voința Craiova, Cetatea 
Giurgiu și cele masculine, Voința 
Arad, Corvinul Cluj, Olimpia Reșița, 
Fulgerul Cîmpulung, Flacăra Bra
șov și C.F.R. Constanța, calificate 
în faza interregională a campiona
telor, stau în prima etapă- Ele ur
mează să intre în concurs în etapa 
a II-a cu învingătoarele primei eta
pe, conform programului stabilit prin 
tragere la sorți.
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Clubul sportiv 
borare cu Casa
organizat, de asemenea, întreceri la 
atletism, volei, trotinete, biciclete și 
triciclete. (R- Schultz, coresp. regio
nal).
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• Cu prilejul Zilei internaționale 
a copilului", in orașul Craiova au 
avut loc două mari întreceri de fot.

• X

h H"

' Porni' de-aici, din. țtomțniț,
■ Vestit e in întreaga .lume,,

bulevard „1907“ 
consiliul raional 

„Zilei

îi iubim pentru că ne zi robesc deschis, cu încredere. Pentru că sînt 
inți, știu să zburde, să rîdă. Pentru că sînt silitori, pentru că sînt copii— 

ni ai viitorului, cei care vor stăpîni și duce mai departe împlinirile 
ale. Florile viefii noastre care mîine vor trebui să fie și mai buni și mai 

ici decîf noi.

în această zi a Cop'hifui, în afară de jucăria, hăinuța și cartea pe care 
vom da, e potrivit să le spunem că nu întotdeauna a fost așa șl nici 

tunndeni în hune lucrurile ou se petrec ta fel. Odinioară, ucenicul sau 
aiul, pui de om încă, avea zilnic lacrimi pe obrajii brăzdați de timpuriu 
grijile maturității și spaimele copilăriei chinuite.

Astăzi, în anii puterii populare, partidul nostru asigură copiilor și fi
efului o copilărie și o tinerețe lipsită de griji. Creează condiții minunate 
trai, de învățătură, de dezvoltare intelectuală și fizică.

Sănătatea tinerelor vlăstare este un bun de preț. Stadioanele și tere- 
ile de sport pe care cei mici — cei dragi își oțelesc trupurile în aer, 
re și lumină, fac parte din bucuriile copilăriei de azi. Mii și mii de 
ii se întrec în disputate 

e republicane, drumefesc 
jurul focurilor de tabără

oasă, mai luminoasă.

concursuri sportive pionierești și în campio- 
cărările șerpui te dintre brazi, cînlă, joacă 
la munte și

Pe 
de mare. Fiecare zi le este mai

școli spațioase, manuale gra
ta teatru, vizitează muzee și 

uri istorice, orașe și construcții mărețe, durate de harnicii for părinți.
O zi de primăvară le este copilăria • Aceasta, pentru că ocrotirea și 

cația lor a devenit o cauză a întregului popor, o chestiune de stal, 
itru că partidul nostru le este cel mai iubit părinte 1

ini fericiți, fiindcă au fot ce 
e, dascăli inimoși, palate de

le trebuie : 
vis. Se duc

Printre blocurile răsărite de cu- 
înd în noul Giuleșli am desco- 
o veselă și gingașă repriză de 
sîTcă. Băieți și fete, elevi sili- 

i uneia dintre școlile cunoscutului 
r muncitoresc bucureștean, re- 
pe covorul fraged al ierbii un 
țiu de ansamblu pentru serba- 
e sfîrșit de an școlar. Sub min- 
a razelor dulci ale soarelui, in 
e cerc se înscrie un căpșor, nu- 
imbet și privire luminoasă, ima- 
unei copilării fericite.

u brevetul de înotător... în bu
zunar (obținut in centrele de ini- 
pentru înot organizate în toată 
te poți avînta curajos în apele 

. In fiecare an pe frumosul 
u litoral — vestit peste hotare 
piti petrec zile de neuitat în va- 

mare. Soarele, apa și mișca-

rea in aer liber sint izvoare nesecate 
de sănătate care clădesc trupuri să
nătoase, ptine de energie.

Ți-e mai mare dragul să privești 
pe acești jucători în „fașă", exer- 

sînd cu atîta ardoare și atenție una 
dintre loviturile specifice 
alb! De altfel, micuții 
in față un adversar 
(plasa ce înconjoară 
răspunde fără greș și, 
cios loviturilor primite, 
tatea 
sperie 
stiiuie 
astfel, 
care t 
chetei.

sportului 
tenismani au 
foarte dificil 

terenul) care 
uneori, capri- 

Dar dificul-
acestor lecții inaugurale nu 
pe nimeni. Dimpotrivă ea con 

■ chiar o atracție în plus.
sute de copii măresc în fie- 

sezon rîrtdurile mînuitorilor

Și

yh Handbal sau volei ? Cei doi spor- 
tivi — categoria pitici — nu 

s-au decis încă. Peste ani însă, mi- 
nuțele lor de acum vor prinde forță 
și indeminare. trimițind mingea cu 
putere și precizie în plasa porții sau 
peste fileu. Principalul este că primii 
pași în sport au fost făcuți. Acum 
asistăm la un „antrenament" cu por
țile închise. De aceea, cele citeva 
scaune care țin loc de... tribune, sînt 
neocupate.

• pe aleile din incinta uzinei 
.Vulcan" a avut loc un reușit con
curs rezervat copiilor salariaților. 
întrecerile au fost spectaculoase și 
disputate cu multă 
mii clasați:

TROTINETE S0 
Mirela Georgescu;
ani) Luminița Pușcașu; SO m 
8—10 ani) Rodica Nicolae; 60 m 
ieți 5—6 ani) Mihai Bușu; 80 m 
ieți 7—8 ani) Horia Șerbănescu; 80 
m (b- 9—10 ani) Viorel Voinea.

Nicolae Nicolae. (N.

BICICLETE 100 m (băieți 5—6 ani)
Gabriel Frantz ; 200 m (b. 6-8 ani)
Viorel Voinea; 300 m (b. 8—10 ani)
Dan Covaci.

CROS 300 m (fete 10—12 ani) Ele.
na Constantin; 400 m (b. 1 0—12 ani)

Pe frumosul 
din orașul Giurgiu, 
UCFS a. organizai eu prilejul
copilului" un frumos concurs de tro
tinete, triciclete și biciclete Ia care 
au luat parte peste 125 de copii. Iată 
învingătorii : triciclete — Damian
Ciobanu și Valentina Olăeru ; troti
nete — Maria Copăceanu și Virginia 
Matei ; biciclete — Fiorîan Ionescu, 
Ecaterina Neacșu, Daniel Badea și 
(Traian Barbălată).

Toți concurenții clasați pe primele 
locuri au primit diplome, premii in 
obiecte și frumoase buchete de flori. 
(Traian Bartsălată).

• La Ploiești, in finale, turneului 
de handbal in 7 organizat in cinstea 
zilei de 1 iunie s-au intilnit echipele 
de pi-onieri ale școlilor nr. 15 și 8.

încurajați frenetic de suporterii 
veniți In mare număr, componenta 
celor două formații au desfășurat 
un joc frumos, cu faze dinamice. 
După o luptă dirză a învins echipa, 
școlii nr. 15 care a insistat mai mult 
și s-a apărat mai organizat în ultima 
parte a jocului. De la învingători 
s-au remarcat Gh. Dumitrescu, Hie 
Octavian, D. Constantin, C. Popescu, 
iar de la învinși A. Valentin. I. Po
pescu, D. Dumitrescu — toți fruntași 
la învățătură. (Gh. Apostolescu și C. 
Fătu, coresp.).

O La Curtea de Argeș s-au des
fășurat concursurile de atletism, vo
lei și tenis de masă organizate de 
consiliul raional UCFS in cinstea 
„Zilei internaționale a copilului".

Astăzi, vor avea loc finalele la 
atletism, volei și tenis de masă, pre
cum și tradiționalul concurs de tro
tinete, triciclete și biciclete care va 
fi disputat pe cinci categorii de 
virste.

Concursurile sint dotate eu fru
moase premii oferite de organele lo
cale de stat și diferite organizații 
obștești. (Emanoil Sterescu).

SA CREȘTI
Acum cînd pantalonii scurți 
fi porțj cujfioare la bretele 
Visînd — turn ooi n-am fi-ndrăznit — 
Să-ți umpli pumnii mici cu stele,

Să-ți Taci din Lună cerc de joc 
Și să te joci de-a prinsa-n soare
Mu’ știu 'Ce ți-aș putea dori ,
Pe lingă vechiul „iSA CREȘTI MARE !’

'-C '' ■-
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,(Că Brume! feminin avem) 
.Sau campio.ni ca Ipsif Șîrbu 
Și Fiți Balaș. Să. unjpfem.,, .,

'Mâl des paharele .îp cinștes;.,.. 
"Sportivului al cărui nume, 
«MSCr ; v. j,""
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1, ............. -. Vestit ș în .întreaga țurpe,,.

Dar pîn-âlurici; cîf timp măi porți
O floare albă la'bretele. ■ i .. <i u» >’.-
fie ziua'fa' (î-am cumpărat

urs cu ochii de mărgele.



NICU1INA BALEA (16 ANI) 1,58 M 
LA ÎNĂLȚIME

Pe stadionul Tine
retului din Brașov a 
avut loc faza orășe
neasca a campiona
telor republicane șco
lare și de juniori. 
Un rezultat excelent 
a înregistrat tînăra 
NICULINA BALEA, 
care trecînd peste 
ștacheta înălțată la 
1,58 m a stabilit trei 
noi recorduri regio
nale : de junioare 
cat. I și a Il-a și de 
senioare. Este un re

zultat care promite toarte mult.
Noi recorduri regionale — juniori cat. a 

Il-a a stabilit și Eugen Ivan, la disc și la 
suliță.

CAMPIONATELE ȘCOLARE. JUNIOARE I : 
19D m W. Guess 13.2; greutate : L. Oros 
12 68 disc: L Oros 37,60 ; suliță:
M Ciurec 39,71; JUNIOARE II: 500 
m: C Suditu 1:27,8; 60 mg: T. Cio-
banu 10,4; R. Manolescu 10,6; înălțime: 
N. Balea 1,58; lungime: P. Jiman 4,57; JU
NIORI I : 100 m : I. Szabo și D. Ionescu 
11,9; 403 m : FI. Paighel 55,2; 800 m : Th. 
Pricop 2:07,7; 110 mg : D. Matei 16,4; JU
NIORI II : M mg : N. Sculler 9,6; 300 m : 
N Trandabur 39,7; inăltime: S. Trocan 1,65; 
lnsgime : N. Trandabur 5,61; suliță: V. 
Keul 36,37.

CAMPIONATELE DE JUNIORI, JUNIOARE I: 
100 m : Ec. Vitalyos și S. Anghelescu 13,0; 
230 m : V. Gabor 27,1; lungime : J. Balea 
5,33; suliță: S. Stool 36,57; JUNIOARE II: 
lungime : R. Stoian 4,70; disc : C. Mâzgă- 
reanu 30,50 ; JUNIORI I : 200 m : R. Ma
mina 23.4; 400 m: C. Helwig 55,8 ; 1500 m: 
1. lordache 4:19,5; lungime : V. Chicomban 
5 65; înălțime : V. Obogeanu 1,70; greu
tate: I. Samoșca 12,38; disc : I. Samoșca 
38.10* ciocan : I. Samoșca 39,05; suliță : 
B Zay 50,93; JUNIORI II : 80 m : St. Gro- 
zea 10,0; 300 m : A. Domokos 39,6; 1000 m: 
A Domokos 2:48.0; 90 mg : H. Cernescu 
14 4: lungime : H. Cernescu 5,63; greutate: 
E Ivan 12,65; disc : E. Ivan 50,50, suliță: 
E. Ivan 53,54. (C. Gruia-coresp. regional).

Rezultate bune pe poligonul Tunari
încep* iul de ieri, pe poligonul Tunari 

se desfășoară întrecerile din cadrul 
coiuurșii'tii internațional prin corespon- 
dentă o gan'iMt de DOSAAF_ ( L .R.S.S.) 
ți comp 
r« ‘țiului’
i • tmfăi-'î
5-au Ir* 
l«l»ru redus 
la pisîol viteză fi

?anț. Rezultatele 
s':n| foarte bune. Ne 
La ceL obținute dr N. 
care a loialixat 1140 
Enarlie (Steaua) care

tiția inlerorașe, «Cupa Bucu- 
, la care participă trăsâtori 
din întreaga țară. în prima »i 

probele de armă liberă ci- 
3 x 40 focuri, manșa I 

la talere aruncate 
primilor clasați 

referim îndeosebi 
Rotaru (Neaua), 
p la armă. Gli 
a pierdut doar 

două puncte pc DX) «le talere și G. Ma
ghiar (D n.iino). care a tras excelent la 
pistol Citeai (293 p).

lată rnuîlaielc: armă liberă calibru 
culcat : 
M. Fe-

redus 3 x ‘10 focuri, poziția
1. D. B; rea (Știința) -191 p: 2. 
recalu ([linamo) 394 p; 3, 1. Ciulu

A început râ tul ciclist al regiunii Ploiești
a

PLOIEȘTI 31 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Startul în cea de 
Vil-a ediție a circuitului ciclist al re
giunii Ploiești s-a dat astăzi, pe un 
timp ploios. Cu toate acestea sute de 
cetățeni au venit în fața Palatului 
Culturii pentru a ura drum bun celor 
48 de cicliști din București, Cluj. Bra
șov, Brăila și Ploiești care porneau in 
prima etapă Ploiești — Buzău — Plo
iești (151 km).

Se rulează compact pînă la km 24,

Miine, pa velodromul Dinamo

„Cupa F.R.C/‘
Velodromul din parcul sportiv Di

namo găzduiește duminică dimineața 
o interesantă competiție ; „Cupa 
F.R.C/*. își dispută întâietatea cei 
mai buni pistarzi printre care cei 
din lotul sportivilor care au parti
cipat. recent la două concursuri în 
Uniunea Sovietică. în program figu
rează următoarele probe : viteza, 
400 m cu start de pe loc și cursă 
eu adițiune de puncte (semi fond, 40 
ture cu sprint după fiecare 3 ture). 
Primul start se dă la era 9.30,
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CONCURSURI... REZULTATE...
PESTE 1000 DE CONCURENȚI 

LA TETRATLON, IN CAPITALA

Pe stadionul Tineretului și pe .23 Au
gust" a avut loc faza pe Capitală a cam
pionatului de tetratlon. Au participat peste 
1000 de concurenți în cele 97 de echipe 
înscrise. Concursul școlilor medii a avut 
următorul clasament : băieți : S.M. nr. 13 
(prof. Berbecaru) 1600 p; S. M. nr. 
22 (prof. A. Filip) 1475 p; S.M. nr. 18 (prof. 
E. Lascăr) 1469 p; fete: S.M. nr. 22 (prof. 
A. Filip) 1392 p; S.M. nr. 20 (prof. 
J. Aitel) 1335 p; S.M. nr. 13 (prof. Berbe- 
caru) 1303 p; concursul școlilor de 8 ani : 
băieți ; Școala nr. 185 (prof. St. Găină) 
1446 p; fete : Școala nr. Ill (prof. M. Stă- 
pînoiu) 1303 p.

DINU PIȘTALU 4,03 M LA PRĂJINĂ

: N. Isbășescu 53,0;

O serie de rezul
tate bune au ieșit in 
evidență în întrece
rile juniorilor din 
cadrul campionatului 
Capitalei pe repre
zentative de raioane. 
Astfel, HORIA MALU- 
ȘEL a sărit 7,07 m 
la lungime, DINU 
PIȘTALU (18 ani) 
4.03 m la prăjină, 
DAN HIDIOȘANU 13,8 
sec pe 90 mg etc. 
JUNIORI I : 100 m : 
V. Raica 11,6; N. 
Manolescu 11,7; 400 m
1500 m : M. Balteș 4:14,8; 110 mg: H. Mălu- 
șel 15,7 ; V. Moraru 16,4; lungime : H. Mă
tușei 7,07; Al. Nicu 6,29; prăjină: D. 
Piștalu 4,03; D. Onișor 3,60; suliță : T. 
Achiței 4S,59; 10 km marș : N. Bogdan
56:01,8; Gh. Constantin 56:49,2; JUNIORI II : 
80 m : P. Ciobanu 9,6; 1000 m : FI. Săvu- 
lescu 2:50,7; 90 mg : D. Hidioșanu 13,8; N. 
Boroianu 14,1; înălțime : I. Serbon și A. 
Dincâ 1,70; greutate : S. Hodoș 12,92 ; JU
NIOARE I : 100 m : R. Mecu 13,6; V. Ticu 
13,7; 400 m : M. Nicoară 61,9; Al. Ghera 
63,3 ; lungime : FI. Davidovici 5,39; greu
tate : Cr. Guiău 11,32; suliță : El. Prodan 
31,19; JUNIOARE II: 60 m: M. Bolea 8,3; 
V. Ionită și M. Stavilă 8,5; greutate : P. 
Crăciun 11,53; suliță : El. Țurcan 32,93. 
(N. D. Nicolae — coresp.).

(Steaua) 393 p: 4. N.
392 p; 5, A. Mititdu
390 p ; poziția in genunchi : 
reseu (Știința) 383 p : 2.
380 p; 3. T. Ciulu 378 p ; 
picioare : 1. N. Rotaru 368 
Sandor (Dinamo) 362 p; 3. 
cu 362 p; pe trei poziții: 1.

Rotaru (Steaua)
(C.S.M.S. Iași)

1. I. Olă- 
N. Rotaru 
poziția în 
p; 2. P. 
I. Olăres- 
N. Rotaru 

1140 p; 2. I. Olărescu 1132 p; 3. T. 
Ciulu 1126 p. Talere aruncate din șanț 
manșa I : 1. Gh. Enache (Steaua) 98 t;
2. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 95 t;
3. A. Ionescu (Steaua) 92 t. Pistol vite
ză manșa I: 1. Gh. Maghiar (Dinamo) 
295 p ; 2. St. Petrescu (Dinamo) 
291 p; 3. M. Roșea (Dinamo) 290 p ;
4. M. Dumitriu (Steaua) 290 p; 
I. Tripța (Dinamo) 289 p.

Întrecerile din cadrul acestor ( 
cursuri continuă astăzi, mîine și luni de 
la ora 8,30 pe același poligon. (^ . 
Gorun ).

SPORTURI NAUTICE

unde încep frămîntările pentru sprin
tul cu premii de la Mizil. Cu cițiva 
kilometri înainte se desprind C. Cio
banu și N. Grigore care trec în acea
stă ordine prin Mizil. începe ploaia 
care îi va însoți pe alergători pînă a- 
proape de Buzău, oraș în care are loc 
un nou sprint cu premii. Ordinea : 
Ciumeti, P. Dulu, Braharu. La întoar
cere au loc citeva tentative rămase 
însă fără rezultat. In acest fel asis
tăm la o sosire în bloc cîștigată de 
ciclistul brașovean C. Gonțea cu 
3h48:59. în același timp cu el au mai 
sosit N Ciumeti (Voința București), 
W. Egyed (Brașov), N. Grigore (Stea
ua), St. Peter (Voința Cluj) și alții. 
Simbătă are loc etapa a Il-a (Ploiești 
— Văleni — Ploiești — Bușteni, 130 
km), iar duminică ultima pe ruta Si
naia — Predeal — Cioplea — Ploiești, 
116 km.

TR. IOANIȚESCU

Competiții de viteză și rezistență
Duminică 2 iunie a. c. are loc un 

eveniment important pentru amatorii 
alpinismului din orașul Brașov : la 
Pietrele lui Solomon se vor desfășu
ra două competiții alpine, oficiale, do
tate cu „Cupa Primăverii44 la viteză 
și „Cupa Voința“ la rezistență.

Și-au anunțat participarea alpi-

NOI RECORDURI REGIONALE 
LA CRAIOVA

La faza pe oraș a campionatelor șco
lare, desfășurată la Craiova, au luat parte 
peste 600 de concurenți. Cu acest prilej, 
JOSEFINA TOMESCU (13,0 pe 80 mg) și 
EMILIA PODARU (5,15 m la lungime) au 
stabilit noi recorduri regionale. JUNIORI I: 
400 m : C. Mîșulescu 53,0; înălțime : C. 
Popescu 1,80; greutate : P. Vasilescu 12,31; 
disc : P. Vasilescu 40,76; suliță : S. Cătă- 
neanu 52,66; JUNIORI II : 80 m : G. Mihai 
9,6; 300 m : T. Dumitrescu 41,6; 1000 m : 
D. Manda și I. Voica 2:57,6; lungime : I. 
Hotăranu 5,90; greutate : I. Hotăranu 12,27; 
disc : I. Hotăranu 38,84; JUNIOARE I : 
80 mg : J. Tomescu 13,0; lungime: J. To
mescu 4,90; JUNIOARE II : 60 m : M. Iosif 
8,4; lungime : Em. Prodan 5,15; înălțime : 
V. Bonei 1,40; greutate : M. Predoi 10,63. 
(V. Popovici — coresp.).

DIN FIȘIERUL DE PERFORMANȚE

Cercetînd lista celor mai valoroși sări
tori în înălțime din acest sezon, se poate 
constata că media rezultatelor primilor 10 
se află de acum, în imediata apropiere 
a celei înregistrate în anul 1962, care a 
fost cea mai bună din istoria atletismului 
nostru : 1960 — 1,934 m; 1961 — 1,948 m; 
1962 — 1,975 m; 1963 — 1,963 m.

2,10 C. Porumb (Știința Cluj)
2,01 E. Ducu (Steaua)
2,00 AI. Spiridon (Știința Buc.)
1,96 C. Semen (C.S.S. Buc.)
1,96 N. Macovei (Steaua)
1,95 Al. Merică (C.S.M.S. Iași)
1,95 Gh. Catrinescu (S.S.E. Iași)
1,90 X. Boboc (Prahova PI.)
1,90 Gh. Vanghelescu (C.S.S. Buc.)
1,90 V. Păltineanu (Știința Cluj)
1,90 Ad. Trifu (C.S.S. Buc.)

Intrucît ne aflăm abia la începutul sezo
nului competițional sîntem convinși că 
aceste rezultate vor fi serios îmbunătățite.

MNRST1CR

Mîine: prima etapă a „Cupei Sportul popular*

I

Atît organizatorii cît și sportivii 
și-au încheiat pregătirile în vederea 
primei etape a interesantei competiții 
de gimnastică „Cupa Sportul popular", 
concurs care va reuni în fața apa
ratelor peste 30 de gimnaști din Ca
pitală și din alte orașe ale țării.

Antrenorii și specialiștii noștri vor 
urmări in primul rind in ce măsură 
au fost însușite de către sportivii 
fruntași exercițiile impuse, știut fi
ind faptul că acestea, aproape com- de mare amploare.

„Cupa Mureș-Bega** la canotaj
fost organizată la 
competiție de ca*

De 
Arad 
notaj 
prilej

curind, a 
tradiționala 
„Cupa Mureș-Bega". Cu acest 
au evoluat cei mai buni schi- 

niști de la Voința și Locomotiva 
București, Corvinul Hunedoara, Vo
ința Cluj, Poiana Cîmpina, Voința 
Sibiu, alături de care vor fi prezenți 
alpiniștii asociațiilor sportive Casa 
ofițerilor, Torpedo, Voința și Dinamo 
din localitate.

C. GRUIA-coresp. reg.

AZI

ATLETISM: stadionul Republicii, 
ora 16 : etapa pe Capitală a campio
natelor republicane de juniori.

TENIS : stadionul Progresul, de la 
ora 16: întîlnirea de 
dublu a meciului 
pentru „Cupa Da
vis" între R. P. Ro- 
mînă — Africa de 
Sud.

FOTBAL : teren 
Gloria, ora 16.30: 
Metalul — Dinamo 
Obor (cat. B).

MlINE

ATLETISM : sta
dionul Republicii, 
de Ia ora 9 și de 
la ora 16.30 : eta
pa pe Capitală a 
campionatelor republicane de juniori; 
de la ora 9: întîlnirea dintre SSE 2 
București — Școala sportivă Silistra 
(R. P. Bulgaria).

BOX: parcul „23 August" — tea
trul de vară, de la ora 9 : Metalul — 
Progresul Brăila și Voința — Vulturii 
Timiș, (campionatul republican pe 
echipe).

CAIAC-CANOE: lacul Herăstrău, 
de la ora 7.30 : faza de zonă a cam
pionatului republican de tineret.

TENIS : stadionul Progresul, de la 
ora 15: ultimele partide de simplu 

plet noi, au fost învățate in acest an. 
Așteptăm o comportare bună din par
tea celor mai tineri membri ai lotu
rilor republicane, care in ultima vre
me 
tul 
bun 
din 
tre aceia care miine vor fi chemați să 
ne reprezinte țara în întrecerile in
ternaționale 

s-au pregătit intens. „Cupa Spor- 
popular*4 la gimnastică este un 
prilej pentru ei de a se afirma 
plin, de a-și înscrie numele prin-

canoiști din Aradfiști, caiaciști și
și Timișoara. Spre deosebire de alțj 
ani, la această ediție arădenii s-au 
comportat mai slab, fiind învinși cu 
scorul de 10-4. Iată câștigătorii pro
belor : MASCULIN : caiac simplu : 
Manoilă Milician (A) ; caiac dublu : 
A. Verba—I. Birâu (A) ; schif sim
plu : N. Augustin (T) ; schif dublu 
V. Barleich—F.
schif 4-|l : 
Timișoara ;
(A) ; canoe 
cioianu (T).
E. Andraș (T) ; caiac dublu : G. Hoch 
—J. Duna (T) j caiac 4 : Timișoara ; 
schif simplu : C. Nedelcu (T) ; schif 
dublu : E. Bugariu — M. Bochiș (T); 
schif 4-|-l : Timișoara. 

Sebestyen (A) ;
Timișoara ; schif 8-f-l : 

canoe simplu : Z. Zolnay 
dublu : A. Rîbu—R. Co- 
FEMININ, caiac simplu :

ST. IACOB—coresp.

ale meciului R. P. Romînă — A: 
de Sud (Cupa Davis).

HANDBAL : stadionul Tinerei 
ora 11 : Știința — Faianța Sighiș 
(cat. A feminin).

FOTBAL: stadionul „23 Aug 
ora 15.15 : Raj 
Dinamo (ju> 
amical); ora 
R. P. Romîn 
Anglia (ech 
de tineret).

POLO PE J 
ștrandul Tine 
lui, de la or 
SSE 2 — Dii 
și Steaua — 
ința (meciuri 
juniori); ora '. 
Știința — Cri 
Oradea (câmp, 
publican).

MOTO : si: 
nul Unirea, or 

concurs popular de îndeminare ; 
10.30 : întreceri în campionatul r 
blican de viteză pe zgură.

RUGBI : stadionul Parcul coi 
lui, ora 9 : Grivița Roșie — GJc 
ora 10.30 ; Dinamo — Steaua ; st; 
nul Unirea, ora 12 : Unirea — Șt 
Timișoara (campionatul republica: 

GIMNASTICĂ : sala FRG (șos. 
oului) de la ora 9 : întreceri în 
drul „Cupei Sportul popular".

HALTERE: sala Dinamo II, d 
ora 9 : campionatul pe echipe ak 
pitalei.

Farticiparea valoroasă ne fact 
sperăm că această nouă întrecere 
re-și face debutul în calendarul < 
petițional intern va cunoaște un 
plin succes și că în anii viitori e: 
putea deveni o competiție trad 
nală. Pentru etapa de miine a „C 
Sportul popular" și-au anunțat 
zența: Iovan, Ionescu, Poreeeanu, 
ian, Ilie, Pleavă, Podoreanu, G1 
ghe, Nenciu, Nania, Ceampelea, 
doveanu, Ecaterina și Elisabeta fi 
Baizath, Scăiușan, Parizianu (f 
nin), precum Și Orendi, Tohănt 
Szilagy, Radar, Zamfir, Stanciu, 
elăuș, Simion, Simionescu, Cern: 
Bărăneanu, Iacob, Gruin (masei

Reamintim că întrecerile de n 
încep la ora 9, in sala Federație 
gimnastică din șoseaua Iancului. 
mii clasați la fiecare aparat vor 
mi cupe și frumoase premii din 
tea ziarului nostru, si federației 
specialitate, precum și a Intrepri: 
rii Loto-Pronosport.

ETAPA ATLETICĂ
(lirmare din pag. 1)

forțele, dacă nu ești temerar, pe-rsi 
rent. Dacă nu ai încredere în tine 
voința și dîrzenia ta. Ne-au spus r 
tehnicieni că Dorel Comșa — cu al 

seniorai 
1 iulie 2 

Și M 
curajos 
de o...

timid
Viorica Gabor și

Vi 
Vc 
că

Ni>

„10,7" în primul an de 
poate să schimbe pînă la 
mala recordului personal, 
vei trebuie să atace mai 
110 m g. E vorba doar 
cime de secundă. încă Omid a 
normele Viorica Gabor și Leor 
Frunză. Poate pentru că sînt junic 
Ei și ? Drumul de la 2,00 m (anul ac< 
ia 2,04 m n-ar trebui să i se pară 
nerealizaf lui Spiridon, l-a dovec 
Cornel Porumb cu impresionantul 
salt de centimetri. Și alții trebuie să 
cerce mai hofărîfi îndeplinirea 
mei norme olimpice. Octavian 
poleanu, ion Velicîu, Toma 
Alex. Arnăutu, Hie Popa... Cred 
reuși.

Nu admitem „abandonuri", 
lungime, unde Calnicov trebuie si 
ajungă pe el însuși, nici la triplu, u 
Sorin Ion are posibilitatea să sară 
un»., sfert de metru peste norma 
limpică.

Ce facem însă cu greutatea și di 
la băieți ? Pînă acum, nici un se 
Sîniem departe de standardurile | 
olimpice. Cu metri întregi. Nici 
normă îndeplinită încă la 400 m « 
50 km marș. Să nu lăsăm să tre 
timpul. La 31 octombrie se încl 
altă etapă. Cifrele sînt severe și 
așteaptă...

Deci, încă o lună de „rulaj" pe 
îndeplinirea și depășirea „prelim 
riilor". O lună de concursuri cu 
versari și cu tine însuți. Luptă cu 
cimile de secundă, cu centimetri, 
trecere pentru victorie în această 
mă etapă atletică. Promitem să 
blicăm la 1 iulie clasamentul.



Echipa Se tineret a Rominiei 
primește replica speranțelor 

fotbalului englez
(Urmare din pag. 1) 

două ori în situații clare, ratînd de pu
țin. Alan Hinton este un jucător de 21 
de ană, face parte din clubul Wolver
hampton Wanderers »i a jucat și în 
echipa națională A. O partidă excelentă 
a făcut și linia de mijlocași, compusă 
din Graham Cross de la Leicester, și 
Brian Labone, de la echipa campioană 
Everton, care deține și funcția de că
pitan al echipei reprezentative de tine
ret și a jucat de trei ori în naționala A 
engleză. Portarul Bonetti de la Chelsea 
a făcut și el un mecti foarte bun la 
Belgrad.

Față de lotul anunțat, o singură in
disponibilitate : Tambling, care n-a făcut 
deplasarea fiind accidentat. In aceste 
condiții, locul său în echipă va fi luat 
de Dobson de la Sheffield Wednesday. 
De asemenea, va fi introdus și Roger 
Hunt de la Swindon Town, un tînăr 
foarte talentat, care joacă în categoria 
a 11-a. Managerul echipei engleze, 
J. Mercer, fost jucător în echipa An
gliei, care a jucat în 1938 la București, 
a anunțat următoarea formație proba
bilă : Bonetti-Cohen, Thomson-Cross, La- 
bone, Deakin-Callaghan, Hill, Hunt, 
Dobson, Hinton.

Echipa noastră de tineret are în față 
un meci dificil. Cu toate acestea, tinerii 
noștri jucători au posibilitatea să facă 
un joc de calitate și să scoată un re
zultat bun. Pînă acum, în acest sezon, 
selecționata romînă de tineret a obți
nut rezultate bune : 2—1 cu Suedia li 
Cluj, 1—1 cu R.D.G. la Torgelow. In 
antrenamentele din cursul acestei săp- 
tămîni, echipa a dat satisfacție. Antre
norul Bazil Marian, care a pregătit echi
pa împreună cu V. Stănculescu, ne-a 
anunțat formația pe care a alcătuit-o în 
vederea jocului de mîine : Suciu-Hălmă- 
geanu. Petescu, Râcelescu-Ștefânescu, 
Neșu-Matei, Dumitriu II, Adam, Avram, 
Crăiniceanu.

în jocul de mîine, conform protoco
lului stabilit, poate fi înlocuit portarul 
(în tot timpul meciului) și un jucător 
de cîmp, în caz de accidentare, numai 
pînă la pauză.

Reamintim cititorilor noștri că pînă 
acum echipele de tineret ale Rominiei 
și Angliei s-au întîlnit de două ori : în 
mai 1957 la București oaspeții an cîș- 
tigat cu 1—0 prin golul marcat de 
Haynes în min. 88 și în octombrie 1957 
la Londra, cînd victoria a revenit tot 
englezilor cu 3—2 (2—2), golurile fi
ind realizate pentru gazde de Jimmy 
Greaves (2) și Corry jar pentru noi de 
Ene II și Ceorgescu.

Jocul de mîine începe la ora 17 și »j 
fi condus de arbitrul cehoslovac V. Ko- 
relus. In deschidere, de la ora 15,15 un 
atractiv meci de juniori între două din 
cele mai bune echipe bucureștene. Di
namo și Rapid.

Ultimele noutăti înaintea meciului de la Chorzow
(Urmare din P^-9. 1)

fost cei mai dificili parteneri de în
trecere pentru cel polonezi.

Părerea generală este că meciul, cu 
tot caracterul său amical, se anunță 
deosebit de important pentru am
bele echipe, avînd în vedere evoluțiile 
lor viitoare, în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic.

Fotbaliștii romîni au sosit în capi
tala Poloniei joi la ora prinzului.

Oaspeții au foot întîmpinați de re
prezentanți ai federației de speciali
tate, reprezentanți ai presei, de iubi
tori ai sportului. După o ședere de 
numai cîteva ore la Varșovia, delega
ția și-a continuat drumul spre Chor
zow, oraș aflat în Silezia, important 
centru al industriei carbonifere po
loneze, localitate unde duminică pe 
stadionul Slanski — cu o capacitate 
de 100.000 locuri (cel mai mare din 
Polonia) se va disputa cel de al 
XVII-lea meci Romînia A — Polonia A. 
Fotbaliștii romîni au făcut vineri 
dimineața un antrenament pe stadio
nul pe care vor evolua duminică in

următoarea formație: DATCU —
POPA, NUNWEILLER III, IVAN - 
PETRU, KOSZKA - PÎRCĂLAB, 
VARGA, PAVLOVICI, CONSTANTIN) 
I. HAIDU.

Fotbaliștii polonezi se află la 
Chorzow de cîteva zile și sub îndru
marea antrenorului TWeusz Forys 
își încheie pregătirile. Ei se află în 
formă bună, lucru dovedit de ultimele 
meciuri cînd au învins Norvegia cu 
5—2 și Grecia cu 4—0 în urma unor 
jocuri de calitate. Pentru meciul cu 
R. P. Romînă selecționerul polonez, 
prof. Motoczyinski a anunțat urmă
toarea formație: KORNEK — BA
ZAN, OSLISZLO, SPIEWAK —NIE- 
ROBA, BLAUT - POLOK, GALE- 
CZKA, BRYCHZY, MUSIALEK, FA
BER. După cum se vede din echipă 
lipsesc Stepanszki și Pohl.

Echipa poloneză practică de doi ani 
sistemul 1—4—2—4 și are în Brychzy 
(care va îmbrăca duminică pentru 
a 47-a oară tricoul echipei naționale) 
un bun coordonator, asupra căruia 
apărarea noastră va trebui să-și con
centreze atenția. Meciul începe ]a 
ora 18 (ora Rominiei).

Petrolul Ploiești-Motor Zwichou 2-1 (0-0)

Arieșul—Marek Stanke
Dimitrovo 1-4 (1-1)

TURDA (prin telefon). Joi după 
amiază s-a desfășurat în localitate 
meciul dintre Arieșul și formația bul
gară Marek Stanke Dimitrovo care, cu 
acest prilej, și-a inaugurat turneul în 
țara noastră. Oaspeții au obținut o 
meritată victorie cu 4—1 (1—1) după 
un joc bun.

Arieșul s-a prezentat sub valoarea 
obișnuită și dacă în prima parte a 
făcut față jocului, avînd și cîteva o- 
cazii de gol, în cea de-a doua repriză, 
în schimb, a cedat inițiativa oaspeți
lor. Scorul a fost deschis de Stoianov 
(min. 34) iar în ultimul minut al re
prizei I a egalat Pîrvu. în a doua 
parte, Marek și-a asigurat victoria prin 
golurile înscrise de Konstantinov 
(min. 65) și Nacev (min. 67 și 82). A 
condus cu scăpări arb. I. Oniga-Teiuș. 
I. PATAKY și I. LAZĂR-coresp.

Jocuri internaționale la Cluj
CLUJ 31 (prin telefon) 

miercuri s-au disputat aici 
niri internaționale de volei, 
parei echipei Epitok Vasas Budapesta. 
In prima, formați oaspe a 
C.S.M. Cluj cu 3—1 (14-16, 15 
15—8, 19—17), după 
putat. De la oaspeți am 
Gerhard și Nicolaide,

— Marți și 
două întîl- 
cu pârtiei-

pe Botezan. In 
Cluj a dispus 
același scor :
14

întrecut, pe 
5, 

joc viu dis- 
reniarcat pe 

iar de la gazde

un

al doilea meci. Știința
de EpitoX Vasas ou

3—1 (15—7, 13—15, 16—
15—12). Știința s-a impus dato

rită unei apărări foarte bune și a unui 
atac eficace, remareîndu-se în special 
Ana Mocanii și Marilena Cucu (Sz. Ta- 
maș, coresp.).

(prin telefon
— Un public 
mare iubitor

Ieri, in turneul final masculin
de antrenament ?sau...

de la 
deose- 
al jo-

Ludwig (Timișoara) — 
solicitați, de altfel — 
în foile- lor de arbitraj 
astronomice, unice în 

republicane, 
chiar atunci cînd

CAMPIONATUL INTERȘCOLAR

Portarul echipei Motor Zwickau respinge un șut periculos.
Foto : P. Stan

MEDIAȘ, 31 
trimisul nostru), 
bit de numeros, 
cului de handbal, a ținut să fie pre
zent vineri după-amiază la evoluția 
celor mai bune echipe din țară în 
primele meciuri din returul turneului 
final. Desigur că nimeni nu se aș
tepta ca Dinamo Brașov să învingă 
pe Dinamo București sau C.S.M. 
Reșița pe Steaua, deși surprizele nu 
sînt încă excluse uneori nici în acest 
sport. Dar, cele două partide, de
parte de a contribui și mai mult la 
propaganda handbalului in rîndurile 
iubitorilor de sport din Mediaș, au 
dezamăgit total. La sfirșitul meciuri
lor, arbitrii respectivi I. Szucik (Re
șița) și Gh. 
foarte puțin 
au consemnat 
două scoruri
istoria campionatelor 
rar Intilnite chiar atunci cînd se 
Întîlnesc o echipă din prima cate
gorie și una de începători: Dinamo 
București—Dinamo Brașov 37—5 
(19—2) și Steaua — C.S.M. Reșița 
44—6 (25—1).

De ce a fost ratat debutul returului 
la Mediaș? Nu e prea greu de dedus. 
Atît Dinamo Brașov, cit și C.S.M. 
Reșița au avut o comportare condam
nabili, făcind pur și simplu figu
rație pe teren. In nici un moment 
aceste două formații nu și-au apărat 
șansele cu convingere, nu au luptat, 
așa cum „legea sportivă" o cere, pen
tru victorie. Dinamo Brașov, de pil—

mingea in mina adversa-
25 de ori și din aceste

dă, a dat 
rilor de 
„pase" bucureștenii au realizat multe 
goluri pe contraatac. Cit despre re- 
șițeni, aceștia au schițat rareori —■ 
în apărare — vreun gest de oprire 
a șuturilor handbaliștilor de Ia 
Steaua. în felul acesta, cele două 
partide s-au transformat în simple 
ședințe de... antrenament cu public* 
ale formațiilor Dinamo București și 
Steaua.

Lucrurile petrecute vineri la Me
diaș vor trebui să constituie obiectul 
unei serioase analize. Biroul Federa
ției Romine de Handbal e dator să 
analizeze cu severitate comportarea 
formațiilor Dinamo Brașov și C.S.M. 
Reșița și să 
zătoare.

ia măsurile corespun-

ADRIAN VASILIU

fliinc, la Oradea
PRIMELE JOCURI

IN TURNEUL FINAL FEMININ
Ediția 1962—63 a campionatului re

publican feminin de handbal in 7 intră, 
de miine în ultima sa fază: turneul fi
nal, care — după 6 zile de joc —* 
va desemna noua formație campioană. 
După cum se știe, turul 
final 
la 2 
între 
sânt:

Pknești a 
câștigătoarea 
a stârnit un 

Partida — 
Petrolului

(0—0) — a
diferite. în

echipei Motor 
Cupei R. D. 

viu interes 
incheiată 
la i 
avut 
prima 
practicat un 
puține faze

in 
cu 

scorul 
două 

i re-

77 Ivan), M. Marcel — V. Anghei 
(min. 46 Ciornoavă), Badea (min. 77 
V. Anghei), Dndea I, A. Munteami 
(mm. 46 Tabarcee), Moldoveana.

Ieri a început turneul final al fazei 
pe Capitală. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate : la băieți : S. M. nr. 
13 — Șc. prof. Electroaparataj 14—7 
(6—1), S. M. nr. 36 — S. M. nr. 
18 13—12 (4—5); la fete : S. M. nr. 13 

(2—1) și S. M. 
Dîmbovița 18—4

Tractorul Bra-

viu disputată, 
la titlu sînt

Șă
PLOIEȘTI 31 (prin telefon). Pre

zența la 
Zwickau, 
Germane,

| localitate, 
victoria

i de 2—1 
[ aspecte
i priză, ambele echipe au 
i joc confuz, creând prea
| spectaculoase și trăgind rar la poartă.
I Petrolul a avut o ușoară superiori
tate in cimp (și a ratat in min. 24 
prin V. Anghei singura ocazie creată), 
dar formația oaspe a fost mai peri
culoasă la poartă. In partea a doua 
a jocului, prin modificările făcute 
in formația Petrolului, aspectul s-a 
schimbat. Petrolul a dominat, asal
tând poarta apărată cu succes de 
Mayer. Deși Petrolul a fost superior 
teritorial, cei care au deschis scorul 
au fost oaspeții : în min. 55, Witzger 
a reluat cu capul in plasă, la o lo
vitură liberă executată de Griiner. 
După acest „duș rece", Petrolul a- 
tacă mai hotărît și egalează în min. 
73 prin Dridea I, care a transformat 
o lovitură de la 11 m. După ce a 
ratat alte câteva ocazii prin Dridea I, 
Badea și Moldoveanu, în min. 87 
Petrolul a înscris punctul victoriei 
prin Marin Marcel, care a reluat cu 
capul o pasă de la Dridea I. A ar
bitrat T. Burtan-Bucureștâ.

PETROLUL: Sfetcu - Pahonțu, 
Fronea, Florea — D. Munteanu (mân.

MOTOR ZWICKAU: Mayer - 
Glaubdtz, Beier, Rohner — Gruner. 
Dimanski — E. Franz, Witzger (min. 
65 Baumann), Jura, Herxschet, Speth.

A. VLASCEANU și GH. ALEXAN
DRES CU, coresp.

ȘTIRI... REZULTATE...
u

JUNIORII ROMÎNI
AU PLECAT IERI IN POLONIA
Ieri la ora prinzului a plecat în 

Polonia echipa reprezentativă de ju
niori a țării noastre, care va întîlni 
mîine la Bialistock reprezentativa 
de juniori a Poloniei.

Au făcut deplasarea următorii ju
cători : M. Constantinescu, Argeșanu, 
FI. Constantinescu, Alecu, Deleanu, 
Seceleanu, Ștefan, Jamaischi, Con- 
tardo, Constantin, Mureșan, Lungu, 
Ouperman, Nunweiller VI, Cristolo- 
veanu și Petz. Antrenorii echipei 
sînt I. Bălănescu și St. Stănculescu.
PROGRESUL JOACA AZI LA RUSE

Echipa bucureșt.eană Progresul sus
ține azi după-amiază, la Ruse (R. P.

Bulgaria) un joc amical cu formația 
locală Dunav.

INTILNIRI INTERNATIONALE 
AMICALE IN TARA

Echipa utruguaiană Cerro susține 
mîine, la Constanța, în compania Fa
rului, ultimul joc din cadrul turneu
lui său în Romînia. Tot mîine se 
dispută partidele : Dinamo Bacău -- 
Motor Zwickau, Crișana Oradea — 
Marek Stanke Dimitrovo.
JOC AMICAL, DINAMO — RAPID

Mîine dimineață, la ora 9, pe sta
dionul Dinamo se întîlnesc într-un 
joc amical echipele Dinamo Bucu
rești și Rapid. Cu același bilet de 
intrare, spectatorii vor putea urmări 
și competiția de ciclism pe velodrom.

din parcul „23

— S M nr. 32 5—4 
nr. 27 — Șc. prof. 
(8—0).

Azi, pe terenurile
August* (de la ora 17) au loc parti
dele : S. M. nr. 13 — S. M. nr. 36,
S. M. nr 18 — Șc. prof. Electroaparataj 
(b), S. M. nr. 32 — Șc. prof. Dîmbo
vița și S. M. nr. 13 — S. M. nr. 27 
(fete).

turneului 
se va desfășura la Oradea, de 
lă 4 iunie, iar returul la Cluj,- 
7 și 9 iunie. Primele jocuri 

Rapid București — C.S.M. Sibiu
și Știința Timișoara — 
șov.

întrecerea se anunță 
Principalele candidate
Rapid — actuala campioană 
Știința . De o parte o echipă expe
rimentată, cu o torță de atac supe
rioară, dar mai slabă în apărare; 
de alta o formație care reprezintă 
o inmănunchere de jucătoare tinere 
dintre cele mai valoroase din țară* 
echilibrată și cu o apărare foarte 
bună. Desigur că în acest „duel" 
pot interveni și celelalte două for
mații, incurcind socotelile principa
lelor protagoniste. Tractorul și C.S.M. 
pot avea un cuvînit de spus in acest 
turneu final. I

\E;

tV
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Mîine, iubitorii sportului cu balonul ro

tund, participanți la Pronosport, au .de 
lucru* cu o etapă a meciurilor internațio
nale care predomină programul concursu
lui.

în sprijinul participanților prezentăm, mai 
jos, rezultatele la întâlnirile anterioare, in
tre ele, ale protagonistelor acestei etape :

F

i

■

PRONOEXPRESPRONOEXPRES
nenl olimpic) : olimpicii bulgari privesc cu 
Încredere partida de la Tirana.

7. Dinamo - -
(B.D.G.). In 
dinamoviștil 
torie.

8. Crișana 
(R. P. Bulgaria)

Bacău — Motor Zwickau 
accentuată revenire de loiroă 
băcăoani au șanse de vic-

Marek Stanke Dimitrovo 
Meciul promite o întll-

7/7 " a
•

Mi■ ; CONCURSUL SRuae tses se mr^oouce.
- -BULETINUL COLECTIV (zecimal)

(A) :
3—3;

2—3 
1959:

1. R. P. Polonă — R. P. Romînă 
1947 : 1—2 și 0—0; 1948: 0—0; 1950: 
1952: 0—1; 1953: 2—2.

2. R.P.R. Anglia (tineret): 1957:
3. R. P. Polonă — R.P.R. (juniori) : 

0—2; 1961: 2—1.
4. R. S. Cehoslovacă — R. P. Ungară : 

1956: 4—2; 1962: 1—0.
5. R. D. Germană — Anglia (A) : prima 

întîlnire între cele două reprezentative. E- 
chipa Angliei se prezintă cu cartea de vi
zită a recentei victorii asupra R.S.C.

6. R. P. Albania — R. P. Bulgaria (tui-

niTe disputată, echipa oaspe fiind o for
mație cu multă putere de luptă.

9. Metalul Turnu Severin — Știința Bucu
rești : 1962/63: 1—2.

10. C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu: 1961/62: 
4—1 șl 1—2; 1962/63: 0—1.

11. Flamura roșie Tecuci — Poiana Cîm-
pina: 1962/63 : 0—1.

12. A. S. Cugir — Mureșul : 1962/63: 0—0.
Sp. Arieșul Turda — Crișul: 1961/62: 3—1 

și 2—2; 1962/63: 1—1.
Tncepînd cu concursul Pronosport nr. 23 

din 9 iunie a.c. se introduce pe lingă foi-

mele obișnuite de participare, în mod ex
perimental, BULETINUL ZECIMAL caie con
stituie pentru participanți o formă de joc 
ușor accesibilă, prin care pot depune un 
număr foarte mare de variante cu o taxa 
de participare redusă.

Cota minimă de participare este de 
10* • și poate crește numai din 10 in 10 
(10*/«; 20%; 30®/.; etc.).

Fotografia alăturată reprezintă, spre 
exemplu, schema minimă 1—5—6 care o-( 
feră posibilitatea ca numai cu 19,20 lei să|' 
jucați 96 variante. »

DE LA ACEASTA DATA SE SCOT DIN’ 
UZ BULETINELE CU PARTICIPA ȚIE.

Amănunte 
de marți 4

___ __ ... , 1 
în Programul Loto-Pronosport 
iunie și la agențiile noastre.’

PREMIILE 
Pronosport nr. 21 <

24,20 variante a 2 
632,70 variante a 

variante a
LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din

concursului
categ. I 
categ. II 
categ III 5.596

La tragerea Loto-Central din seara 
de 31 mai 1963, au fost extrase din 
următoarele numere: 
70 42 23 53 49 65 59 19 26 37. Premiul _ 
cial A: 23 59 70; Premiul special B: 65 19 26;; 
Premiul special C: 37 53 42. Fond de pre
mii: 657.016 lei.

Tragerea următoare va avea loc vineri' 
7 iunie a.c. în București, str. Doamnei 
nr. 2, ora 19.

In urma extragerii din urnă» cîștigătorii 
premiilor suplimentare la categoria I pen
tru tragerea specială Loto-Central din 24 
mai 1963, sînt următorii:

Grupa A — autoturisme „Skoda-Octayia" 
Nistor Grigoie din Sibiu; Wșisman Ițic “flin 
Galați; Cohuț loan din Tg. Mureș. Grupa B: 
Cereji Petru Ioan din Brașbv; Unguieanu 
I. Gheorghe din com. Bîldana, raion Ră-, 
cari, ieg. București; Iorgulescu Nicolae din 
București. Grupa C: Boanc Alexe din Si
ghișoara; Emir Seif Penzi din Constanța; 
Lazin Dumitru din Satu-Maie. Restul pai- 
ticipanților cîștigă premiile de la grupa D.

Rubrică redactată de Loto-Pionosport.

spe-, 
O OR-,



SUCCES LA EXAMENE, DRAGI STUDENfl!

de examene al studenților de la Insti*Moment intens de studiu înainte 
tutui de Cultură Fizică...

Foto : Th. Roibu

Mîine, întreceri de polo pe 3 fronturi:
Campionatul republican de seniori, juniori și calificare

Incepînd de mîine, activitatea 
competițională la polo se desfășoară 
pe trei fronturi : campionatul repu
blican de seniori, campionatul de ca
lificare și campionatul republican 
rezervat formațiilor de juniori (eta
pa de zonă).

IN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE SENIORI...

IN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE...

I,...se desfășoară jocurile etapei 
după următorul program :

C.S.O. Timișoara — Olimpia Baia 
Mare.

Voința Cluj — Constructorul Lugoj. 
Meciul Progresul Buc. — Rapid 

Oradea a fost amînat.

Zona Oradea :
I. C. Arad — Constructorul Lugoj 
C.S.O. Timișoara — Ind. Linii Tim.. 
Crișana Oradea — Voința Oradea

luni 3 iunie Încep cursurile 
DE ÎNOT PENTRU COPII

Incepînd de astăzi, studenții din 
patria noastră intră in examene. Ei 
vor face bilanțul unui an de activi
tate desfășurat in săli și laboratoare, 
in amfiteatre și biblioteci. In zilele 
care au trecut, zecile de mii de stu- 
denti din țara noastră s-au pregătit 
cu sirguință pentru a se prezenta in 
fața comisiilor de examiare cit mai 
bine pregătiți.

Aceeași atmosferă febrilă, caracte
ristică ajunului de examene, am gă
sit-o și la Institutul de Cultură Fizică 
din Capitală. Viitorii profesori de edu
cație fizică și antrenori, cei care 
mîine vor avea misiunea de a pregăti 
noi cadre de sportivi, de a organiza 
și conduce diferite forme de activitate 
sportivă, folosesc fiecare clipă pentru 
a dobindi noi cunoștințe, pentru a 
fi permanent la curent cu ultimele 
noutăți in domeniul muncii lor.

Spre deosebire de ceilalți studenți, 
cei de la I.C.F., in perioada exame
nelor, vor fi prezenți și in sălile de 
sport și pe stadioane unde iși vor 
trece normele la unele discipline 
sportive.

Chiar in 
anul I vor 
menele de
tică artistică ; 
atletism, handbal și volei. In sfirțit. 
cei din anul III — la volei-

Bineînțeles că nu vor lipsi nici 
examenele de la materiile de bază — 
anatomie și fiziologie, economie po
litică, psihologie, limbi moderne, cul
tură fizică medicală etc.

Printre cei ce se vor prezenta la 
actuala sesiune de examene se nu
mără mulți sportivi, componenți ai 
loturilor republicane de seniori și 
tineret, care au... colecționat în car
netele de studenți numai note de 
8, 9 și 10- Așa sint canotoarele 
Mariana Limpede. Marga Jifcu din 
anul III, Maria Trincz din anul II, 
baschetbaliste Margareta Simon 
(anul IU), jucătorul de polo Nico
lae Firoiu (anul I), gimnastele Ma
riana Ilie si Cristina Doboșan (anul 
I)s atletul Vasile Murașan (anul I), 
pentatlonistul Ti beri u Munteanu 
(anul 1) șl alții.

...este programată etapa a Vl-a : 
București : Știința — Crișana O- 

radea (ștrandul Tineretului, 
10.30).

Cluj : Știința — Steaua.
Arad : I.C.A. — Dinamo București. 
Tg. Mureș : C. S. Mureșul — In

dustria Linii Tim.
Meciul Rapid Buc. — C.S.M. Cluj 

a fost aminat. Luni la 
fășoară partida restanță 
C.S.M. Cluj — Steaua.

IN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI...

ora

Cluj se des- 
din etapa I :

prima zi, studenții din 
putea fi întâlniți la exa- 

handbal, fotbal și gimnas- 
cei din anul II la

Activitatea motociclisîă
in Capitală și Ia Moreni

Mîine dimineață, începînd de la ora 
10.30, pe stadionul Unirea din Capitală, 
va avea loc faza a doua a campiona
tului republican de viteză pe zgură 
(dirt, track). Programul cuprinde șapte 
curse pentru campionatul republican 
și patru curse complimentare în care 
se vor întrece sportivii din categoria 
maeștri, cat. I și a II-a precum și pa
tru curse în care se vor întrece spor
tivii din cat. a IlI-a de clasificare. 
Motocicliștii din cat. I și maeștri vor 
purta pieptare de culoare roșie și nu
mere de la 1—10; cei din cat. a Il.a 
pieptare de culoare gri șj numere de 
la 11—20, iar cei din cat. a Hl-a piep
tare de culoare bej și numere de la 
21—30 înaintea fazei de mîine a cam
pionatului clasamentul se prezintă ast
fel : 1. f. Cucii (nr. 5) 9 puncte ; 2. 
R. Jurcă (6) 8 p ; X Ghi Voiciaescu (1) 
6 p ; 4. C. Radovici (7) 6 p ; 5. M A- 
tcxarvlrescu (2) 5 p ; 6. — •
4 p ; 7. Al. Pop (3) 2 p “ 
van (12) 1 p. U;,,

, P , 3. ; XTX .
Al. Șlnca (4)

8. Gh. Moldo.

124, care se prezintă la exa- 
cu media generală 9,00 la fel 
luptătorul Mircea Roșu (același 
aceeași grupă) care 
linia — numai note
„palmares" nu mai

are — pe 
de zece ! 
pufin de 
sabrer al 
Octavian

De ce

...sînt programate meciurile etapei 
a IlI-a (in zona de la București) și ale 
etapei I (in zonele de la Cluj și O- 
radea).

Zona București 
tului, de

Școala 
namo

Steaua
Zona Cluj :
C. S. Mureșul — C.S.M.
Olimpia Baia Mare — Știința Cluj

(ștrandul
la ora 9) : 
sportivă de elevi

— Știința

Tinere-

2 — Di-

a rămas in urmă

Cl-uj

Consiliul orășenesc UCFS, comisia 
de natație, anunță organizarea cen
trelor de învățare a înotului pentru 
copii la ștrandul Tineretului, care 
se deschid în ziua de 3 iunie. Se pot 
înscrie copii între 5—15 ani.

★
Clubul sportiv Unirea din raionul 

N. Bălcescu inițiază 
învățare a înotului 
Centrul se deschide 
iunie și va funcționa 
șos. Tancului nr. 130.

un centru de 
pentru copii, 

data de 3 
bazinul din

pe 
la

DIN TARĂ
...PREGĂTIRI ÎN VEDEREA DESCHI

DERII SEZONULUI DE VARĂ LA 
PLOIEȘTI

Se cuvine să spunem citeva cu
vinte despre campionul republican de 
tenis de cimp Ion Tiriac din anul III, 
grupa 
mene 
ca și 
an și 
toată

Un
invidiat are și cunoscutul 
clubului sportiv Steaua, 
Vintilă, despre care conducerea Insti
tutului are cuvinte de laudă pentru 
conștiinciozitatea cu care se pregă
tește, pentru media 9,25 cu care va 
lua „startul" in noua sesiune...

In rindul numeroșilor studenți pe 
care i-am intilnit in aceste zile pre
mergătoare examenelor n-am văzut 
studenti din ultimul an. Explicația 1 
Ei se pregătesc asiduu in vederea 
examenului de stat care... bate la 
ușă. Primele lucrări de diplomă vor 
fi prezentate secretariatului in ziua 
de 16 iunie, iar examenul propriu- 
zis va incepe in ziua de 25 iunie. 
Prin urmare, un timp destul de scurt 
in care pregătirile trebuie făcute cu 
multă conștiinciozitate.

Sintem convinși că in urma muncii 
temeinice și a sprijinului acordat de 
conducerea Institutului și de cadrele 
didactice, studenții de la I.C.F. vor 
reuși să treacă cu bine actuala sesi
une de examene, să obțină rezultate 
dintre cele mai frumoase. Tuturor le 
urăm succes deplin in „bătălia" 
examenelor care încep azi !

natația din regiunea Crișana ?

a fost analizată acti- 
orășeneșii, a secțiilor 
orașul Oradea și re-

Recent s-a desfășurat la Oradea șe
dința comisiei orășenești de natație. 
Cu acest prilej 
vitatea comisiei 
de natație din 
giunea Crișana.

La sfirșitul discuțiilor s-a ajuns la 
concluzia că sportul natației, care se 
bucura de o frumoasă tradiție in ora
șul Oradea, cunoaște acum o activi
tate necorespunzătoare, numărindu-se 
printre disciplinele sportive rămase 
mult în urmă.

în Oradea întreaga activitate s-a 
rezumat la participarea celor două 
secții de polo, Crișana și Voința, la 
campionatul republican și, respectiv, 
la campionatul de calificare. In rest, 
muncă de mintuială, lipsită de orice 
perspectivă, din care cauză natația 
orădeană n-a promovat in ultimii ani 
nici un înotător de valoare. In aceste 
condiții apare firească întrebarea : 
unde sînt copiii care au învățat înotul 
la cursurile de inițiere ? A fost în
tocmită vreo evidență ? A existat 
vreo comisie, alcătuită din tehnicieni, 
care să-i repartizeze în secțiile de na
tație pe baza unor criterii științifice 
de selecție ? Dc bună seamă că nu, 
de vreme ce secțiile de natație oră- 
dene duc lipsa elementelor de pers
pectivă.

în 
clubului

activita- 
la comi-

Recent a avut loc la Ploiești reor
ganizarea comisiei regionale de na
tație. Cu acest prilej s-a analizat ac
tivitatea depusă în anul 1962 precum 
și rezultatele obținute în regiunea 
Ploiești. Noua comisie regională a ho- 
tărît ca cele 21 de ștranduri din re
giunea Ploiești să-și deschidă porțile 
sîmbătă 1 iunie.

Majoritatea consiliilor asociațiilor 
sportive au înțeles să ia măsurile ne
cesare pentru amenajarea ștranduri
lor. S-au evidențiat în această muncă 
asociațiile de pe lîngă Rafinăriile 
1 Ploiești, 3 Teleajen, Lazăr Edeleanu 
și Schela Boldești. Din păcate sînt și 
unele asociații ca Petrolul Urlați și 
Flamura roșie Dorobanțu Ploiești ale 
căror consilii au dat dovadă de ne
păsare, neluînd nici o măsură în ve
derea deschiderii sezonului de vară

In ziua de 15 iunie se deschid (la 
patru bazine) și cursurile de învățare 
a înotului pentru copii.

A. VLASCEANU — coresp

Ecouri după „Cupa Păcii46
Ne vorbesc oaspeții

întrecerile din cadrul celei de-a 
V-a ediții a „Cupei Păcii” s-au ter
minat ; ecourile competiției continuă, 
în această direcție să 
citorva oaspeți :

dăm cuvîntul

conducătorul 
„Romînii 

la înălțime
au

CURSURI DE ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI
REȘIȚALA

o supărătoare lipsă de 
partea activului salariat 
o foarte slabă muncă de 
control.

In deschidere, la ora 9. este progra
mat un concurs popular'de îndemiriafie 
rezervat începătorilor "Pentru ' eî ' s-a 
amenajat un traseu care pe un. tur de 
pistă cuprinde 7 obstacole , slalom 
trambulină basculantă!' pbârțS "bă ga
barit de lățime' și înăRfine'' ?:»,

Tot mîine .dimineață. . la rMorenî. va 
avea loc faza I a campionatului repu
blican de Viteză pe circuit ' 6rg’âhizât 
de asociațiile sportive Poiana Cîmpiria 
și Locomotiva. Ploiești,, .... i

SPORTUL POPULAR l,
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Ca și in anii 
perit din Reșița 
pentru învățarea înotului, care vor fi 
frecventate în cursul lunilor de vară 
de sute de copii.

înscrierile pentru prima serie, care 
va funcționa în tot timpul lunii iunie, 
au și început, la aceste cursuri fiind 
primiți copii pînă la vîrsta de 12 ani 
Alte două serii se vor desfășura între 
t—31 iulie și respectiv 1—31 august.

îndrumarea metodică a acestor 
cursuri este asigurată de profesorul 
Ion Schuster, ajutat de o serie de in
structori cu calificare corespunzătoare.

A. RUDEANU — coresp.

trecuți, bazinul aco- 
va găzdui noi cursuri

Desigur, de această situație se fac 
vinovați in primul rind antrenorii 
Eraerich Freund, Nicolae Sonnenwirth, 
care n-au reușit să pregătească nici 
un înotător fruntaș, deși, este știut, 
în sportul natației BAZA ACTIVITĂ
ȚII O CONSTITUIE ÎNOTUL. Mai 
toți copiii care au dovedit aptitudini 
pentru înot au fost îndrumați spre 
jocul de polo. Discuțiile purtate în 
timpul ședinței au dezvăluit și o se
rie de greutăți intîmpinate de antre
nori. Astfel antrenorul N. Sonnen
wirth a solicitat sala de gimnastică 
pentru pregătirea înotătorilor 
timpul iernii, dar conducerea 
n-a fost de acord.

Același dezinteres pentru 
tea natației a fost intilnit și
sia orășenească de... specialitate, pre
cum și la consiliul regional UCFS 
Crișana.

Am avut așadar de-a face, în pri
mul rind, cu 
inițiativă din 
și obștesc, cu

. îndrumare și
Dacă așa stau lucrurile in orașul 

Oradea — unde minusurile activității 
din sportul natației sînt înregistrate 
sub... ochii nepăsători ai tovarășilor 
salariați din organele și organizațiile 
UCFS, ce-am mai putea spune despre 
inactivitatea din diferitele raioane ale 
regiunii Crișana. Intr-adevăr, deși în 
raioanele Salonia, Bcraș, Marghita. 
Crîș și Ineu există bazine de înot, 
natația cunoaște o activitate spora
dică lipsită de perspectivă. Cauza ? 
Dacă-i întrebăm pe activiștii consili
ilor raionale UCFS, aceștia se plâng 
de lipsa oricărui sprijin din partea 
activiștilor consiliului regional, care, 
la rândul lor, aruncă vina pe... comi
sia regională de natație, fără să știe, 
de fapt, că un asemenea organ — la 
Oradea — n-a luat încă ființă, deși 
era necesar.

Dar lucrurile nu pot merge astfel 
Ia infinit. Pentru redresarea situației 
trebuie să se înceapă cu întocmirea 
unui plan de măsuri, pe baza căruia 
secțiile din orașul Oradea Și regiunea 
Crișana să-și axeze întreaga activi
tate. Atenția antrenorilor să fie în
dreptată în principal în spre buna or
ganizare a centrelor de învățare a 
i.'iotuiui pentru copii, viitoarele ele
mente dc perspectivă pentru nalația 
orădeană.

DIN NOU DESPRE NATAȚIA DIN 
BAIA MARE

Cu puțini ani în urmă, în orașul 
Baia Mare a fost construit un bazin 
de înot de dimensiuni olimpice. Nu
meroși copii din localitate au îndrăgit 
acest frumos și util sport, învățînd 
repede să înoate, să joace polo sau 
;să sară de pe trambulină. Activitatea 
competițională organizată a început 
abia anul acesta. A luat ființă o secție 
de natație pe lingă asociația Olimpia 
din localitate, iar zilele trecute echi
pele de juniori și de seniori ale aso
ciației Olimpia au susținut întîlniri 
amicale în compania jucătorilor de Ia 
Voința Cluj. Mîine, atît echipa de se
niori cît și cea de juniori își vor în
cepe activitatea competițională ofi
cială.; echipa de seniori a fost ad
misă în campionatul de calificare si 
va evolua lă Timișoara, iar echipa de 
juniori va evolua „acasă” (în cadrul 
campionatului republican de juniori) 
și va întîlni formația Știința Cluj.

„La prima noastră participare 
„Cupa Păcii”, am venit desigur 
învățăm, să punem în practică fru
moasele lecții pe care ni le-au dat 
îndeosebi rugbiștii romîni. Rugbiul 
este un joc spectaculos care se pre
tează foarte bine temperamentului 
sportivilor noștri ; de aici și convin
gerea că în scurt timp, el va cuceri 
mulți simpatizanii și la noi. Pe a- 
ceastă cale țin să mulțumesc condu
cerii federației de specialitate din 
R.P. Romînă pentru invitația transmi
să, cit și profesorului N. Pădureanu. 
pentru interesanta lecție-antrenament 
ținută cu lotul . nostru, la Bîrlad. 
Intr-unui din „antractele” turneului".

în 
să

Ei 
în 
e-

• JERSZI STAMM, 
delegației R.P. Polone : 
fost șl de data aceasta 
și ca sportivi și ca organizatori,
au cucerit pe merit trofeul pus 
joc, dovedind o înaltă clasă. Este 

se află 
Sub as- 
au fost' 
întrece

rile in diferite orașe. Mulțumim fo
rului de specialitate pentru atenția 
cu care ne-a înconjurat”.

vident că rugbiul rominesc 
pe primul plan in Europa, 
pect organizatoric gazdele 
bine inspirate programind

ILIE GHIȘA-coresp. regional

• OLIN PAZDERA, antrenorul re
prezentativei R.S. Cehoslovace-: „Șmt 
de-a dreptul uluit de comportarea 
rugbiștilor din echipa de tineret a 
R.P. Romine I Nu mi-aș fi închipuit 
ca formația noastră să primească o 
asemenea replică și să nu poată fi
naliza măcar o aețiune. Ml-am dat 
seama că romînii au un izvor neser 
cat dp cadre”.

Dinamo-Steaua și

Mâine, in cuplaj

Grivița Roșie—Gloria

• EDGAR FRIEDLEIN.'tțrWru din 
R.0. Germană „Tpțui. a lași impre
sionant-: atlt-- valoarea cbncUrsțțlui,i 
citași ' atmosferă1 .Caldă, pfi?t^e^șc^.

' î.n' . spjrîj,'ul,.’cqm'p?ti‘ției. ,Ca. arbitru-
• treble să remarc-faptul că publicul- 
rotnihesc s-ă ddVedit un.’,Țî'nu ctlțjoș-, 
catdr a'l.. rbâglajpen.tiiiui dp.'. Țoc ceea ' 
ce a contat foarte‘mult pențry mine, 
ușurîndu-mi astfel Misiunea”.

® IVAN KRÎSTEV, jucător în e- 
chipa reprezentativă a R.P. Bulgaria:

Reluarea campionatului republican 
coincide, Cu programarea citorva jocuri 
care/ fără îndoială.' vor oferi specta
torilor prilejul de â’Șșișța. la partid? 
edhilibrăfe, viu disputate. „Capul de 

,^fiȘ.“ A .it jConstitoie:' firește, cuplajul 
•bucureștean $il îh^eb'șgbl! meciul 6U 
"Ț^arh^Steaua, Iptilnise intre for
mații cu îndreptățite aspirații la loibtf- 

’ rile'fruntașe'' ate* clasamentului. Th 
deșțdiid^ț?,’ Grivița -Roșid vă' irttilriî e-1 
chipg.njeț^lurgiștilot-, câfrg îhtbtdelauhh 
a Țăcuț, .o. partidă 'bună îrt' compania 
campionilor. Tot in Capitală se va 
desfășura și jocul Unirea — Știința 
Timișoara,

Trei partide au loc în provincie,: 
Știința Cluj: Progresul, C,S.M.S;
Iași — Farul Constanța. Știința Pe- 
țroșrmi — Rulmentul Bîrlad. .,, ,

Înaintea reluării campionatului ea- 
tbgoriei A de „rtigbi,, clasamentul se

De la I. E, B. S.

prezintă 'astfeli. ■, -i. ,
X; iSiteaua. • “7 6 1 0 106: 20 20
2. «Progresul • 7 6 0 1. 59: 23- 19
3. Gri vita Roșie •7 6 1 1 90: 14 18
4. Dianmo . * ■ • • 6 5 1 0 52: 15 17
5. Gloria '. ■ > • i 7 4 2 1. 46; 18 17.
6. Știința Cluj , 7 4 1 2 42: 46 16
7. d.S.M S. Iași 7 2 14 18f 33 12
8. RulmenliH Bîrlad 6204 32: 67 10
9. Știința Petroșeni 7115 24: 46 10

10. Farul Constanța 7115 16:104 10
11. Unirea 7025 15: 50 9
12. Știința Timișoara 7016 15: 79 8

Bilete pentru meciul de fotbal R. P. 
I^OMINA (tin.) — ANGLIA (țin.) din 
2 VI de - pe stadionul „23 August" se 
^$șeste vîpzare la casele, obișnuite

, ștr.. Ion Vidu, agenția Pronosport din 
caL Victoriei nr. 2, C.C.A., Stadioanele 
Republicii. „23 August", 
Giuiești.

★
Centrul de inițiere la 

copii între 5—10 ani de 
Floreasca își continuă activitatea 
în luna iunie a.c. înscrieri și infor
mații la bazin, telefon 11.64.06.

., stadioanele 
Dinamo, și

înot pentru 
la bazinul

Șl



Rinduri despre o carie

34 18 12 4 ÎO:44 T0,5r«
Cifre șl date din meciurile dintre fotbaliștii 

romini și cei polonezi
înaintea meciului de 

mîine dintre primele 
reprezentative de fot
bal ale R.P. Romine și

Romînia 163 67 30
Polonia 189 64 39

Fotbaliștii polonezi au 
disputat prima lor întîl- 
nire interțări la 18 dec. 
1921, pierzînd la Buda
pesta în fața Ungariei 
cu 1-0. Echipa noastră 
națională și-a făcut de
butul cu cîteva luni mai 
.tîrziu, la 8 iunie 1922 la 
Belgrad și acest debut 
a coincis cu primul suc
ces : victorie cu scorul 
de 2-1 cu Iugoslavia. A 
doua partidă interțări a 
fotbaliștilor noștri s-a

Echipele A 16
O B 4
„ Tineret 4
„ Juniori 10

Total 34

Rezultă deci o supe
rioritate evidentă pen
tru culorile noastre. 
Din cele 34 de meciuri 
disputate, am pierdut 
doar 4, dintre care unul 
singur acasă : partida 
dintre primele reprezen
tative, disputată in anul 
1932, la București. Deși 
din echipa noastră fă
ceau parte Albu, Bur
ger, Robe, Bodola, 
Schwartz, Sepi, Dobai și 
alți fotbaliști renumiți 
din perioada aceea, am 
pierdut cu... 5-0. Acest 
rezultat poate fi consi
derat un „accident", ți- 
nînd cont și de faptul 
că la numai 8 luni de 
la acest meci, reprezen
tativa noastră a cîștigat 
Balcaniada cu golavera
jul de 13-0 (7-0 cu Bul
garia, 1-0 cu Grecia și 

R.P. Polone, palmaresul 
interțări al celor două 
echipe naționale arată 
astfel:

66 304: 329 50,3%
86 373: 402 44,1%

disputat tocmai în com
pania polonezilor, la 
data de 3 sept, 1922, și 
s-a terminat cu un scor 
nedecîs : 1-1. Prin ur
mare, relațiile fotbalis
tice dintre țara noastră 
și Polonia au depășit 
virata considerabilă de 
40 de ani, perioadă in 
care aceste relații s-au 
dezvoltat, bilanțul lor 
din punctul de vedere 
al fotbaliștilor noștri in- 
dicind următoarele :

7 8 1 32:27 68.7%
3 1 0 9: 3 87.5
2 2 0 5: 3 75.0
6 1 3 24:11 65 0

18 12 4 70:44 70.5% 

5-0 cu Iugoslavia). De 
altfel, în meciurile cu 
Polonia, naționala noas
tră A s-a comportat mai 
bine în deplasări : din 
8 partide a cîștigat 4, 
restul terminîndu-le la 
egalitate. Ultimul meci, 
jucat la Varșovia la 30 
aug. 1959. a coincis cu 
o nouă victorie a culo
rilor rom in ești : am cîș
tigat cu 3-2, toate cele 
trei goluri ale noastre 
fiind înscrise de Dri- 
dea.

După cum se știe în 
această primăvară fot
baliștii polonezi au ob
ținut două rezultate re
marcabile : 5-2 cu Nor
vegia, în deplasare, și 
4-0 cu Grecia, la Var
șovia. Naționala noas
tră a realizat, de ase
menea un rezultat bun 
întrecînd după un meci 

dramatic, cu 3-2, echipa 
R.D. Germane care con
ducea la pauză cu 2-0. 
Statisticile dovedesc ra
ritatea și, implicit, va
loarea unei asemenea 
performanțe. Din cele 
163 de meciuri susținute 
in decurs de 41 de ani 
de reprezentativa noas
tră de fotbal, rezultatul 
la pauză a fost nefavo
rabil culorilor noastre 
de 54 de ori, din care 
în 46 de cazuri parti
dele respective au ră
mas pierdute, în 6 oca
zii am reușit să obți
nem un rezultat egal și 
numai de două ori am 
răsturnat rezultatul în 
favoarea noastră : la 20 
iulie 1948 in meciul cu 
Bulgaria și la 12 mai 
1963 in partida cu R. D. 
Germană. In ambele 
partide scorul era la un 
moment dat de 2-0 in 
favoarea adversarilor 
noștri iar rezultatul fi
nal a fost de 3-2 pen
tru noi. Și de fiecare 
dată, am învins forma
ții redutabile.

FK MOISES 
Rupea

DE ZIUA LOR
Cum ploaia s-a zvîntat o clipă. 
Acolo, lingă noul bloc
Doi finei s-au apucai In pripă 
Sâ-și facă „stadion* pe loc.

— Eu vreau o minge adevărată 
Vreau o trompetă, un penar. 
Și un baton de ciocolată 
A zis Iniiiul... mușchetar.

Al treilea, mă rog, „portarul* 
A șaxă poarta cu dichis 
Doi bolovani și... trotuarul 
Pe jumătate e închis.

— 0 bicicletă argintie 
Fiindcă tăticul meu mi-a zis 
Că dacă știu o poezie 
Mi-o ia de ziua mea precis.

Un „nene* curios se-oprește 
Și amuzat de prichindei
O clipă *tâ, li tot privește 
Apoi li cheamă pe toți trei.

„Portarul* stă, se cumpănește 
Apoi cu zimbetul ștrengar 
Se duce-ncet și Ii șoptește: 
Eu, nene, știi ce vreau In dar ?

— Să-mi spuneți iute fiecare 
Cum ziua toastră-i la Intii 
Ce dar doriți la deșteptare 
Ca să găsiți la căpătli ?

Ți-o spun acuma du mi tale
— Dar să rănună Intre noi ! — 
In meciul nostru cu Polonia
La Pronosport., să iasă 2 !

I. CHIVU

Glorie dureroasa...
Romanul „Minutul 90** 

al italianului Franco Ciam- 
pitti, apărut înainte de 
război, ni s-ar părea as
tăzi desuet, aricită plăcere 
simțim cînd tntilnim o 
operă literară dedicată lu
mii sportive. Defectul co
mun al multor astfel de 
romane a fost un anume 
idealism, o anumită tendin
ță de idilizare a vieții 
sportive.

Ziaristul francez Pierr» 
Naudin s-a sustrat acestei 
maniere facile și ne-a dat 
cu „ Gloria lui Jacques 
Fage“ *) (in original: „Les 
mauvaises routes**) nu un 
roman sportiv, ci unul pen
tru sportivi. Ancorlndușl 
eroul in mediul social, sl- 
tuindu-l tn plină frescă a 
mișcărilor muncitorești din 
Franța anilor 19.32—19.36, 
autorul dovedește un admi
rabil respect pentru viată 
și pentru real.

Tinărul muncitor Jacques 
Fose, victimă a mirajului 
de suprafață pe care ll eta
lează lumea capitalistă, 
crede că nu va putea ob
ține fericirea decit deve
nind ciclist profesionist. El 
crede, naiv, că reușita ' 
sportivă este dublată de 
reușita socială. Și astfel, ( 
pe drumul spre cariera de ; 
vedetă, el tși reneaeă pă- i 
rialii, prietenii, clubul. Iar . 

in ziua tn care ctștigâ ul
tima etapă a „Turului 
Franței**, o va pierde pe 
Claire, soția lui. Jacques 
Fage se trezește la sfîrși- 
lul cărții singur. Izolat 
De-a lungul paginilor, pe 
măsură ce cupiditatea lui 
face progrese, eroul clș- 
ligă galoanele efemerei și 
amarei lui celebrități, dar 
în același timp se degra
dează în ochii cititorului

Pierre Naudin a reușit 
să ne arate nu numai că 
gloria sportivă se obține
— de cele mai multe ori
— cu prețul demnității. tn- 
tr-o lume prost alcătuită. 
dar și că ea nu poate în
locui demnitatea- Autorul 
ne arată că dincolo de 
sport există lumea oame
nilor, a căror uitare nu se 
poate răscumpăra cu ni
mic. Din acest punct de 
vedere „Gloria lui Jacques 
Fage* este o glorie dure
roasă, amară, netrainică.

V. B.

*) Pierre Naudin: „Glo
ria lui Jacques Fage*. 
Editura Tineretului 1963. 
trad. Gellu Naum.

In 4 rinduri
Un epitaî

Zace-aicea la subsol 
Centra-înaintaș Castel. 
Lipsa lui marchecaâ-u® gol... 
(Primul gol marcat do el 1)

FLORIN IORDACHESCU

VIRGIL RUSIU, BUCU
REȘTI. — Este exact cum 
arătați dv.: în meciul de 
fotbal Petrolul—Gremio, 
evoluția scorului a fost 
următoarea: min. 18: 1—0 
pi Gremio (Milton), min. 
50: 1—1 (A. Munteanu),
min. 58: 2-1 (Babone),
min 68: 3—1 (Tabarcea)
min 73: 4—1 (Babone)’
min 78; 4—2 (Elton), min. 
87: 4—3 (Florea, autogol).
Constat că am în dv. un 
...rival serios !

MARIN ANDREESCU, 
COMUNA BASARABL — 
1) Gherg ’neli a suferit 
o intervenție chirurgicală. 
Acesta este motivul pen
tru care nu i-ați întîlnit 
numele în linia de atac 
a echipei Dinamo Bucu
rești. — 2) Silviu Ploieș- 
teanu, antrenorul Stea
gului roșu, a jucat la 
Universitatea (Știința)
Cluj și la Venus Bucu
rești. A fost selecționat 
de 11 ori în echipa na- 

i țională.

P. MĂRGĂRIT, TIMI 
’ SOARA. — Dintre cicLiș- 
| tii noștri, cea mai bună 

comportare în „Cursa Pă
cii" a avut-o C. Dumi
trescu. In ediția 1956 el 
s-a clasat pe locul al 
doilea. după polonezul

Krolac O etapă a fost 
purtătorul «tricoului gal
ben" Si-i stătea bine. Nu 
trebuia să-1 schimbe pen
tru unul de altă culoare I

INUT STEFLEA, CRA
IOVA. — Dinamo Bucu
rești are în palmares o 
victorie cu 4—0 repurtată 
asupra formației ma
ghiare de fotbal Honved. 
Meciul a avut loc acum 
trei ani, în „nocturnă", 
pe stadionul Republicii-

I. DAVIDESCU, TURNU 
MĂGURELE și BORIS
LAV DOBRIN TIMI
ȘOARA. — La Turneul 
olimpic de fotbal nu pot 
participa jucătorii care 
au luat parte la turneele 
finale sau la meciurile 
preliminare ale campio
natelor mondiale dio 
1958 și 1962. Or, Constan
tin a jucat în prelimina
riile din 1958. Această in
terdicție se extinde șl 
asupra fotbaliștilor care... 
n-au jucat, dar au figu
rat în lotul anunțat la 
F-I.P.A. Ca atare ați 
pierdut rămășagul ț

ION MURGU, COMUNA 
ITVINIS. — Rominia a 
participat la campionate
le mondiale de fotbal 

'din 1930 (Uruguay), 1934 
(Italia) 1938 (Franța), 1954 

(Elveția) și 1958 (Suedia). 
Cea mai bună performan
ță a fotbaliștilor noștri 
la aceste campionate ? 
Mi-e greu să fac o apre
ciere. Sper să fie cea din 
1966 1

ANTON MUNTE AN U-
BOCȘA și ION HAZE- 
KAȘ, BUCUREȘTI. — 
1) Ella Constantinescu 
este originară din comu
na Moldova Nouă, regiu
nea Banat. Bilanțul ei 
sportiv ? 5 titluri de
campioană mondială, 28 
de campioană republica
nă la senioare și 3 la 
junioare. Și, poate să 
cîștige fără grijă și al
tele. li ținem noi evi
dența 1 — 2) Antrenorul
de box Ion Popa acti
vează actualmente la 
Centrul de antrenament 
.,23 August" In urmă cu 
23—24 de ani a fost 
marinar, la Constanta. 
Se pare deci că e vechiul 
dv. coleg, așa cum ați 
presupus.

ȘTEFAN DUMITRU. 
CONSTANTA. — Gabriel 
Moiceanu ar» 29 de ani. 
Este singurul ciclist ro- 
mîn care a reușit să cîș
tige două etape în „Cursa 
Păcii". Una a cîștigat. o 
în anul 1959, iar cealaltă 
în 1961, cînd și Cosma a 
ieșit primul într-o eta
pă

A. BIRSAN, TIRNĂVE- 
NI. — Vă pregătiți pen
tru un concurs „Cine știe 
cîștigă" și vreți să vă 
ajut să răspundeți la 
unele întrebări. Nu se 
poate. Aș putea fi acu
zat de favoritism. Dar, 
pentru că mi-ați spus des
chis despre ce este vor
ba, vă răspund... parțial: 
1) Constantin a jucat de 
20 de ori în echipa na
țională 2) înainte d a 
veni la Petrolul Ploiești, 
frații Munteanu au jucat 
la C.C.A (majoritatea 
meciurilor în echipa de 
tineret). Știți ceva ? O- 
priți-vă la întrebarea... a 
doua !

SIMION MAZARE, CO-
MUN A LUNA. — Nu se
acordă lovitură de la 11
metri atunci cînd un
înaintaș trage în mîna

Am regăsit, zilele trecu
te, carnetul de însemnări 
din călătoria pe care am 
iăcut-o în Danemarca și 
Suedia, ca membru al lei
tului București de fotbal. 
Vi le împărtășesc și dv. :

Spre seara zilei de 29 
aprilie 1963 avionul a ate
rizat pe aeroportul Kos- 
trupp de lîngă Copenhaga, 
după ce a planat o jumă
tate de oră deasupra pe
ninsulei Jylland și a unei 
bune părți din cele 600 
de insule — dintre care 
locuite aproape o sută — 
pe care se întinde fărâmi
țată Danemarcă. Fără să 
vrem, deși eram înconju
rați de zumzetul celor mai 
moderne avioane de zbor, 
am încercat în acea clipă 
un ușor sentiment de inti
midare purtîndu-ne gîndu- 
rile cu mai bine de o mie 
de ani în urmă cînd de pe 
aceste tărîmuri porneau 
expedițiile vikingilor, re
dutabili corăbieri, dar fai
moși mai ales ca pirați. 
Autobuzul ne-a purtat însă,- 
curind, pe fîșia albă și co
tită a autostrăzii ce duce 
în capitala Danemarcei.

Copenhaga este ancorat 
pe țărmul celei mai mari 
J J Seeland,

cel mai 
Nordului. 
— despre 

spune că e cea 
de mare

insule daneze 
fiind totodată 
mare oraș al 
Impresia inițială 
care se 
mai adevărată
oraș, de furnicar — se con
firmă. Copenhaga se dis
tinge de celelalte orașe 
ale Nordului pe care le-am 
vizitat (Stockholm, Falun 
în Suedia în 1959 și Aal
borg în Danemarca și Hăl- 
singborg în Suedia acum) 
prin freamătul deosebit, 
constrastant eu firea rece, 
închisă caracteristică omu
lui nordic. Firmele lumi
noase sînt mai frecvente, 
strălucesc mai din plin.

Nouă zile în Peninsula Scandinavă
chiar dacă sînt postate 
deasupra unor porți grele 
de fier ce străjuiesc in
trările în castelele ce s-au 
durat aici începînd încă 
din timpul domniei lui 
Cristian al IV-lea pînă în 
secolul XVin cînd treptat 
Copenhaga a început să 
se transforme într-un oraș 
modern. La începutul se
colului XIX frumoasa ca
pitală a căzut pradă a 
două mari distrugeri din 
partea escadrei engleze, la 
1801 și 1807, cînd aproape 
o jumătate din oraș s-a 
mistuit sub flăcări. Recon
strucția orașului a durat 
decenii, împrumutînd sti
luri arhitectonice diferite 
și îmbrăcind forme de 
construcții diverse astfel, 
încât astăzi capitala Dane
marcei poartă distinct am
prenta diferitelor influențe 
arhitecturale: de la stilul 
baroc, într-un rococo în
târziat, mult întîrziat de 
altfel în țările scandinave, 
la stil neoclasic caracteri
zat prin gigante coloane 
de granit cu fațade dure 
și sobre specific timpuri
lor apropiate din vremea 
noastră. Astfel bătrâna Co- 
penhagă, cu care te întîl- 
nești în apropierea portu
lui se caracterizează prin 
străzi înguste încorsetate 
de case din secolul 
XVII-XVIII, cu atmosferă 
sumbră, cenușie. In cen
trul orașului întîlnești 
blocuri moderne de piatră 
albă și de sticlă construite 
în ultimii ani, impresie 
a dezvoltării comerțului, 

propagat prin diverse so
cietăți comerciale a dife
ritelor trusturi străine sau 
autohtone. Coridoare mari
time. lagune ale acestei 
Veneții a Nordului, stră
bat orașul în voie, oferind 
imaginației prilejuri de re
creare și distracții. In par
tea veche a orașului, si
tuată în apropierea por
tului, două monumente de

DIN CAIETUL DE ÎNSEMNĂRI 
AL SPORTIVULUI

seamă atrag pe orice vizi
tator al Copenhagei: unul 
cel al zeiței Dana, de care 
e legată legenda cu în
ceputurile Danemarcei, re- 
prezentînd-o pe zeiță îm
preună cu cei patru fii ai 
ei transformați în tauri 
spre a-și ara pămîntul 
destinat a rămîne în stă
pânirea ei, și cel al „Fetei 
mării" — variantă daneză 
a poemului Peer Gynt — 
care impulsionează prin 
atitudinea-i de veșnică cer
cetătoare a largului mării 
în așteptarea iubitului ei. 
Și dacă — limitat de spa
țiu nu pot aminti toate 
cele văzute — mai e ceva 
demn de relevat din capi
tala Danemarcei: vestita și 
magica grădină de distrac
ții TIVOLI, în care pe un 
spațiu destul de întins ai 

prilejul să întîlnești mos
tre de mi nareturi. de pa
gode, de mori de vânt sau 
de palate venețiene unite 
Intr-un bilei babilonic care 
atrage sute de vizitatori 
străini sau autohtoni.

Viața capitalei ca și a 
Aalborgului — unde am 
disputat cel de-al doilea 
meci — poartă pecetea 
stridentă a influenței ame

ricane. întîlnești peste tot 
firme, reclame, mărci, 
mărfuri străine, produse de 
orice fel pornind de la 
cămășile de nylon cu gu
lere tari sosite din Chi
cago pînă la puloverele 
cadrilate și pantalonii bu- 
tonați de cow-boy speci
fici Far-westului. Peste tot 
ia cinematografe, reclame 
țipătoare ale diferitelor 
firme americane eu săli 
însă goale, dovadă eloc
ventă a repulsiei majori
tății spectatorilor pentru 
acțiunile de proastă cali
tate cu gangsteri, erotism 
deșănțat, cu brutală ne- 
concordanță între viață și 
ecran.

■4r
Cu denumirea sa istorică 

„Wiking Baaden" și cu în

fățișările marinarilor de 
pe punte, cu bărbi, favo- 
riți și nelipsitele lulele 
căutînd vădit asemănări 
cu celebrul pirat Ragnar 
Lodborg. vaporul care ne-a 
transportat din Danemarca 
în Suedia (de la Copen
haga la Landskrona) ne-a 
făcut din nou să ne amin
tim de strămoșii scandina
vilor de azi, pentru care 
de altfel urmașii au un 
cult deosebit.*

Suedia, neantrenată în 
războaie de aproape o sută 
opt zeci de ani, e țara 
cu industria cea mai dez
voltată din întreaga Scan
dinavic.

In viața orașelor de 
aici se simte aceeași in
fluență americană, prezen
tă în magazine. în circu
lația tumultuoasă de pe 
străzi, în îmbrăcăminte, 
dar mai puțin în atitudinea 
rece și comportarea so
bră, severă a majorității 
populației.

Ceea ce ne-a îneîntat 
plăcut în toate orașele 
nordului, pe care le-am 
vizitat, a fost mulțimea te
renurilor de fotbal, pe 
care zburdă în jurul min
gii rotunde copii în echi
pamente multicolore. E 
drept că și clima umedă 
aduce un prețios ajutor 
în întreținerea gazonului 
veșnic verde, dar, neîndo
ios. se reflectă și o atitu
dine plină de interes a fo
rurilor sportive conducă
toare în privința viitorului 
ce caută să-1 asigure fot

balului care se bucură și 
aici — dar unde nu?... — 
de o largă apreciere.

Publicul spectator mai 
puțin exuberant ca in alte 
țări se manifestă foarte 
obiectiv în funcție de fa
zele create de una din 
echipe. Reprobările cele 
mai zgomotoase intervin 
însă atunci cind unui din 
jucători lovește intențio
nat. Echipa noastră prin 
jocul tehnic, spectaculos, 
disciplinat a atras simpa
tia publicului spectator și 
elogiile presei. Lui Con
stantin, care a făcut par
tide remarcabile în acest 
turneu, i s-au consacrat 
articole cu litere de o 
șchioapă, cu fotografii din 
joc sau din afară. Ziarele 
de specialitate au apreciat 
turneul echipei București 
ca fiind foarte reușit, se
lecționata noastră făcînd 
astfel o bună propagandă 
fotbalului romînesc.

Puținele rânduri pe care 
le public nu pot cuprinde, 
bineînțeles, decit o infimă 
parte din mulțimea impre
siilor cu care ne-am în
tors.

Păstrăm însă din țările 
Nordului amintirea unei 
naturi dure și obsedante, 
a unor edificii și monu
mente interesante, aminti
rea oamenilor simpli, des
chiși pe care i-am cunos
cut. Dar cel mai mult ne 
stăruie în amintire speran
ța în izbînda luptei pe 
care popoarele Nordului o 
duc pentru pacea și feri
cirea fărâmița telor, stîn- 
coaselor dar in același 
timp frumoaselor lor me
leaguri.

DRAGOȘ COJOCARU 
jucător în echipa 
de fotbal Steaua 

unui apărător. Este evi
dent că într-o astfel de 
fază n-a existat elemen
tul intențional, că nu 
mîna a atins mingea, ci 
mingea a lovit mîna

ION POȘTAȘII

Des«ne de N. CLAUDIU

Un nou... „jucător“ 
de polo

Se știe că delfinii, mai 
ales atunci cînd sînt dre
sați, reușesc să facă ade
vărate jonglerii cu mingea.

0 experiență interesantă 
au încercat cu un delfin, 
membrii unei echipe de 
polo pe apă din Honolulu, 
în timpul unui antrena
ment la două porți ei au 
adus un delfin în locul unui 
jucător. în cîteva minute 
delfinul s-a acomodai cu 
persoanele aflate în bazin, 
s-a dovedit cel mai agi! 
„jucător* și a înscris nu 
mai puțin de cinci goluri. 
Din nefericire, de patru ori 
delfinul a introdus balo
nul în... propiia-i poartă. 
Așa incit antrenorul echi
pei a hotărît să renunțe 
la serviciile acestui nou 
„jucător41.
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Au început campionatele mondiale de lupte libere
Vineri după amiază, pe stadionul Va- 

•il Levski, au început într-un cadru fes- 
ifiv primele „dueluri" dintre cei mai buni 
(luptători din lume. La ora 16,30 parti- 
cipanții au început defilarea. în fruntea 
coloanei se afla o fanfară echipată în 
costume tradiționale. După ce sportivii 
s-au al aliat în fața tribunei principale, 
președintele comisiei de organizare. Pen- 
<cio K ubadinski, vicepreședinte al Con
silii'’.'!! de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
declară deschise campionatele mondiale 
ediția 1963. A luat apoi cuvîntul Roger 
Coil:on. președintele F.I.L.A.

Popularitatea sportului luptelor în ca
pitala R. P. Bulgaria a fost dovedită 
de numerosul public care a luat Ioc în 
tribune’? stadionului, peste 20.000 de 
spectatori. Pe cele două saltele instalate 
în mijlocul terenului de fotbal vor evo
lua în aceste zile 146 de sportivi din 
25 de țări. Sînt prezente la Sofia cele 
mai vestite nume din sportul luptelor 
libere, campioni mondiali, olimpici și 
balcanici. Printre aceștia amintim pe 
Aliec (U.R.S.S.) triplul campion mon
dial care a și deschis întrecerile de 
vineri la categoria 52 kg, E. Vtlccv și 
A/. Alirnedov (R. P. Bulgaria), M. Ka- 
talay (Turcia), O. Vatanabe (Japonia), 
A. hani schi (U.R.S.S.) și alții.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
.Urmare din pay. 1)

meroase „stingi" puternice, plimbîn- 
du-1 pe Vransevici între corzile rin
gului. Decizia de învingător i-a reve
nit lui Badea cu scorul de 4—1.

: în schimb, Ștefan Cojan n-a reu
șit să se ridice la valoarea colegilor 
Băi de echipă. El a început bine me
ciul eu Pozniak (U.R.S.S.), plasindu-i 
acestuia lovituri puternice la față. Dar 
chiar din momentul cînd a primit pri
ma contră de stînga el a început să 

. se ascundă în mănuși și să fugă prin
tre corzile ringului. Din acest mo
ment Pozniak a avut controlul parti
dei, profitînd și de faptul că Cojan se 
apleca deseori cu capul în jos, dînd 

’prilej arbitrului de ring Kramer (Aus- 
jtria) să-l facă atent de citeva ori.
Cojan primește și un avertisment 
pentru lovituri sub centură. Atacurile 
sale, deși uneori insistente, au fost 
cu totul neorganizate. în repriza a 
treia Cojan a primit un nou avertis- 

■ ment pentru „țineri", fiind în cele din 
' urmă descalificat.

Cele două reuniuni de joi au fost 
marcate și de cîteva surprize. Cunos- 

' cutul campion scoțian Mc Taggart (u- 
; șoară) a fost învins prin k.o. de către 
| Dieter (R.F.G.). Taggart, departe de 
valoarea pe care o cunoaștem, a re
cepționat chiar în primul rund un 
croșeu de dreapta la cap, în urma că
ruia a fost trimis la podea. In repri- 

I za a doua Taggart a primit o puter
nică lovitură la plex, căzînd Ia podea 
fără nici o speranță de a se mai ri
dica. El a fost numărat pînă la zece. 
Tot ca o surpriză este considerată a- 
ici eliminarea lui Babiasch (R.D.G.) 
de către „musca" bulgară Panaiotov. 
In limitele aceleiași categorii, Bîstrov 
(U.R.S.S.) l-a întrecut greu pe Wiatr- 
zyk (R. P. Polonă), acesta din urmă 
avînd o pregătire fizică superioară ad
versarului, dar mai puțin pregătit la 
capitolul tehnică, capitol la care Bis- 
trov s-a prezentat excelent. Vacca 
(Italia) a obținut la aceeași categorie 
o nouă victorie, întrecîndu-1 la puncte 
pe iugoslavul Mircovici. Victoria lui 
Vacca nu a fost însă atît de convin
gătoare. Italianul a plasat deseori lo
vituri neregulamentare, fapt pentru 
care a primit și un avertisment.

t

Boxerii noștri au avut o compor
tare bună și în cursul zilei de vineri. 
PUIU, ca și în prima partidă, a 
atacat dezlănțuit, adversarul său din 
astăseară, Gans (Olanda), nerezistînd 
decît o jumătate de minut. Intr-ade- 
văr, recepționînd puternicele lovituri 
la plex expediate de Puiu, după nu
mai 30 de secunde Gans a căzut la 
podea pierzînd prin K.O. ION MO- 
NEA l-a întîlnit pe Frauenlob (Aus
tria), în compania căruia a realizat 
o partidă de bună calitate. Fără să 
forțeze prea mult, Monea și-a depă
șit adversarul de-a lungul întregii 
partide îndeosebi prin boxul său teh
nic, prin loviturile clare pe care le-a 
trimis. MlRZA a avut ca adversar 
pe Bertini (Italia) în fața căruia, a 
pierdut partida. Deși Mîrza a punctat 
mai clar iar adversarul său a pri
mit și un avertisment, decizia i-a 
fost acordată lui Bertini, lucru care 
îl nedreptățește pe boxerul nostru. 
MARIUȚAN l-a întîlnit pe cunoscutul 
său adversar Dante Cane (Italia). 
Boxerul italian, fără a fi evident 
superior a acționat cu mai multă

Pînă la ora cînd transmit, doar doi 
dintre luptătorii romîni au susținut întîl- 
niri în primul tur. Este vorba de AL. 
MARMARA și A. TĂPÂLAGĂ. Primul 
a obținut o victorie comodă la cate
goria 57 kg. învingîndu-1 Ia puncte pc 
elvețianul Thuli. Dacă ar fi insist-it 
mai mult el ar fi putut obține victorie 
prin tuș. Cu totul neașteptată a fost, 
însă. înfrîngerea lui A. Tăpălagă. După 
o repriză „pasivă", A. Tăpălagă încear
că o acțiune de rostogolire, care îi reu
șește pe deplin, însă dă dovadă de to
tală neatenție. El este contrat de adver- . 
sar, francezul Zoete, cu o „cheie" la 
piciorul stîng și învins prin tuș.

încă din prima zi, surprizele, pc care 
le furnizează o competiție de talia celei 
de la Sofia, nu au lipsit. Astfel, cam
pionul mondial Rubașvili (U.R.S.S.) a 
fost învins la puncte de Ia scări (Fin 
landa) la categoria 63 kg.

Alte rezultate: Vatanabe (Japonia) 
bate prin tuș pe Balleri (Franța); Kolev 
(R. P. Bulgaria) învinge prin tuș pe 
Kaemmercr (R. D. Germană); Ataliy 
(Turcia) învinge la puncte pe Mohamed 
(Iran) ; Gheorghiev (R. P. Bulgaria) 
bate prin tuș pe Marincov (R.S.F. Iu
goslavia).

Astăzi au loc întrecerile din cadrul 
turului doi.

convingere, decizia fiindu-i acordată 
pe merit. Așadar, țara noastră este 
reprezentată in semifinalele competi
ției de cinci pugiliști (CIUCĂ, PUIU, 
OLTEANU, BADEA și MONEA).

lată-l pe VirgU Badea (dreapta), in 
partida cu boxerul maghiar Sebok, 

pe care l-a invins la puncte.
Foto : TASS

Sîmbătă reprezentanții Romîniei au 
programate următoarele întilniri ; 
Ciucă—Bîstrov (U.R.S.S.), Puiu—Pa
triei (Iug.), Olteanu—Girgenti (Ita
lia), Badea—Lagutin (U.R.S.S.) și Mo
nea—Schultz (R.F.G.).

Rezultate tehnice din sferturile de 
finală : JOI : cat. muscă : Vacca (Ita
lia) b. p. Mirkovici (Iug.); Panaiotov

SPANIA — IRLANDA DE NORD ÎN 
„CUPA EUROPEI"

La Bilbao s-a disputat primul meci 
din optimile de finală ale „Cupei Eu
ropei" dintre Spania si Irlanda de 
Nord. Meciul s-a terminat la egalitate 
1—1 (0—0), și astfel, șansele de cali
ficare în „sferturi" sînt de partea Ir
landei de Nord.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE LA 
NEW YORK

Meciurile din grupa I din cadrul 
turneului de la New York au început 
joi. Iată primele rezultate : Kilmarnok 
(Scoția) — West Ham United (Anglia) 
3—3, Valencia (Spania) — Mantova 
(Italia) 2—1, Palmeiras (Brazilia) — 
Bordeaux (Franța) 4—1.

„CUPA EUROPEI CENTRALE"

A început „Cupa Europei centrale" 
la fotbal ediția 1963. Iată rezultatele 
înregistrate : BUDAPESTA : Vasas __

„Turului
Cicliștii romîni au plecat vineri spre 

Blackpool, localitatea de unde la 3 iunie 
se va da startul în competiția interna
țională „Turul ciclist al Angliei". Echipa 
țării noastre este formată din Constantin 
Dumitrescu (care recent a ocupat locul 
IV în cea de a XVI-a ediție a „Cursei 
Păcii"), Gabriel Moiceanu (învingătorul 
ultimelor două ediții ale cursei Paris— 
Rouen — Paris), Aurel Șelaru. Gh. 
Rădulesou, Walter Ziegler, Ion Stoica

Canotorii romini concurează 
la Bled

Canotorii noștri își inaugurează 
duminică activitatea internațională 
in acest sezon. Un grup de sportivi 
din lotul republican de canotaj aca
demic se deplasează în Iugoslavia 
pentru a lua parte la o regată inter
națională, în localitatea Bled.

Sportivii romîni participă la ur
mătoarele probe : 4 + 1 rame, 4 fără 
cîrmaci, 2-|-l, 2 fără cîrmaci și du
blu. Din lot fac parte : Moroșan, 
Zuda, Stratan, Tudose, Larion, Ciocoi 
și alții.

Regata de la Bled se desfășoară 
duminică după-amiază.

(R.P.B.) b. p. Babiasch (R.D.G.); Ciucă 
(R.P.R.) b. p. Parvalen (Fin.); Bîstrov 
(U.R.S.S.) b. p. Wiatrzyk (R.P.P.); 
cat. pană : Adamski (R.P.P.) b. p. 
Budde (R.F.G.); Stepașkin (U.R.S.S.) b. 
k. o. Baranay (R.P.U.); Olteanu 
(R.P.R.) b. p. Armstrong (Scoția) ; 
Girgenti (It.) b. p. Maccort (Irl.); cat. 
ușoară : Kulej (R.P.P.) b. p. Hesley 
(R.S.C.); Arcari (It.) b. p. Mehovici 
(Tug.); Dieter (R.F.G.) b. p. Mc Tag
gart (Scoția); Tuminș (U.R.S.S.) b. 
K. O. Neill (Irl.); categoria mijlocie : 
mică : Badea (R.P.R.) b. p. Vransevici 
(lug.); Lagutin (U.R.S.S.) b. K. O. 
Koch (R.F.G.); Olesch (R.D.G.) b. p. 
Gonzales (Fr.); Waiter (Scoția) cîștigă 
prin neprezentarea lui Princer (An
glia); cat. semigrea: Thebault (Fr.) b. 
p. Witkowski (R.D.G.); Pozniak 
(U.R.S.S.) b. descalificare Cojan 
(R.P.R.); Pietrzykowskl (R.P.P.) b. 
<K. O. Pandov (R.P.B.); Polacek 
(R.S.C.) b. p. Schippers (R.F.G.); 
VINERI : cat. cocoș : Grigoriev
(U.R.S.S.) b .p. Cserge (R.P.U.); Poser 
(R.D.G.) b. p. Mițev (R.P.B.); Petrici 
(lug.) b. p. Slajs (R.S.C.); Puiu 
(R.P.R.) b. K. O. Gans (Olanda); cat. 
semiușoară : Kajdi (R.P.U.) b. p. 
Grudzien (R.P.P.); Halonen (Fin.) b. p. 
Pilicev (R.P.B.); Nikanorov (U.R.S.S.) 
b. K. O. Mac Kenzie (Scoția); Sabri 
(It.) b. p. Schmidt (R.F.G.); cat. semi- 
mijlocie : Bertini (It.) b. p. Mîrza, 
Kalman (R.P.U.) b. p. Jannsen (O- 
landa); Tamulis (U.R.S.S.) b. p. Pur- 
konen (Fin.); Nemecek (R.S.C.) b. p. 
Guse (R.D.G.); cat. mijlocie : Iakovle- 
vici (Iug.) b. ab. Benedeto (Fr.); Monea 
(R.P.R.) b. p. Frauenlob (Austria); Po- 
pencenko (U.R.S.S.) b. K. O. Murru 
(It.); Schultz (R.F.G.) b. K. O. Anders 
(R.D.G.); cat. grea : Nemec (R.S.C.) 
b. p. Jedrzejewski (R.P.P.); Diegen- 
hardt (R.D.G.) b. p. Samovolski 
(R.P.B.); Cane (It.) b. p. Mariuțan 
(R.P.R.); Abramov (U.R.S.S.) b. p. Hu
ber (R.F.G.).

Banik Ostrava (R.S.C.) 5—0 (3—0) ;
M.T.K. Budapesta — F. C. Bologna 
1—1 (1—0) ; VIENA : Admira — A. C. 
Torino 1—0 (1—0) ; SARAJEVO : Ze- 
lesniciar — F. C. Austria 4—1 (2—1).

ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE

• Două din echipele fruntașe ale 
fotbalului italian au fost învinse în 
meciurile internaționale susținute 
miercuri seara pe teren propriu. Cam
pioana Italiei, Internazionale Milano 
a pierdut cu 2—3 (1—1) în fața echipei 
braziliene Portugueșa, în timp de Ju
ventus Torino a fost întrecută cu 1—0 
(1—0) de Manchester United.

• Selecționata de fotbal a R. P. 
Bulgaria și-a început turneul în R. F. 
Germană jucînd cu o reprezentativă a 
orașului Kassel. Echipa bulgară a cîș
tigat cu 4—3 (1—1). Au marcat As- 
paruhov (2), Iakimov și Veliclkov.

• Continuîndu-și turneul în Europa, 
echipa braziliană de fotbal F. C. San

Angliei”
și Gh. Neagoc. Antrenorul lotului este 
Ernest Golgoți. Din delegație face parte 
de asemenea mecanicul Simion Pal.

1^ „Turul ciclist al Angliei" care se 
desfășoară între 3 și 15 iunie de-a 
lungul a 2 200 km și-au anunțat par
ticiparea o serie de puternice echipe. 
Din reprezentativa R. P. Polone fac 
parte printre alții Stanislaw Gazda fi 
Jan Kudra. Cicliști de valoare se află 
și în echipele Danemarcei (Bangsborg 
și Pingel), R.S. Cehoslovace, Angliei 
etc.

Această competiție este destul de di
ficilă dacă ne gîndim la faptul că tra
seul ei străbate numeroase drumuri de 
munte. Cu toate acestea alergătorii ro
mîni sînt încrezători în forțele lor. Ei 
vor face în cursul zilelor de sîmbătă și 
duminică antrenamente de acomoda ra 
pe traseul primei etape. Luni se va da 
startul în cursă.

După prima zi in „Cupa Davis”

R. P. Romînă-Africa de Sud 1-1
Ieri, terenul central de tenis din par

cul sportiv Progresul a găzduit primele 
partide ale întâlnirilor R. P. Romînă — 
Africa de Sud, turul al doilea al „Cupei 
Davis" (zona europeană). Prin victoriile 
obținute de Țiriac în fața lui Forbes și 
Segal la Bardan, scorul primei zile este 
de 1—1. Am'mdouă meciurile de sim
plu au oferit întreceri foarte disputate, 
de un ridicat nivel tehnic, presărate cu 
multe momente de mare spectaculozi
tate.

Partida inaugurală, Segal — Bardan 
a revenit primului cu 6—4, 6—3, 6—4. 
Jocul a fost mult mai echilibrat decît 
arată scorul. Se poate afirma, chiar, câ 
sportivul nostru a avut în mai mart» 
măsură inițiativa, purtîndu-și deseori 
adversarul dintr-un colț în altul al tere 
nului sau pasîndu-1 cu succes, Bardan 
care a făcut un meci bun, jucînd cu 
multă voință, a fost handicapat însă de 
lipsa unui serviciu eficace, tocmai ceea 
ce a constituit atuul principal al expe 
rimentatului Segal. Acesta n-a pierdut 
decît un singur ghem la serviciu : pri
mul.

Deosebit de dinamic a fost meciul al 
doilea dintre Țiriac și Forbes, cîștigat 
de campionul romîn cu 6—3, 5—7, 7—5, 
6—4. Primul set și-l asigură Țiriac la 
scorul de 4—3 pentru el, cînd cîștigl

A TREIA EDIJIE A ÎNTÎLNÎRII DE SCRIMĂ
R.P. ROMÎNĂ-R.S.S. BIELORUSĂ

De luni și pînă joi, sala Dinamo 
va găzdui o nouă întrecere de scri
mă. Este vorba — așa cum am mai 
anunțat — de întîlnirea dintre echi
pele R. P. Romîne și R.S.S. Bielo
ruse, acum la a treia ediție. Așadar, 
o întîlnire cu tradiție care este aș
teptată cu mult interes. Este firesc. 
Pe de o parte, fiindcă confruntările 
anterioare dintre scrimerii celor 
două reprezentative s-au desfășurat 
de fiecare dată sub semnul unui per
fect echilibru (2-2 la București în 

1961 ; 2-2 la Minsk în 1962), iar pe 

tos a jucat la Hanovra (R. F. Ger
mană) cu selecționata Saxoniei. Fotba
liștii brazilieni au terminat învingă
tori cu scorul de 3—2 (2—1) prin punc
tele realizate de Pele, Zito și Pepe.

MECIURILE INTERNAȚIONALE DE 
MÎINE

Programul internațional de mîine 
este deosebit de bogat. în afara me
ciurilor pe care le susțin fotbaliștii 
noștri la Chorzow și București, în 
program figurează o serie de meciuri 
amicale și oficiale. La Leipzig echipa 
R. D. Germane întîlnește Anglia, la 
Praga, reprezentativa R. S. Cehoslova
ce susține un meci cu R. P. Ungară, 
la Copenhaga în cadrul campionatului 
Scandinaviei, Danemarca joacă cu 
Finlanda, la Tirana echipele olimpice 
ale Albaniei și Bulgariei se întîlnesc 
în preliminariile olimpice. Tot azi și 
mîine mai au loc si alte întilniri între 
echipele de tineret și juniori ale țări
lor de mai sus.

• Echipa feminina de volei Dinamo 
Moscova a cîștigat pentru a doua oară 
„Cupa campionilor europeni'. Victorioasă 
cu 3—1 în primul meci al finalei, Dinamo 
a învins pe AZS Varșovia și in întîlnirea 
retur cu 3—2 (15—8; 11—15, 12—15; 15—8; 
15—4).
• Cu prilejul unui concurs internațional 

de atletism desfășurat la Saint Maur. în 
apropiere de Paris, proba de aruncare a 
greutății a revenit polonezului Komar cu 
18,17 m. Săritura cu prăjina a fost ctști- 
gatâ de Romano (Franța) cu 4,40 m urinat 
de polonezul Gionowski cu același rezul
tat. Cunoscutul demifondist francez Michel 
Jazy a încercat fără succes să doboare 
recordul țării sale în proba de 1 000 m 
realizînd timpul de 2.19,6.
• Mare surpriză la campionatele de te

nis ale Franței: cehoslovaca Vera Sukowa 
a învins cu 6:3, 8:6 pe Margareth Smith 
(Australia).
• La Modesto, atletul american Phil 

Shinnick a realizat 8,33 m la săritura în 
lungime. (Recordul nu va putea fi omo
logat intrucît anemometrul (n.r. aparat 
pentru măsurarea vitezei vintului) nu a 
fost pus în funcțiune). In probele de a- 
lergări, echipa Universității Oregon din 
Corvallis a stabilit un nou record mon
dial la proba de ștafetă 4x880 y. cu 7:19,0 
(vechiul record 7:19,4).

ghemul„ următor pe puternicul serviciu 
al adversarului. Tn setul al doilea, sin 
gurul cîștigat de Forbes, Țiriac greșind 
de puțin cîteva mingi, îi permite aces 
tuia să pornească cu 2—0. Printr-un 
efort de voință și acțiuni mai variate, 
tenismanul romîn egalează la 2—2, meu 
ține echilibrul și în situația de 4—4 
(Forbes la serviciu) are de patru ori 
avantaj dar nu reușește să finalizeze 
și ratează astfel un scor de 3—0 kr 
seturi. In continuare însă, Țiriac este 
mai hotărît în lovituri, își pistonează 
partenerul pe partea stingă — defici
tară — îl pasează cu regularitate, atacă 
decisiv la fileu, impunîndu-se net. Toat« 
eforturile lui Forbes de a prelua iniția
tiva printr-un joc prompt la plasă și o 
serie de smeciuri și stopuri, se dove 
dese însă zadarnice. Țiriac — în deose
bită vervă — nu poate fi împiedicat să 
obțină o prețioasă și binemeritată vic
torie.

Programul de azi al întîlnîrii R. P. 
Romînă — Africa de Sud prevede, cu 
începere de la ora 16, desfășurarea par
tidei de dublu. Mîine de la ora 15. ur
inează să aibă loc ultimele două meciuri 
de simplu.

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

București 3-6 iunie

de altă parte, fiindcă această între
cere constituie ultima verificare a 
trăgătorilor noștri, înaintea „mondia
lelor" de scrimă de la Gdansk, de 
luna viitoare.

Pentru întîlnirea cu R.S.S. Bielo
rusă, federația de specialitate a se
lecționat pe cei mai buni scrimeri 
ai țării. In rindul acestora se nu
mără : T. Mureșan, I. Drîmbă, S. 
Poenaru, I. Zilahi, Olga Szabo, Maria 
Vicol, Ana Ene, Glicheria Ștefăneseu, 
Ileana Ghiulai, Marina Stanca (flo
retă), C. Stelian, D. Popeseu, St. 
Haukler (spadă), D. Mustață, O. Vin- 
tilă, C. Oulcea, C. Nicolae, L. Rohoni
(sabie).

Programul definitiv al întîlnirii a 
fost alcătuit astfel :

• luni 3 iunie : floretă băieți și 
spadă (individual)

• marți 4 iunie: floretă fete și 
sabie (individual)

• miercuri 5 iunie : floretă băieți 
și spadă (echipe)

• joi 6 iunie : floretă fete și sabie 
(echipe).

Asalturile se vor desfășura între 
orele 8,30—13 (serii, semifinale) și 
17—20.30 (finalele).

La închiderea ediției

Grecescu și Vamoș 
învingători la Atena

In ziua a doua a concursului atletic 
de la Atena, C-tin Grecescu a cîștigat 
la 10 000 m (30:38,0) înaintea turcului 
Saban (30:38,1) și Z. Vamoș la 800 tn 
(1:52,0). La 200 m V. Jurcă a fost al 
doilea cu 22,2 sec. Nou record iugoslav 
la disc: Radoșevici 55,26 m.
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