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Ne scria cititorii!
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Icoul eî
Irpccnt. )a reda-ețâe ne-â? 
Bit o scrisoare trimisă de 
B. Valentin Săvnlescn din 
Icurești, cartierul Giulești, 
Kcul G 7, apartamentul 5. 
Beat cititor al ziarului 
Btru ridică o problemă 
Brte importantă pentru 
Bvoltarea activității sper
ie in noile cvartaluri de 
Buințe, construite în ul
mii ani in diferite colturi 
B Capitalei noastre. Iată 
I ne scrie iov. Valentin 
Ivulescu ;
■Dragi tovarăși, 
l,Am citit cu multă bucu- 
I- în ziarul „Sportul popu- 

din 28.V.1963 articolul 
I care se vorbește despre 
Instituirea asociației spor
ire a cvartalului de blocuri 
Irentari. M-am bucurat ci- 
nd acest lucru deoarece 
Bă gîndeam că această ini- 
■tivă poate fi preluată șl 
| clubul sportiv raional 
fcpid, care în colaborare cu 
Insiliul orășenesc UCFS și 
I sprijinul organizatorilor 
lupelor de partid din 
locuri și a celor două co
tlete de bloc ale cartie- 
llui, ar putea să înființeze 
I în Giulești o asociație 
lortivă. Am doi băieți, unul 
k-țî-ani și celălalt de 9 ani, 
Irora le place sportul. Ei 
ractică diferite discipline 
lortive în cadrul unor 
Icții ale Școlii sportive. însă 
■cupla mea și a altor pă
liți din cartierul Giulești 
I fi și mai mare dacă copiii 
pștri ar putea să facă sport 
I în apropierea casei. Și 
pol nu este exclus ca, vă- 
pdu-i pe cei mici pe fere
lii de sport, să ne luăm și 
pi, cei mai în vîrstă, inima 
I dinți și să pășim alături 
e ei. Vreau să arăt, în con- 
jauare, că în spatele blo- 
plui H 2 se află un teren 
kre poate fi amenajat prin 
uncă voluntară și transfor
mat în bază sportivă simplă 
L asemenea, în curtea școdii 
rrT66 ar putea fi amena- 
ite baze sportive simple."
Publicind scrisoarea prl- 

diă din partea tov. Valen- 
n Săvnlescu avem speranța 
i activiștii clubului sportiv 
apid vor putea să ia în cel 
iai scurt timp măsurile ne- 
ssare și să studieze la fața 
teului posibilitatea înfiin- 
irti unei asociații sportive 
s cartier și în Giulești.

Unirea de scrimă H P Romină —R. S S Bielorusă

Horetistul I. Mureșanu și spadasinul 
A. Nikancicov — primii învingători

Ieri dimineață a începui, în sala 
name din Capitală, cea de a 
la ediție a întîlnirii de scrimă 
Itre reprezentativele R.P. Ro
ke și R.S.S. Bieloruse.
Primii sportivi prezenți pe plan- 
Iau fost floretiștii și spadasinii 
le au evoluat în cadru] nnui 
Ineu individual.
Eoncurenții înscriși la floretă 
Iu întîlnit mai întîi în semi- 
lale. Prima semifinală a confir
it buna pregătire a reprezentau- 
pr noștri I. Drlmbă. I. Zilahi 
M. Csipler și alături de ei a flo- 
listului din R.S.S. Bielorusă. 
Iscee», toți calificați în finală, 
două semifinală, mai echilibrată, 
pat cîștig de cauză lui T. Mu- 
pnu, S. Poenaru și I. Falb. 
ptru un loc în finală (al 8-lea), 

Țiu a fost nevoit să susțină 
bara j în compania lui Salnl- 

p (R.S.S. Bielorusă). A cîștigal 
mare luptă Salnikov cu 5—4, 
în proba de spadă, cea mai 
hă comportare a avut-o, în se- 
finale, reprezentantul R.S.S. 
eloruse, Cernîșevici. Evoluînd 

semifinala întîi, spadasinul 
rietic a terminat neînvins tar
ul. El se anunța drept unul dln- 
: cei mai autorizați câștigători al
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Echipa de tineret a Romîniei 
absolvit cu succes „prima manșă" 
a programului său internațional 
din acest an. După ce a întrecut 
cu 2—1 la Gluj formația suedeză, 
după jocul egal de la Torgelow 
(1—1) în fața selecționatei R.D. 
Germane, „tineretul" nostru a ob
ținut o victorie de prestigiu 
(1—0) în fața echipei Angliei.
Succesul fotbaliștilor noștri, tu 
acest al treilea examen al lor. ne 
bucură în mod special, fiind vor
ba de un adversar deosebit de 
bine cotat în arena internațională

Patru a tie ți romlni au avut ocazia să ia, săptămînă trecută, un prim contact cu sportivii greci. Iată-l 
in fotografie pe Zoltan Vamoș, condudnd plutonul alergătorilor pe 1500 m. tn cursa de la Atena pe 

cure a clștigal-o cu ușurință.
Foto : Enosis — Atena 

NUMEROASE COMPETIȚII ATLETICE lN LUNA IUNIE
Sîiflbătâ și duminică, in Ploiești: Rominia-Grecia

0 adevărată avalanșă de con
cursuri atletice în luna iunie ! 
Intr-adevăr, cercetînd programul 
întrecerilor din această lună, se 
poate observa că nu există sfîrsit 
dc săptămînă fără cel puțin un 
concurs de amploare. Simpla în
șiruire a acestor competiții este 
pe deplin grăitoare: 6—7: Po
iana Brașov, concursul școlilor cu 
program special de educație fi
zică ; 8—9 : Ploiești, înttlnirea 
echipelor reprezentative masculine 
ale R.P. Romîne și Greciei; 8—9: 
Sofia, a IX-a ediție a tradițio 
naiului concurs international or
ganizat de ziarul „Narodna Mla
dei" » 8—9; etapa raională și 
orășenească a campionatelor re
publicane de seniori; 8—9 : 

Pe planșă — floretiștii S. Poe
naru (R-P.R-) și V. Salnikov 
(R.S.S.B.)

finalei. Împreună cu Gerntșevlci 
s-au mai calificat colegul său de 
lot, Smoleakov și reprezentantul 
nostru, Toth. Al patrulea finalist

TIBERIU STAMA
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București, etapa pe Capitală a 
campionatelor republicane școlare; 
15—16: București, etapa a 11-a a 
campionatului Capitalei pe echipe 
reprezentative de raioane; 22—23: 
participarea unui grup de atlet! 
fruntași la un concurs internatio
nal tn R.D. Germană; 23: Ora
dea, intilnirea echipelor reprezen
tative feminine ale R.P. Romîne și 
R.P. Polone ; 29—30 : București, 
finalele campionatelor republicane 
școlare ; 29—30 : Sofia, tnttlnirea 
echipelor reprezentative masculine 
și feminine ale R.P. Bulgaria și 
R.P. Romîne. La întrecere mai 
participă și echipele R.S.F. Iugo
slavia și o serie de atleli din Gre
cia și Turcia.

Nu-i așa că este o veritabilă 
avalanșă ? Atleții noștri vor avea 
deci de susținut întîlniri foarte 
importante. Ținînd seama de serio 
zi taTea cu care s-au pregătit pînă 
acum, ei vor putea înregistra re
zultate de valoare pe care sîntero 
gata să le consemnăm.

★
Dintre concursurile acestei săp- 

tămini cel mai important este, 
fără discuție, meciul de la Ploiești 
care opune reprezentativei noastre 
formația Greciei. Meciul este re. 
vanșa întîlnirii de la Salonic, din 
1962, în cadrul căreia atleții noș 
tri au obținut victoria cu 122—90 
puncte.

Intîlnirea de pe stadionul Pe. 
trolul se anunță foarte intere
santă dată fiind participarea unora 
dintre cei mai valoroși atleti ro- 

Englezii recunosc justețea victoriei noastre
(Mcf« comentarii pc marNlRca medului clșliăat

mîni și greci. Ploieștenii vor avea 
ocazia să-i vadă la lucru pe 0 
Porumb, Z. Vamoș, C. Grecescu, 
V. Jurcă, I. Dăndărău, Gh. Po
pescu, C. Drăgulescu, S. Ciochină, 
A. Stamatescu ca și pe atleții 
greci G. Papavasiliu, G. Tsakani- 
kas, N. Georgopoulos. D. Man- 
glaras, G. Marselos, I. Glezos, 
A. Kounadis foști campioni bal
canici.

Rezultatele ce vor fi obținute 
acum vor cîntări greu și în apre
cierile celor însărcinați să selec
ționeze echipa Balcanilor pentru 
întîlnirea acesteia cu reprezenta
tiva Scandinavici, de la jumăta
tea lunii iulie.

Ecouri după meciul de
VARȘOVIA, 3 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Luni, 
în zorii zilei, fotbaliștii echipei 
reprezentative a R. P. Romîne 
au părăsit Chorzow-ul îndrep- 
tîndu-se spre Varșovia, de unde 
și-au continuat drumul spre ța
ră, iar la ora cînd citiți aceste 
rîndurl sînt la București. Am 
călătorit împreună cu ei pînă 
la Varșovia și, în discuțiile pur
tate, rezultatele echipelor noas
tre în partidele de duminică 
reveneau continuu. Firește, deo
sebit de comentat era mal' ales

a și oare se impusese, la Belgrad, 
cu numai cîteva zile înainte, to 
fața „tineretului" iugoslav, care 
cuprindea cinci jucători din „na
ționala A*.  Așadar, un succes de 
real prestigiu, pentru care jucă
torii noștri și antrenorii lor (B. 
Marian și V. Stănculescu) merită 
toate felicitările.

★
Duminică seara, la masa co

mună de la restaurantul „Pescă- 
ruș". oaspeții erau destul de a- 
fectați de înfrîngere. Ii deranja, 
în mod deosebit, faptul că din

/----------------------------------------------- ------------X
REPORTAJUL NOSTRU 

Copiii Hunedoarei
Pe unul din noile bulevarde ale Hunedoarei am în- 

tîtnrt înfr-o chipă-smiază plină de soare un ofelar plim- 
bîndu-se agale cu un om cu pantaloni scurfi. Bărboiul 
ținea în c&uț-ui palmei sale asprite de dogoarea cuptoru
lui, m-îna de-abia pornită pe cărările cu afîtea meandre ale 
Uterelor. Din cînd în cînd oțelarul saluta sau răspundea 
la saluturile concetățenilor săi, tovarăși de muncă, de 
vrață. Puștiul își privea cu mîndrie tatăl, călcînd netemă
tor alături de el. Amîndoi, așa cum mergeau, aveau 
semnificații de simbol : prezentul și viitorul inimii de 
oțel a patriei. Privlndu-i ne-am reamintit o mărturisire a 
unuia din cei mai mari ofelari ai țarii. Ștefan Tripșa :

„Cîte o dată, in ceasurile de răgaz, ne strîngem laolaltă, 
prieteni vechi care am venit împreună la Hunedoara cu 
ani în urmă și discutăm despre o carte, un film, o piesă 
bună sau despre sport. Cînd vine vorba despre orașul 
nostru drag (și nu poate să nu vină], despre viitorul lui, 
gîndurile se îndreaptă spre copiii săi. Foștii brigadieri, al 
căror obraz nu cunoscuse ascuțișul briciului cind au venit 
aici, sînt azi bărbați în toată firea, cu copii mari — dacă 
se poate spune așa. Și nu sint puține apartamentele din 
O.M. stăpinite de larma puștilor.,

Copiii Hunedoarei — viitorul ei. Deocamdată, în orele 
de școală caută să pătrundă tainele cuprinse între scoar
țele cărților. Drumul spre oțelărti, bluming sau distilerie 
nu poate fi străbătut ocolind banca studiului, tabla, macu
latorul, manualul de fizică sau chimie. Iar în ceasurile 
libere ? Atunci, din grija profesorilor de fizică sau chimie 
trec în cea a antrenorului de atletism, fotbal sau tenis...

VALENTIN PAUNESCU
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Cicliștii romîiM au debutat cu succes 
în „Turul Angliei11

6. Moiccanu pe locul III, C. Dumitrescu pc IV, 
iar echipa R. P. Domine pe locul li

NOTTINGHAM 3 (prin tele, 
fon de la trimisul nostru special). 
Aș fi vrut să scriu un re
portaj original din „Turul Angli
ei", fiind primul la oare particip. 
Și într-adevăr reportajul va fi cu 
totul original în sensul că sînt 
obligat să scriu nu ceea ce am 
văzut, ci ceea ce mi se... poves
tește. Aceasta pentru că organi
zatorii au aplicat în acest tur 
ciclist, pentru prima dată, o for
mulă de desfășurare căreia i se 
potrivește de minune cunoscuta 
expresie englezească „How origi
nal 1“ (Ce original 1). Iată des
pre ce este vorba. Conducătorii, 
antrenorii și mecanicii echipelor 
s-au trezit plasați, în locul obiș
nuitelor mașini mecanice cu rastele 
pentru biciclete și roți de rezer
vă. pe autoturisme care fac re
clama fabricii Ford. Și sînt astfel 
obligați să călătorească ca niște 
veritabili turiști deoarece nu în
soțesc echipele pe traseu — așa 
cum este firesc — ci pleacă, cu 
mult înainte, mulțumindu-se să 
vadă doar locurile pe unde vor 
avea să-și dispute întîietatea ruti- 

golul egalizator de la Chorzow, 
despre care cunoscutul arbitru 
internațional Gregor Aleksan- 
drowicz, redactor al ziarului 
„Przeglad Sportowy" ne spunea 
că este „un gol norocos”.

Cum s-a marcat acest gol 7 
Iată pe scurt, descrierea fa

zei :
Mai erau doar două minute 

de joc și publicul se ridicase, 
pentru a părăsi terenul. Funda
șul dreapta polonez Bazan a 
trimis o minge spre centrul te
renului, la Brichzy. Acesta a

dc echipa dc imcrci
cele patru partide susținute de 
fotbalul englez în săptămînă res
pectivă pe continent au pierdut 
tocmai acolo unde — după cum 
declara managerul echipei, J. Mer
cer — se așteptau cel mai puțin. 
Intr-adevăr, după victoriile echi
pei A asupra Cehoslovaciei și 
R.D. Germane și a echipei de ti
neret asupra celei iugoslave, ta- 
frîngerea de la București umbrește 
oarecum palmaresul cu care

RADU URZICEANU
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erii. Așa incit singurele impresii 
culese de pe „traseu* * sînt cft e- 
tapa I, Blackpool — Nottingham 
(221 km), a avut un profil sinuos 
(au predominat urcușurile), că 
șoseaua a fost foarte îngustă și 
intens circulată în timpul cursei 
și că — probabil — alergătorii aut 
avut de furcă cu căldura...

Gara vana propriu-zisă este alcă
tuită din mașinile oficiale în care 
se află organizatorii și arbitrii și 
de 5 mașini mecanice care acordă 
asistență tehnică tuturor cicliști
lor. După cum vedeți, foarte ori
ginal...

Și acum despre cursă. Cicliștii 
noștri au avut un debut promiță
tor reușind să se impună. Ei ao 
fost principalii animatori ai în
trecerii și în final au avut bucuria 
să-și vadă munca încununată de 
frumoase rezultate. La km 40 au 
evadat din pluton englezul Keesh- 
man, Gabriel Moiceanu. elveția
nul Luthi, danezul Bangsborg, po
lonezul Palka și un alt elvețian, 
Ruthschman. După 28 kilometri

MULGEA COSTEA

(Couliibmue în pag a 8 a)

la Chorzow
pasat spre Faber aflat pe post 
de inter dreapta, la 30—35 me
tri de poarta noastră. Faber a 
șutat puternic spre poartă „an 
șut al disperării", cum scrie 
ziarul „Trybuna Rabotnicza" 
din Kattowice !), mingea a lo
vit muchea interioară a barei și 
a ricoșat în poartă. Datcu n-a 
putut interveni deoarece era 
mascat de doi jucători. Si ast
fel, în loc de o victorie pe care 
am fi meritat-o pentru că am 
fost superiori polonezilor sub 
toate raporturile, partida s-a 
terminat la egalitate.

Dacă atacul nostru, care a 
construit faze frumoase la mij
locul terenului, n-ar fl încetinit 
ritmul de joc în apropierea ca
reului și n-ar fi greșit sau în
târziat pasele decisive, am fi pu
tut însorie mai mult. In partida 
de la Chorzow, apărarea noas
tră s-a dovedit superioară ata
cului. Iată ce scrie, de altîel( 
ziarul „Trybuna Rabotnicza*  : 
„Romînii au jucat iute, foarte 
agresiv, așa cum ne-am imagi
nat. Ei an fost mai rapizi decît 
jucătorii noștri. In apărare,

MIRCEA TUDORAN

(Continuare tn pag. a 5-a)



ÎN ATENȚIA PAR TICIPANȚILOR LA COMPETIȚIILE OE MASE

Colțul specialistului
★★

corect efectuată, diferitele orcane se 
și armonios in efortul cerut. Deși în- 
fi șablonizată și supusă unor norme 
un fir călăuzitor, o conduită generală

durată a încălzim și cea de intensitate, 
doza încălzirea în funcție de ramura

gradul de antrenament, se 
beneficiază de o dozare 

și intensitatea exercițiiior 
decît ia sportivii antrenați.

Atac al echipei Steaua tn jocul cu Dinamo.
Foto: P. Rotnoșan

In condițiunile unei activități normale, organismul 
omenesc funcționează sub limita capacității maxime. In 
cazul solicitărilor, funcțiunile diverselor organe se mă
resc pină la limita cerută de efortul respectiv sau 
pini ia Urnita impusă de posibilitățile organismului. 
Dacă solicitările impuse se succed periodic, se poate 
observa că organismul se adaptează treptat și își mă
rește capacitatea funcțională. Această adaptare ar putea 
fi numită antrenament.

Din punct de vedere igienic, antrenamentul trebuie 
considerat ca un proces de educație fizică îndreptat 
spre perfecționarea funcțiilor organismului, avînd scopul 
ridicării capacității acestuia pentru a putea atinge per
formanțe sportive maxime. Tot antrenamentul este acela 
care asigura menținerea formei sportive în tot timpul 
sezonului competitionaL Pentru a se ajunge la un grad 
ridicat de antrenament este neeesar să se respecte prin
cipiile firiologice ale acestuia, principii pe care le voi 
enumera sâni jos, insă dintre oare voi descrie in dale 
generale unul dintre ele: încălzirea...

In afară de încălzire, care poate fi considerată ca 
punctul de plecare al unui antrenament, respectarea 
principiulm creșterii treptate a efor- 
tnloi. a principiului eforturilor mari, 
a multilateralității exercițiilor precum 
ți principial continuității antrenamea- 
talui și individnaiiiării Ini ia fnneție
de anamifi factori (condiții de viață, mancă, alimentație, 
sex. virstâ etc.) creează condiții de existență a unui 
nnu-enameni bun.

Individualizarea antrenamentului — la tel și a încăl
zirii — in funefie de virstâ este foarte importantă, mai 
ales La organismele tinere. Acest principiu imbracă 
două aspecte : un antrenament adecvat aplicat unui 
organism ia dezvoltare duce la obținerea celor mai 
bone rezultate, iar un antrenament nerațional, poate 
inHnența nefavorabil dezvoltarea organismului.

In ceea ce privește încălzirea, fie in antrenament, 
fie in competiție, s-au făcut incă de mult unele obser
vații care au arătat eă eele mai bune rezultate nu se 
obțin ia primele Încercări. Specialiștii rșmini mențio
nează ia observațiile lor eă randamentul maxim ta 
aruncarea greutății se obține după 12—16 încercări ; la 
săritura eu prăjina după 6—8 «ne ere cri, iar in sprintul 
de 3d m după 3—1 încercări.

încălzirea este deci necesară, iac organismul nu tre
buie s’jpas unui efort oareeare fără a fi in prealabil 
pregătit pentru acel efort.

In timpul efortuiiii »e produce o sene de modificări 
fiziologice ; este eeea ce numim adaptarea organismului 
In etort. Imma iși va accelera bătăile, tensiunea arte
rial» va crește, plâminii vor antrena un volum mai 
mare de aer in unitatea de timp «te.

Cundneeraa și îndrumarea rațională a incălzirii are 
o iFvinți boiaritoare asupra calității sau cantității

inevIvire insnlitiilc aan supradozată poate avea drept 
cons-Țiută ia tâmpul competiției, neoblinerea randamen
tului maxim, șao respectiv obosirea prematură.

Dozarea incălzirii oe referă ta două noțimri : oca de

limp, adica de 
Antrenorul va 
sportivă, de gradul de antrenament al sportivului, de 
condițiile de alimentație, mediu, muncă și altele, după 
cum am arătat și mai înainte. Pentru că dozarea încăl
zirii este în funcție și de 
poate deduce că începătorii 
diferită și anume : durata 
de încălzire va fi mai mică
Este bine să se acorde o deosebită importanță incălzirii 
la începători. Aceștia au tendința să înceapă antrena
mentul la aparate sau jocurile sportive, imediat ce și-au 
îmbrăcat echipamentul, procedeu ce necesită a fi in- 
frînat deoarece duoe la un randament scăzut, și uneori 
chiar la accidente.

Intr-o încălzire 
angrenează gradat 
călzirea nu poate 
fixe, există totuși 
ce conține elemente comune pentru diverse tipuri de 
încălzire. Praf. dr. FL C. Ulmeanu descrie încălzirea ca 
un proces complex, avînd • parte generală in care se 

mărește exoitabllitatea (posibilitatea 
de recepție și comandă) a sistemului 
nervos central, urmată de creșterea 
funcțiilor organismului și de ridica
rea temperaturii musculare. Mușchiul 

încălzit capătă proprietăți noi : îi crește excitabilitatea, 
adică se poate contracta la stimuli mai mici, se poate 
contracta de mai multe ori în unitate de timp, este mai 
bine irigat cu singe și are un tonus mai bun. In conse
cință crește elasticitatea și forța musculară.

In afară de fenomenele generale descrise mai sus. 
in încălzire se produc modificări specifice in sistemul 
nervos, modificări ce pregătesc executarea la un nivel 
ridicai a mișcărilor specifice din proba ce va urma.

Ca tehnică generală N. G. Ozoiin recomandă la în
ceput o alergare de durată variabilă, dozată de antrenor. 
De exemplu : o alergare de 1® minute pentru fond iști i 
ar putea fi insuficientă, pentru alergătorii de sprint 
suficientă, iar pentru începători supradozată. A doua 
parte a încălzirii ar avea scopul coordonării neuromo- 
torii, adică a perfecționării mișcării, prin exerciții va
riate in funcție de ramura sportivă.

Toate disciplinele sportive beneficiază de ambele 
componente ale incălzirii (partea generală și cea de coor
donare neuromotorie) insă in proporție variabilă. Dacă 
la sporturile de forță predomină partea generală, la 
jocurile sportive ambele în egală măsură, la altele 
predomină coordonarea neuromotorie.

In concluzie, se poate afirma că încălzirea trebuie 
făcută după 
dualizată in 
care un rol 
trenament ;
zirii la începători este o necesitate. Colaborarea intre 
antrenor sau instructor sportiv și medic și in acest do
meniu poate contribui la formarea de sportivi de frunte 
precum și la atingerea performanțelor maxime.

dr. LEONID GHEORGHIAN

principii generale științifice, insă indivi- 
funcție de factorii amintiți mai înainte, din 
important îl joacă virsta și gradul de an

in acest sens coordonarea corectă a încăl
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Ciacirsil republicau de tineret 
la caiac-cme

Da ■•inică s-a desfășurat in numeroase 
centre naaiire din tar» etapa I. pe orașe, 
a concursului republican de tineret Ia 
caia*-canoe.  Arrest s mtrerere. organl- 
Kti de federația de specialitate in 
scopti! intensificării activității competi- 
fianaie.
cum și promovării de cadre tinere în 
haturile
Capita'.)
aproape 30 de ceneurenți lutad startul 
in ede cinci probe programate. In ciuda 
timpului nefavorabil și a .valurilor pu
ternice de pe lacul Herăstrău, tinerii 
concurenti și-au apărat cu dirzenie șan
sele de calificare în finala de la Snagov 
(15—16 iunie a.c.). Reprezentanții clu
burilor bucureștene și-au împărțit locu
rile intîi. două victorii mregistrînd doar 
canotorii de la Voința. Iată cine sa 
calificat in finală: MASCULIN K 1 
(SfiO m): 1. R. Matei (Voința). 2, I. 
Alba (V), 3. M. Mușat (Olimpia), 4. 
M Doară (C5.S ). 5 I. Anghel (0), 
t> D. Popescu (S.S.E. II); K 1 (1000 
*>): 1. V. Cocorescu (Olimpia), 2. G. 
Butnaru (O), 3. D. Galan (O). 4. P. 
Țoueseu (Voința) ; C 1 (1000 m): 1. 
M. l-nescu (GSX). 2. A. Răduț 
(C S ș ) : C 2 (1000 m) : C.C.S. (Cerce
ta™. Nițu); FEMININ K I (500 m): 
I. Crasa Spiță (Voința), 2. Adriana Bir- 
sănesoi (Olimpia), 3. Adriana Kalinin 
(0), 4. Sanda Iorgulescu (CLS.S.). 5. 
Carmen Popescu (C.S.S.), 6. Anca Oli- 
rier (C.S.5.).

ridicării nivelului tehnic, pre-

irpre^'n^te, s-a bucurat și în 
de o participare numeroasă,

î

0E IA CLUBUL PROORTSIl
Miercuri 6 iunie 1963, ora 18, Ia 

sediul clubului sportiv Progresul 
al raionului V. I. Lenin din str. 
Dr. Staicovici nr. 42, va avea loc 
adunarea generală a membrilor sus
ținători. Sînt invitați a lua parte 
toți membrii susținători, cu cotizația 
la zi. In continuarea ședinței, va 
«vea loc un program cultural-spor-

SPORTUL POPULAR
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Pe teme actuale

Cine deschide jocul... pierde?

Campionatul orașului București
Campionatul orașului București a 

continuat cu desfășurarea intilnirilor 
Sirena—Mătasea populară 5—1 (cat. 
B) și Dinamo Obor—Olimpia 4—3 (cat. 
A). în intilnirea Dinamo Obor—Olimpia 
s-au înregistrat citeva rezultate bune. 
La categoria semigrea, Cornel Chelemen 
(D-O.) a stabilit un nou record repu
blican de juniori la aruncat cu o 
performanță de 150 kg. (v.r. 140 kg.)- 
La totalul celor trei probe el a egalat re-

cordul republican de juniori (370
O frumoasă impresie a lăsat șl tî- 

nărul Gh. Ienciu II (16 ani) de la 
Olimpia, care a totalizat la „pană**  227 
kg. La cat grea Gh. Mincu (D.O.) 365 kg.

Iată ceilalți cîștigători ai întîlnirii : 
cat. cocoș : I. Hortopan (O.) 237,5 kg. ; 
cat- semimijloeie Gh. Ienciu (O) 320 
kg. ; cat. ușoară D, Leica (D.O ) 275 
kg. ; cat. mijlocie Gh. Moldoveanu 
(D.O ) 325 kg.

kg).

Problema stăruie în actualitate, 
deși în prima parte a campionatului 
am remarcat deseori tendința mul
tor echipe spre un joc deschis, spec
taculos. Există încă rețineri, ezitări în 
orientarea către un asemenea joc, 
care este considerat frumos, dar... 
riscant atunci cînd adversarul este de 
valoare apropiată sau egală. Rezulta
tele multor partide au infirmat însă, 
acest punct de vedere. Tehnicienii 
noștri știu bine că a deschide jocul, 
a renunța la orientarea tactică bazată 
exclusiv pe „duelul* 1 înaintărilor și 
așteptarea unui moment prielnic 
unei lovituri de pedeapsă, nu în
seamnă cîtuși de puțin a pierde jocul 
ci, dimpotrivă, a folosi — mai mult 
decît adversarul — întregul potențial 
de luptă al echipei, forța și valoarea 
tuturor compartimentelor. Și totuși, 
duminică, majoritatea formațiilor au 
început meciurile cu această greșită 
convingere, că dacă vor juca la mînă, 
deschis, vor avea mai puține șanse de 
victorie. Așa a făcut Grivița Roșie 
(pînă în ultima parte a meciului cu 
Gloria), așa s-an desfășurat jocurile 
de la Cluj și Petroșeni, ca și prima 
repriză a partidei dintre Unirea și 
Știința Timișoara. Rezultatul a fost 
că multe partide au pierdut din spec
taculozitate (și scuza terenului alune
cos nu poate fi acceptată ca singura 
explicație a jocurilor slabe de dumi
nică) și, în plus, învingătorii au cîș
tigat mai greu decît se așteptau și 
numai atunci cînd s-au hotărât să 
deschidă jocul, să acționeze cu cla
ritate și perspectivă 
sferturi.

Se poate 
adevărat— 
mat multe

era greu de anticipat învingătorul. < 
dovedește meciul egal de la Bucureși 
dintre Grivița Roșie și Gloria ș 
acel 6—6 de la Cluj. De asemene; 
scorurile strinse cu care s-au inche 
iat unele jocuri unde erau de aș 
teptat diierențe mai mari de puncte 
conduc spre concluzia că in campio 
natul categoriei A începe să se Tina 
leze evidentul decalaj care exist: 
pînă nu demult, intre primele 4- 
formații și restul echipelor. Dar, a 
ceasta apropiere valorică nu este îi 
nici un caz rezultatul jocului închii 
al aplicării tacticii de a „încurca 
adversarul și a obține — în daun; 
spectacolului — un rezultat strins 
Se înregistrează un progres în jocii 
unor echipe „cotate" cîndva... mo

CLASAMENTUL
1. Progresul 8 6 1 1 68:29 ?.
2. Steaua 7 6 1 0 117-3 3
3. Gloria 8 4 3 1 52:24 l
4. Dinamo 7 5 1 1 55:26 l
5. Știința Cluj 8 4 2 2 43.5? i
6. Grivița Roșie 7 4 2 1 96:23 1
7. CSMS Iași 6 3 1 4 24:3? 1
8. Știința Petr.' 8 2 1 5 30:49 1
9. Unirea 8 1 2 5 26:50 1

10. Rulmentul Bîrlad 7 2 0 5 32:73 1
11. Farul C-ța 8 1 1 6 15:110 1
12. Știința Timișoara 8 0 1 7 15:90

Mai sînt de jucat restanțele
S teaua— Rulmentu 1 Bîrlad și Dinamo
Grivița Roșie, programate la 30 iunie

pe linia de trej

spune —
că etapa 
partide echilibrate în care

și acest lucru este 
trecută a progra-

ii! campionatul republican de dirt-track
C. Radovici (Metalul) /

mers în stilul său caracteristic și cu 
toate că în manșa întîi, după primul 
viraj, s-a dezechilibrat și a căzut, a 
reluat cursa (motorul nu i se oprise) 
și astfel a cucerit în această manșă 
două puncte care i-au fost foarte pre
țioase în clasamentul etapei. Sosind 
pe locul 2 și ta celelalte două manșe 
R. Jurcă a cucerit locul 3 la egali
tate de puncte (6) cu colegul său de 
club Gh. Voiculescu care a cîștigat o 
manșă, tm loc 2 șt un loc 3. în duelul 
direct dintre ei din manșa a doua, 
R. Jurai l-a învins pe Gh Voiculescu, 
acesta din urmă clasîndu-se deci pe 
locul 4. Pe locul 5—6 cu 4 p. s-a 

uda sat M. Alexandrescu (Metalul) care 
taci ta această etapă n-a concurat la a- 
devărata lui valoare. El a cîștigat o 
manșă și 
defecțiune

---- -------—--------------- , toare, a_ _ „v 
în această etapă maestrul Aportulpuncte eu el s-a clasat pe același loc 

C. Radovici a demonstrat calitățile sale, ~_________________________ '
cucerind pe merit locul I " ~
învins pe toți partenerii 
cere în manșele în oare 
gramat realizînd al doilea 
cu 20,3 sec pe un tur_ ______
locul 2 cu 8 p. s-a clasat I Cucu, 
liderul clasamentului general care — 
deși a cîștigat dottă manșe de o ma
nieră categorică și a realizat primul 
timp al zilei eu 20,2 sec p;
de pistă — a fost nevoit să pleee steagul 
în fața expevunontatuliii său coleg de 
club C. Radovici. R. Jurcă (Steaua) a

Duminică 
nefavorabil, 
tat la întrecerile etapei a doua a oam- 
pionatelui republican de dirt-track des
fășurate pe stadionul Unirea din Ca
pitală.

Manșele disputate în prima parte a 
programului au fost de nn nivel tehnic 
mai slab deck rele din partea a doua. 
Disputele finale »u fost mult mai di- 
maaaice, mai ales prin desele schimbări 
de situații de Ia un tur la altul. Astfel, 
in manșa a treia M Aierandrescu (Me
talul ) este învia pe linia de sosire 
de Al. Pap (Unirea), iar în întrecerile 
care au urmat C. Radovici și I. Cucu, 
I. Cucu și Gh. Voiculoscu, Al Șinca 
și Al. Pop și M. Alesandrescu și A 
Jurcă au dat^loe ia dueluri pasionante, 
prin dlrzenia cu care, fiecare concurent 
ți-a apărat șansele ți 4 luptat pentru 
nn loc mai bun ta clasament.

dimineața, cu tot timpul 
numeroși spectatori au asis-

cu 9 p. El ■ 
săi de tatre- 
a fost pro- 
timp al zilei 

de pistă. Pe

un tur

un învingător merituos
9 p, 6. Al. Șinca 8 p, 7. Al. Pop 5 p. 
8. R. Temistocle 1 p, 9. Gh. Moldovan 
1 p.

In cadrul întrecerii motocicliștilor din 
categoria a treia de clasificare (pe 
motociclete adaptate) s-an înregistrat 
următoarele rezultate: 1. I. Șt-erba (U- 
nirea) 8 p, 2. P. Sică (Unirea) 7 p, 
3. Gh. Canache (Steaua) 2 p.

treia de clasificare (pe

I. DUMITRESCU

un loc 3, după care avîad o 
mecanică în manșa urmă- 

abandonat. La egalitate de

zii. Șinca? (Voința) care a’ O J_ X I___ • o
ți ttaărul . , _ _ .
cîștigat un loc 2 și două locuri 3. 
Acest tlnăr alergător are mari posibili
tăți. A dovedit-o mai ales în manșa 
a șasea cînd, deși a plecat ultimul 
din start, a făcut o cursă foarte fru
moasă. și în finalul ei s-a clasat pe 
locul 2. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Al. Pop cu 3 p. R. Temistocle 
(Dinamo) 1 p. și Gh. Moldovan (Di

lată clasamentul după

Pe locurile următoare s-au

nano) 1 p. 1 ________ ____
două e‘a pe : 1. I Cucu 17 p, 2. C. Ra
dovici 15 p. 3. R. Jurcă 14 p. 4. Gh
I oiculescu 12 p, o. M. Alexandresvu

dește ca valoare (Gloria, Farul, Rul 
mentul) și învinse sigure în parti 
dele cu alte echipe. Dar, în acelaș 
timp, echipele fruntașe au pierdu 
ceva din strălucirea lor.

★
Au rămas de disputat trei etapi 

pînă la încheierea primei părți t 
campionatului republican. Firește 
lupta pentru consolidarea pozițiile 
în clasament — mai ales după ulti 
mele modificări prilejuite de între 
cerea directă a candidaților la titli 
— va caracteriza multe din meciuri!» 
care urmează. Ar fi însă regretabi 
ca această luptă să dăuneze calității 
să ducă la promovarea jocului în
chis, avînd ca scop obținerea victo 
riei cu orice preț. Posibilitățile echi 
pelor din campionatul categoriei A 
au fost nu o dată confirmate și toc
mai de aceea așteptăm ca etapeli 
viitoare să demonstreze renunțare: 
la părerea atît de dăunătoare eă cine 
practică un joc deschis... pierde. Dacă 
Grivița Roșie nu deschidea jocul îi 
ultima parte a meciului cu Gloria 
fi pierdut într-adevăr! Și este doar 
un exemplu.

DAN GTRLEȘTEANTJ

A

întrecerile de obstacole de la Cîmpina
în . .. .

prima etapă a campionatului republican 
de obstacole, călăreții fruntași s-au 
întâlnit intr-un nou concurs disputat 
s îmbată și duminică la Gîmpina. De re
marcat faptul că în ciuda unei ploi to
rențiale, probele au fost foarte disputate,______ _ _ _____, _____ ,__ _________
țiâriîcipâhții atacînd curajos obstacolele'-^ Recer cu Greer, A. Radar cu Chindi 
și înregistrând totodată timpuri foarte 0 p"; proba de ștafetă: 1. Steaua (l 
bune, iată rezultatele: proba de deschide- ” 
re: 1. E. Olteanu (Steaua) m Furioso O p, 
1:01,0; 2. D. Mihăil^jcu (Petrolul) cu 
Sandu 0 p, 1:01,5; 3. A. Kadar (Pe
trolul) cu Chindia 0 p. 1:03.5; proba 
de precizie '(manșa 1 pentru cai îttcepă-

continuarea pregătirilor pentru tori) : 1. E. Boiangiu (lotul olimpic) c< 
Neron O p, 2. O. Recer (lotul olimpic) 
cu Pinguin 3 p, 3. Gr. Lupan (lotul 
olimpic) cu Jaguar 4 p ; (manșa a Ii-a 
— cai avansați) : 1—6. C. Țopesci 
(Steaua) cu Gelu și Răsunet, D. Hering 
(Steaua) cu Gând, Gr. I>u pari cu Sever ir.

Hering cu Cînd, E. Olteanu cu Furioso; 
C. Țopescu cu Gelu) 7 p ; 2. Lotul olim
pic (E. Boiangiu cu Neron, V. Bărbucej- 
nu cu Amara. 0. Recer cu Greer) 12 p; 
3. Petrolul (D. Mihăileseu cti Sandu, 
Gh. Rechin cu Inel, A. Kadar cu Chin
dia) 16 p



Voleiul feminin la un nivel calitativ cît mai ridicat!
Una din sarcinile trasate prin do

cumentele Conferinței pe țară a 
UCFS este ca activitatea de perfor
manță să realizeze un progres conti
nuu in toate disciplinele sportive, 
pentru ca reprezentanții noștri să 
obțină rezultate de valoare în com
petițiile republicane și să reprezinte 
cu, cinste țara in întilnirile interna
ționale. Răspunzind acestei sareini, 
Biroul Federației Romine de volei 
a analizat cu toată răspunderea com
portarea echipelor naționale la cam
pionatele mondiale de la Moscova, 
analiză din care a reieșit că formarea 
unor loturi puternice de seniori și de 
tineret este posJbMă numai dacă acti
vitatea competițională internă se des
fășoară la un înalt nivel.

Pornind de la această concluzie, 
F.R.V. a luat o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea sistemului de des
fășurare a campionatului divizionar. 
Printre altele s-a hotărît ca punctele 
obținute de echipe în turul și returul 
campionatului să conteze și în tur
neele finale, fapt care i-a determi
nat pe antrenori și pe sportivi să pri
vească pregătirea și întilnirile din 
seriile campionatului cu mult mai 
mult simț de răspundere decit in 
campionatul precedent. Din păcate 
însă, s-a înregistrat un alt fenomen : 
in turneele finale nu toate echipele 
au manifestat același interes pentru 
o cît mai bună prezentare, mai ales 
după ce și-au asigurat punctele ne
cesare pentru calificarea în primele 
patru locuri. Astfel, Dinamo Bucu
rești, în intîlnirea cu Farul Constan
ța, a dat dovadă de o lipsă totală 

interes față de rezultatul acestei 
'partide și a pierdut cu 3-1 !

Același lucru se poate spune și 
despre echipele feminine Metalul 
București (antrenor E. Scarlat) și 
Voința Miercurea Ciuc (antrenor I. 
Petres) care, prezente la turneul pen
tru locurile 9—12 de la Craiova și 
avind asigurată răminerea in divizie, 
nu s-au mai pregătit cu toată serio
zitatea pentru aceste întîlniri.

Trecînd de la aceste sumare apre
cieri asupra părților negative ale for
mulei de desfășurare a întrecerii, la 
analiza comportării echipelor în cam
pionatul feminin 1962/1963 și la tur
neele finale, trebuie să spunem din 
capul locului că față de anii prece- 
denți unele echipe s-au pregătit mai 
bine, aplicînd indicațiile federației 
în ceea ce privește numărul, inten
sitatea șt calitatea antrenamentelor. 
La capitolul evidențierilor pe această 
linie, pot fi menționate echipele Ra
pid București (antrenor ing. Nicolae 
Meadu), Q.S.M. Sibiu (antrenor prof. 
Gheorghe Bodescu), Știința Cluj (an
trenor prof. Ioan Scurtu), Știința 
București (antrenor prof. Nicolae 
Murafa), Voința Craiova (antrenor 
Radu Zamfirescu), Progresul Bucu
rești (antrenor Mariana Bunescu) și 
Tractorul Brașov (antrenor Alexan
dru Stanciu).

Xn schimb, față de anii precedenți 
echipa campioană Dinamo București 
(antrenor Gheorghe Constantinescu). 
s-a prezentat mai slab pregătită. Au 
fost meciuri, atît în timpul campio
natului, cit mai ales, în timpul tur
neului final, în care Dinamo era doar 
umbra echipei din anii trecuți. Con
ducerea clubului Dinamo trebuie să 
analizeze în mod serios cauzele aces
tei comportări și să ia măsurile co
respunzătoare.

De asemenea, comportarea echipei 
C.S.M. Cluj nu s-a îmbunătățit cu 
nimic față de campionatul anterior 
și, după valoarea pe care a arătat-o 
în turneul final, această formație nu 
merita să figureze printre primele 
opt echipe. Antrenorul său, prof. An
ton Bădescu, lucrează și acum tot 
după „ureche", nu aplică indicațiile 
federației. Tot în turneul 1—8 a fi
gurat și echipa Combinatului Poli
grafie București (antrenor prof. Ște
fan Stroe), care a fost sub valoarea 
celorlalte formații. Farul Constanța, 
deși s-a clasat pe locul 3, deci mult 
mai bine decît anul trecut, nu s-a 
comportat la valoarea pe care o pre
tinde un astfel de loc, obținut în 
parte și datorită avantajelor pe care 
i le-a oferit faptul că a jucat acasă, 
in fața propriului public. O compor
tare slabă în cadrul campionatului 
și la turneul de la Craiova au avut 
și echipele Partizanul roșu Brașov 
și, în special, C.F.R. Timișoara, care 
de altfel au și retrogradat. Este regre
tabil că consiliul regional UCFS 
Banat nu s-a preocupat deloc de 
echipa divizionară timișoreană, lă- 
sînd ca această formație să activeze 
multă vreme fără antrenor și fără 
condiții de pregătire. Nu este per
mis ca o echipă divizionară dintr-un 
centru ca Timișoara să nu aibă an
trenor Ia turneul final și să fie în
drumată de pe margine de către un 
conducător ocazional.

Urmărind comportarea componen
telor lotului repubiican in ac luai ui 

campionat, am constatat că o parte 
dintre jucătoarele noastre de bază 
au fost și cele mai bune jucătoare 
ale echipelor din care fac parte. Ast
fel, trebuie evidențiate — pentru 
perseverența în pregătire și compor
tarea lor în campionat — Alexandrina 
Berezeanu, Sonia Coleeriu, Dantela 
Golimas, Natalia Todorovschi și Doi
na Popescu de la Rapid, Lia Vanea 
și Elisabeta Nodea de la Dinamo. In 
ceea ce privește Doina Ivănescu, a- 
ceasta, deși accidentată, a adus o 
mare contribuție la succesul echipei 
sale. De la Farul Constanța s-au 
prezentat bine Elisabeta Goloșie și 
Ada lonaș, care au și fost selecțio
nate in lotul național.

Una dintre echipele despre care 
putem spune numai lucruri bune 
este Știința București, care la pri
mul ei an în categoria A a reușit 
să ocupe locul 6 în clasamentul ge
neral. Dintre voleibalistele sale, tre
buie evidențiate Ileana Enculescu și 
Elena Verdeș. De la Știința Cluj, 
de la care așteptam mai mult, merită 
a fi evidențiate Ana Mocanu și 
Doina Tărășanu.

Cu multă satisfacție am urmărit 
în acest campionat evoluția unor 
jucătoare tinere ca: Viorica Miron

Concluzii pe marginea oeslăsurării 
campionatului republican pe anul 1962-63

(C.S.M. Sibiu), Cornelia i izeanu 
(Voința Craiova), Magdalena Kondo- 
rosy (Partizanul roșu Brașov), Flo- 
rica Tudora (Rapid București), Mag
dalena Hangrad (Știința București). 
Viorica Goia (Tractorul Brașov). 
Margareta Sorban și Iudith Kohn 
(Voința M. Ciuc), Mariana Dumitres
cu (Metalul București), Eugenia Re- 
bac și Maria-Tereza Paloș (C.F.R 
Timișoara) care, pregătite in conti
nuare cu atenție, pot deveni jucă
toare de bază ale loturilor noastre 
republicane.

Apreciem în mod deosebit felul în 
eare s-a preocupat de promovarea 
elementelor tinere în formațiile di
vizionare antrenorul Radu Zamfi
rescu de la Craiova ; el a introdus 
în echipă tinere cum sînt Constanța 
Burlacu și Sonia Martinescu, jucă
toare cu reale posibilități. Socotim 
că și la echipa Dinamo București 
puteau fi promovate in prima for
mație elemente talentate ca Mari- 
lena Ștefănescu, Lucia Vanea, Ro- 
dica Hălmăgeanu. care în acest an 
au avut in echipă mai mult un rol 
de spectatoare.

Problema selecției și promovării 
jucătoarelor tinere cu posibilități nu 
a fost încă bine înțeleasă de toți. 
Avem cazuri cînd din echipele divi
zionare mai fac parte jucătoare ca 
Elena Lupa de la C.F.R. Timișoara, 
care are înălțimea de 1,55 m, Maria 
Pintea de la Farul Constanța (1,55 m), 
Erna Stoica — C.S.M. Sibiu (1,59 m) 
și multe altele, care nici nu ajung 
la partea de sus a fileului. In ge
neral, mediile de înălțime ale unor 
echipe sînt mici ; de exemplu, la Fa
rul Constanța (1,65 m), C.S.M. Cluj 
(1,66 m), Voința Craiova (1,65 m), 
Voința M. Ciuc (1,65 m) și la Știința 
Cluj, C.S.M. Sibiu, Tractorul Brașov, 
Progresul București etc.

Intre cauzele rămînerii în urmă a 
voleiului feminin față de cel mascu
lin este și nivelul slab al procesului 
de pregătire în secțiile de volei. Au 
fost date indicații ca echipele să 
efectueze minimum patru antrena
mente pe săptămină, însă cu cîteva 
excepții (Dinamo, Rapid, Știința 
București, C.S.M. Sibiu) majoritatea 
echipelor fac două antrenamente și 
acestea în condiții necorespunzătoare, 
unele chiar lipsite de conținut. Con
ducerile cluburilor, asociațiilor spor
tive și mai ales antrenorii nu au 
privit cu toată răspunderea pregăti
rea fizică a sportivelor și trecerea 
normelor de control prevăzute în re
gulamentul campionatului pe 1962— 
1963.

Analizînd rezultatele trecerii nor
melor de rcontrol s-a constatat ni
velul slab al pregătirii fizice a ju
cătoarelor din prima categorie. Sînt 
sportive care nu pot face nici o trac
țiune în brațe, nemaivorbind de în
deplinirea probelor de control la vi
teză, săritura în lungime de pe loc 
etc. Sînt unele echipe, ca Voința 
București, C.S.M. Cluj, Metalul 
București, care în tot timpul cam
pionatului s-au prezentat nemulțu
mitor la capitolul ' pregătirii fizice, 
din care cauză în meciurile de cinci 
seturi jucătoarele cu greu au rezis
tat efortului !

Și acum cîteva considerații de 
ordin tehnico-tactic. In general, putem 
aprecia că Ia primele opt echipe pro
centajul greșelilor la serviciu, la pri
mirea mingii, la lovitura de atac și blo
caj a scăzut comparativ cu campionatul 
anului 1961—1902. De exemplu, în 
turneul final pentru locurile 1—4, 
echipa Dinamo — ale cărei jucă
toare, în afară de Tinela Teacă, au 
aplicat „serviciul plutitor" — a efec
tuat în cele 6 jocuri 519 servicii, 
realizînd 63 de puncte direct din ser- 
vici și greșind 38; echipa Rapid 
București a servit de 587 de ori, a 
realizat 42 de puncte direct din ser- 
vici și a greșit de 18 ori ; Farul 
Constanța a servit de 510 ori, a rea
lizat 47 de puncte direct și a greșit 
37, iar C.S.M. Sibiu a servit de 477 
de ori, realizînd 16 puncte din ser- 
vici și greșind 34 de servicii. O altă 
concluzie care se poate trage este 
aceea că, în general, la serviciile 
tari, echipele au aplicat cu succes 
preluarea de jos cu ambele mîini (cu 
precădere- Rapid).

Dacă analizăm greșelile la blocaj 
din campionatul 1962/1963, constatăm 

că în genere echipele nu efectuează 
blocaje omogene și la timp (sînt 
echipe, ca de pildă, C.S.M. Cluj, 
C.P.B., Tractorul Brașov și altele, 
care de nenumărate ori au fost pena
lizate pentru miini peste fileu ; al
tele (Voința Craiova, Metalul Bucu
rești, Voința M. Ciuc, C.F.R. Timi
șoara) în majoritatea jocurilor n-au 
reușit să-și organizeze blocajul, iar 
uneori nici nu au sărit la „bloc", 
dînd posibilitatea adversarelor să 
realizeze nenumărate puncte de atac.

In ce privește atacul, se poate 
spune că în recentul campionat el 
a depășit apărarea. Sistemele folo
site in apărare de către unii antre
nori au fost confuz aplicate de echi
pe și uneori mecanic, neținînd cont 
de pregătirea jucătoarelor proprii și 
de combinațiile tactice ale adversa
relor, iar unele echipe ca Tractorul 
Brașov, Voința M. Ciuc, Progresul 
București, nu știu încă să-și organi
zeze dublarea și mișcarea în teren. 
Am apreciat progresele in organiza
rea jocului de apărare la echipa Ra
pid București cu excepția meciului 
retur din turneul final susținut cu 
Dinamo București, evidențiindu-se 
jucătoarele Sonia Coleeriu, Doina 
Popescu și chiar Daniela Golimas, 
care in timpul tuturor jocurilor au 
fost în continuă mișcare.

In pregătirea tactică s-au observat 
îmbunătățiri la Rapid, C.S.M. Sibiu, 
Știința Cluj și în unele meciuri la 
Dinamo, prin mărirea ritmului de 
joc în diferite situații, micșorind 
traiectoria mingii la prima și la cea 
de a doua pasă, iar parte dintre ju
cătoare, ca Doina Ivănescu (Dinamo), 

AUREL DOBINGA
seeretar general al F.R. Volei

Lia Vanea, Natalia Todorovschi (Ra
pid-), Eugenia Re bac (C.F.R. Timi
șoara) etc. au început să atace cu 
ambele brațe. Jucătoare ca Alexan
drina Berezeanu (Rapid). Cornelia 
Lăzeanu (Voința Craiova). Ana Mo
canu (Știința Cluj) și altele și-au 
perfecționat mult acțiunile înșelă

toare, „imitările de paee" și de atac, 
avind o mai mare eficacitate. Foarte 
rar am observat însă ca echipele să 
folosească atacul din prima pasă. Dar 
nu numai atît. Echipele noastre fac 
antrenamentele practice, însă din 
sondajele întreprinse am constatat 
că în afară de echipele C.S.M. Sibiu. 
Dinamo . Bucureștii Știința Cluj. 
Știința București, la celelalte, antre
norii nu se ocupă și de pregătirea 
teoretică. Și atunci, ne întrebăm : de 
unde să știe jucătoarele cum tre
buie să acționeze în diferitele situa
ții ale jocului ? Mai mult chiar, am 
constatat eă numeroase jucătoare nu 
cunosc suficient nici... regulamentul 
jocului de volei, din care cauză une
ori protestează nejustificat la deci
ziile arbitrilor.

★
Deși la Constanța nu am avut 

nume „sonore", în afară de arbitrul 
internațional Laszlo Ormay din R.P. 
Ungară, apreciem că au fost prestate 
arbitraje bune șl unele chiar foarte 
bune, de către Valeriu Arhire (Bra
șov), Ion Covaci (București) șt Con
stantin Mușat (Constanța). Anton Io- 
nescu, cu mai noi state de servicii 
în cadrul categoriei A, s-a achitat 
totuși bine de sarcina primită. Tre
buie să fie insă mai ferm în decizii.

în ceea ce-1 privește pe Haralam- 
bie Lungu de la Craiova, considerăm 
eă el încă nu este de nivelul primei 
categorii. La Craiova, au arbitrat 
bine Ioachim Nieulescu și Constantin 
Vieru, ambii din București. Mai slab 
ni s-a părut Rotaru de la Sibiu.

★
Conducerile cluburilor și asocia

țiilor sportive trebuie să treacă la 
o analiză temeinică a comportării 
echipelor lor in cadrul campionatu
lui pe anul 1962—1903 și să ia măsuri 
pentru crearea condițiilor de pregă
tire, să controleze felul în care an
trenorii își organizează și își des
fășoară antrenamentele, și dacă se 
organizează periodic trecerea norme
lor de control. Să se treacă încă de 
pe acum la o revizuire a loturilor 
echipelor și în locul elementelor ne
corespunzătoare să fie promovate 
elemente tinere, cu perspectivă. Des
fășurarea procesului de instruire și edu
cație a sportivilor noștri trebuie 
controlată permanent și sistematic.

Să depunem cu toții eforturi pen
tru lichidarea deficiențelor semna
late, să lucrăm în așa fel incît în 
campionatul viitor să prezentăm 
echipe bine pregătite, cu mai multe 
elemente tinere, din care să putem 
selecționa jucătoare de nădejde pen
tru echipele naționale, în vederea 
marilor confruntări pe care le avem 
de susținut, pentru a apăra cum se 
cuvine prestigiul sportului reminesc.

Copiii
Hunedoarei

(Urmare din pag. 1)

In Hunedoara există un tînăr inimos 
și talentat : Mircea Pascu, antrenor de 
tenie. Nu l-am cunoscut personal. Era 
plecat olin localitate. Dar cineva de la 
sediul asociației Constructorul, pe lingă 
care există secția de ten is, mi-a oferit 
un dosar cuprinzînd „rapoartele" de 
activitate ale secției din ultimele 7—8 
luni. Am început sa le citesc ca pe 
niște rapoarte oarecare, dar cotind 
mi-am dat seama că puse cap la cap 
alcătuiesc o povestire captivantă, cu 
profunde înțelesuri și am extras cîteva 
pasaje pe care le transcriu aici fără 
nici o adăugire.

August 1962. . . „25 de copii au defi
lat cu rachete în mînă cu prilejul 
demonstrației din „Ziua Eliberării". Tot 
în această lună s-a desfășurat la Hu
nedoara primul concurs de tenis de 
cîmp pentru copii și juniori". O tună 
mai tîrziu Mircea Pascu no-tează printre 
altele : „Totuși munca se desfășoară 
anevoios din cauza numărului ma«e 
de copii" și după alte cîteva pagini : 
„Au mai venit copii noi în secție, că
rora li s-au predat primesc noțiuni. 
Printre ei se află și multe fete în vîrstă 
de 14—15 ani, lucru îmbucurător, fi
nind cont de faptul că activitete» yaor- 
tivă în rîndul femeilor lasă de dorit 
în orașul nostru". De pe o altă pagină 
purtînd o dată mai recentă, transcriu : 
„Activitatea continuă să se desfășoare 
atît dimineața între orele 7—13 cîn și 
d.a. de la 15—19. Terenurile siaj bune. 
Lucrăm cu rachete „Maxplay" și mingi 
„Slazenger". Altundeva consemnează : 
lapidar : „Am avut o tatfinire cu 
echipa Minerul Lupeni, cea mai puter
nică din regiune. Am învins o» 11—6. 
Meciul s-a desfășurat la Lupeni între 
copii pînă la 15 ani".

Pe altă filă nu există nici un tel de 
comentariu, ci doar 90 nume împărțite 
în 9 grupe. Unele nume sînt subliniate. 
Talentele autentice : Chiriac Macevei, 
Dumitru Hărădău, Gheorghe Căfănes- 
cu, Rodica Crăciunescu. . .

Am mai notat o dorință sau mai bine 
zis un obiectiv al antrenorului Mircea 
Pascu : „In anul 1965 să avem un 
campion R.P.R. la copii, iar secția noas
tră să se numere printre primele șase 
din țară".

în zilele acestea copiii lui Mircea 
Pascu sînt în București. Au venit aci să 
arate ce știu. . .

în ziua de 26 mai la Hunedoara s-a 
desfășurat un concurs atletic. Au luat 
parte aproape 100 copii și juniori. în 
carnetul antrenorului Gh. Băleanu, Su- 
zana Trif, care nu are decît 13 ani, 
s-a înscris ou o performanță de 4,35 m 
la săritura în lungime. Antrenorul de 
fotbal A. Pop a anunțat săptămîna tre
cută un „trial" de copii. S-au prezentat 
peste 300... Poate că ar trebui să 
mai scriu aci și despre miile de copii ai 
Hunedoarei, care pînă acum nu se află 
în evidența nici unui tehnician, dar 
care pe terenurile omologate sau cele 
delimitate de ei ad-hoc în spațiile din 
jurul blocurilor își dau primele întîl
niri cu sportul.

Copiii Hunedoarei — viitorul ei. își 
îmbogățesc mințile pe băncile școlii, 
își oțetesc trupurile în soarele stadioa
nelor. . .



Pregătiri pentru meciul BALCANI — SCANDINAVIA
Intre marile competiții

în Z957, la Atena, la prima întilnire Balcani — Scandinavia, Hie Saved a repurtat 
4» splendidă victorie pentru echipa balcanică, lată-l trednd primul linia de sosire 

în cursa de 400 m. g.

Concursuri... rezultate.

de atletism ale acestui an un loc 
de frunte îl ocupă și ediția a doua 
a întilnirii dintre echipa BALCA
NILOR și cea a SCANDINAVIEI. 
Meciul „Nord-Sud” a fost progra
mat pe stadionul olimpic din Hel
sinki, in zilele de 16 și 17 iulie.

Formarea unei reprezentative a 
Balcanilor ridică, cum este firesc, o 
sumedenie de probleme, din care cea 
mai dificilă de rezolvat este modul de 
alcătuire a acesteia. Pentru rezolvarea 
acestor probleme, zilele trecute a 
avut loc la Atena o ședință de lucru 
a Comitetului special balcanic la 
care federația noastră de atletism a 
fost reprezentată prin secretarul său 
general, tov- Constantin Dumitru. 
La reîntoarcerea sa în Capitală i-am 
solicitat o declarație în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor ședinței res
pective și hotăririle luate.

„La ședință au fost prezenți dele
gați ai federațiilor de atletism din 
Bulgaria. Grecia, Iugoslavia, Romi- 
nia și Turcia, țări care vor da atleți 
selecționatei Balcanilor- Lucrările 
s-au desfășurat intr-un spirit de 
prietenie și înțelegere deplină. luîn-
du-se citeva hotăriri importante- E- 
chipa, care va evolua la Helsinki,
va fi formată din 60 de atleți, cei
mai in formă in acea perioadă. Ea 
va fi condusă de dl. D. Xiruhakis.
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URMATI-LE EXEMPLUL! a
Sportivi care și-au îndeplinit norma olimpică pe anul 1963

ILIE POPA
De mai bine de doi ani se 

recordman ai R. P. Komîne 
favorite : cursele de marș. Și 
atîtea luni, a realizat acum, 
de numai o săptămînă. Mai 
probei de 10 km (44:39,1), 
îndreptate către clasica cursă 
gurează pe programul întrecerilor olimpice de la Tokio. 
Și iată
grele, Ilie Popa și-a văzut visul împlinit : 1.34 : 15,0.
este

tot străduiește să devină 
uit r-una din probele sale 
ce n-a reușit în atîtea și 
de două ori, în interval 
ini îi a corectat recordul 

dar gîndurile-i toate erau 
a celor 20 km, care fi-

că duminică, la Brașov, în oondițiuni atmos-

sa
pe oare avea să Ie îndeplinească în

CAMPIONATELE REPUBLICANE ȘCOLARE

91 SIBIU. Pe stadionul Voința a avut loc 
■etapa raională la care au participat peste 
?200 de elevi și eleve. Cele mai bune re- 
;zultate: JUNIORI II: 300 m: I. Nistor (Cis- 
nădie) 39,5; JUNIOARE II: 500 m: Tatiana 
xSerb 1:27,1. (I. Ionescu — coresp.)

BUZÂU. Peste 100 de elevi de la șco
lile medii și profesionale au evoluat pe 
baza sportivă din Crîng în cadru! etapei 
raionale. JUNIORI I: 100 m: C. Agopie 11 9; 

.'lungime C. Agopie 6,40; triplu: I Mun- 
’.tean 13,00; JUNIOARE I: lungime: M Duță 
•4,73; înălțime: A. Badea 1,30; JUNIORI II: 
GO m : D. Stotski 7,9 ; lungime: B Iliescu 
5,85; JUNIOARE II: 69 m: S. Dinu 3.5. (M. 
JJumîtru — coresp).

® TG. MUREȘ. La întrecerile fazei a I!I-a 
a etapei orășenești au luat parie 115 con- 
curenți. Competiția a avut loc pe stadio
nul .23 August". JUNIORI I: 100 ra: G. Sze- 
ueres 11,3; 800 m: I. Szasz 2:08,8; înălțime: 
T. Sorester 1,66; greutate: L. Bucur 12 90, 
disc. I Nagy 48,33; JUNIORI II GO m: T. 
Daschevici 7,9, 80 m: Ț. Serester 9 6 300
m: I .Albu 41,8; 1000 m: I. Albu 
JUNIOARE I: 100 m: E Soos 13,6; 

•!aî®:_°; Popa 10,15^ JUNIOARE II.
Moldovan 

4,70. (I.

prezeutanții școlii medii nr. 2 și șc. profe
sionale de ceramică din Turda și de la 
școala medie din C. Turzii. JUNIORI I : 
IOT m : N. Covăseală (C.T.) 11,9; 400 m : 
I. Cioară (T) 55,0 830 m : I Tamaș (C.T.)
2:10.0; JUNIOARE I . 100 m : V. Bogaciu (C)

• - -------- i 38; disc:
II . 80 m :
II : 60 m: 

: El. Bota

13,8 înălțime : L. Anton (C.T.) 
D. Naciu (C.T ) 29,30 ; JUNIORI 
T. Bogdan (C.T.) 9,9; JUNIOARE
M. Ghiorghes (C.T.) 8,2; 500 m 
(T) 1:30 0 (I. Fagădar-coresp.)

• HUNEDOARA. Pe stadionul nou a avu 
loc etapa raională la care au participa' 
86 de concurenți din Hunedoara, Călan si 
Teliuc. JUNIORI I: ....... ......................
409 mg : M Toma 
1.75 ; JUNIORI II : 
(C) 5.64 ; greutate

1500 m: I. Vișan 4:31,7, 
62,7; înălțime : R. Moiso 
lungime : I. Cozmescu 

(5 kg) : Gh. Bîlc 10,14 ;
UJNIOARE I : IM m : V. Corpaci 14,5 ;
JUNIOARE II : SO in : V. Corpaci 8,6 ; lun-
gime : S. Trif 4,35 hlatlon : S. Trif 1560
p. — record regional de copii (Gh. Bă-
leanu-coresp.).

• TR. MĂGURELE Atleți de la aso-

al Jocurilor

emblema J. B- 
formarea echi- 
se va face în 
obținute în

superioară celor două

HORATIU NiCOLAU
discuție unul dintre cei mai buni 

noastră, unul din cei mai

norme (1.37 : 00,0 
acest an.

Este fără 
de volei din țara 
din lume. în decursul ultimilor ani a fost nelipsit din 
echipa reprezentativă sau din cea a clubului Rapid, care 
au obținut nenumărate succese de prestigiu în întîlnirile 
internaționale susținute.

Alături de ceilalți jucători rapidiști, a luptat din 
răsputeri pentru a obține un Succes de seamă în ediția 
recent terminată a ,,Cupei campionilor europeni**.  Rapid 
București a 
In felul acesta 
din jocurile din 
îndeplinit norma

jlicători 
valoroși

încheiat strălucit competiția, cî.știgînd invidiatul trofeu, 
sportivii rapidiști, care au participat efectiv la 60% 
„CCE“ și Horațiu Nicolau este unul dintre ei — și-au 
de selecție în lotul olimpic al K. P. Komîne.

iON TRIPȘA

secretarul permanent 
Balcanice și de cite un reprezentant 
al fiecărei țări- Echipamentul va fi 
uniform, albastru, cu

In ceea ce privește 
pei s-a stabilit că ea 
funcție de rezultatele
acest sezon de atleții din Balcani, 
in special în perioada 
toare concursului de la 
Pentru a simplifica foarte 
crurile, ultima selecție va ține sea
mă de rezultatele înregistrate în 
meciul de la Sofia (29—30 iunie) care 
va reuni echipele Bulgariei, 
slaviei 
vor fi 
ră de concurs, 
greci și turci susceptibili de a 
lecționați în echipă.

In ceea ce privește selecția 
tru maraton și decatlon s-a stabilit 
ca pentru prima probă să se țină 
seamă de rezultatele campionatului 
iugoslav (Tulsa, 9 iunie) avîndu-se 
în vedere că iugoslavii 
torii cei mai valoroși pe această dis
tanță- Pentru decatlon, se vor lua 
în discuție rezultatele 
pînă la 30 iunie. La sfîrșitul acestei 
săptămîni iugoslavii vor avea un 
concurs cu R.F-G.. iar la Ploiești va 
avea loc o întrecere a celor mai 
buni decatloniști din Bulgaria, Grecia 
și din țara noastră.

In cele citeva zile petrecute 
Atena mi-am 
rin ța tuturor 
selecționa și 
echipă, care 
bine în întrecerea cu reprezentanții 
Scandinaviei.

Și în încheiere, citeva cuvinte des
pre meciul de la Helsinki. In pro
gram figurează toate probele olim
pice masculine, mai puțin cursele 
de marș. I^a fiecare probă iau parte 
cite trei atleți din Balcani și din 
Scandinavia. Echipa nordicilor va fi 
alcătuită din atleți reprezentind cinci 
țări (Danemarca, Finlanda, Islanda, 
Norvegia și Suedia)".

premergă- 
Helsinki. 
mult lu~

lugo-
La acest meci 

în afa- 
atleți 
fi se-

și Rominiei. 
invitați, să participe, 

și o serie de

Element de bază al lotului republican de tir, la prob<r*-  
de pistol viteză în prezent muncește cu toată seriozi 
tatca să-și ridice neîncetat măiestria sportivă și mai ales 
să realizeze o constanță între rezultatele pe rare le în
registrează la diferite concursuri.

Cifrele realizate la ultimele întreceri 
ci pat. ne arată Că Tripșa se află pe 

în

arealizate la 
arată că Tripșa

că obiectivul pe care și l-a propus, 
constanța,

,,Clipei Țărilor latine**,

la care a parti- 
un drum bun și 
ceea ce privește

va
Cu prilejul 

fru moașă, cla 
Ștefan Petrescu. Cu 
pentru întreg anul 1963

avut o comportare 
punct îu urma lui 

norma stabilităciațiile Unirea, Știința, Agricola, Energia 
din localitate și Știința Salcia 
parte la 
înălțime : I. 
Ciurcafa

acest rezultat
luat 

I : 
V. 
D.

JU-
JU- 
(C.

au
JUNIORI 

greutate :
II : 80 m :
Dobre 43,0 ; 
Aliu 28,00; 
Cula 1:34,0

pen-2.51,0, 
greu- 

60 m:
I. Barabassy 8,2; 
1:25,3,*  lungime: 
Fttuș — coresp.

e TIMIȘOARA. Peste 200 dintre cei mai 
buni atleți reprezentind școlile medii și 
profesionale au luat parte Ia 
etapei orășenești. O comportare frumoasă 
au avut elevii de la Șc. medie nr. 1, Gru- 
pu’ școlar Electromotor, Școala textilă 
JUNIORI I: 100 m: Curta 11,4; Marinescu
II. 5; 200 m: Curta 23,9; 400 m: Borlovan
53,G; 800 m: Săvescu 2:03,8; Borlovan 2:06,3; 
15U0 m: Săvescu 4:20,6; greutate: Schubert 
12,32; JUNIORI II; 80 m: Crăciun și Po- 
povici 9,9 , 300 m: Crăciun 39,5; Mătăsărea- 
nu 39,7; 90 mg: Mătăsăreanu 14,0; 1000 m: 
Domăsneanu 2:52,3; înălțime: Kohn 1 60’ 
«r outate: Gîrbaciu 12,63, disc: Gîrbaciu 
43,30; suliță: Gîrbaciu 44,66; JUNIOARE I: 
disc: Băciucu 28,58; suliță: Corsiuc 32,35; 
JUN’OARE II: 60 m: Simonis 8,8, Pop 9 1' 
lungime; Pasca 4,96, înălțime: Pascu și 
M.clean 1,20; greutate: Fischer 9,05. (Em. 
Grozeecn — coresp.)

500 m: G. 
G. Moldovan 
regional).

întrecerile

COPIII LA STARTUL fNTUECEHtLO

PLOIEȘTI. Asociația Locomotiva a 
‘ inițiat un concurs pe echipe de copii. în

trecerile au avut loc la Urlați, între Ști
ința din localitate și Locomotiva Ploiești 
Gazdele au învins cu 67,33—62,66 p BATEȚI 
«O m: C. Tudorie (P) 10,5; 500 m: M. Ciis- 
«ea (U) 1:22,0; lungime: D. Untaru (U)
4,79; înălțime: C. Tudorie 1,30; qreutate (5 
kg): C. Tudorie 9,46; FETE 30 m: V. par. 

ipalac (U) 9,2; 300 m: F. Poliacov (P) 53,0; 
lungime: G. Cruceru (P) 3,42 înălțime: V. 
Parpalac 1,05; greutate (4 kg): I. Ion (P) 
7,40. (ti, Albu — coresp.)
• ROMAN. Pe stadionul Laminorul, 535 

do mici aileți au participat ia iaza raio- 
na .. orășenească a concursului de 
copii. La întrecerile organizate de consi
liul raional Roman al UCFS in colaborare 
cu secțiile de învătămînt, au luat parte 

^reprezentativele a 15 școli de 8 ani. Pen
tru contribuția adusă la organizarea con
cursului merită a fi evidențiați profesorit 
■C. Șerban, Gh. Pascali, antrenorul Ol. 
Constantinescu-Nehoi și atleții fruntași Vio
rica Fardul, Maria Filip, R. Capțan, D. 
Tronciu etc. Iată lista campionilor; FETE- 
so m: M. Hodorogea (Roman) 7,5; 300 m: 
M. Hodorogea 49,5; lungime: M. Hodoro- 

~ (R) 1,20;
7,73; BA- 

500 m: V.

gea 3,97; înălțime: G.
greutate: M. ~
IEȚI; 50 m: .......................... v„, ra. y

1*23,3;  lungime: I. LucUcm
4 HO. .^.ațiRț—p, •-) 1,35; greu-

3ucur (R) 10,23. Concursul a fost 
nr. 7 
89 p.
iaio-

Moraru
Cocuț (Gherăești) 

D. Ionescu (R) 8,0;

(R) 4,58; înălțime: FI. Mareș (R) 
tale: D. (?.' 10,20 Cw*»  mau
cîșîigat de echipa școlii de 8 ani 
din Roman (prof. Rodlca Filimon) cu

Sanda — președintele consiliului 
al UCFS).

(S. 
nai

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE JUNIORI

. r
• ORADEA Peste 100 de atleți de la 

S.S.E., înfrățirea și Crișana au participat 
la întrecerile etapei orășenești. JUNIORI 
I: 109 m : St. Kooper 11,7 ; 110 rag : F 
Riczraan 16,5 ; L. Balint 16,6 ; 400 mg :
F. Riczman 57,9 ; Înălțime : C. Szasz 1 80 • 
lungime : L. Balint 5,80 ; greuîate (8 kg) : 
St. Pokot 12,40 ; ciocan (7,257 kg) ; R Po- 

' 100 m : E. Mes-
Meszaros

m :
12,2.
C. Toma

povici 42,05; JUNIOARE I : 
zaros 13,5;
400 m : S. E 
2:29,8; 30 mg
C, Torn a 4.90 , _ 1UU1U
suliță : M. Ceonda 28,91 ; JUNIORI II
T. Y---- -,i n F ---- - - -
ți me ;
5,81 , JUNIOARE II : 60 m : M. Kărăsi 8,5 ; 
500 m: M. Bakcsi 1:22,8 — nou record
regional de senioare și junioare ; 50 mg : 
M Bakcsi 10,7; înălțime: T Schimpf 1,35; 
lungime : E. Victorovici 4,35 (Gh. LSrincz- 
aorc'sp.).

* C. TURZII. La faza raională au luat 
(pa«tcj 160 de.atleți. Au lipsit aomotivat xe-

200 m: E.
Bor 63,0 ; 800 
j : M. Costin 

înălțime :

27,6
M. Hideg 

lungime : 
1,45;

30 m:
Koradi 9,5; 300 m: Ad. Toth 41,0 ; inăl- 
® : JJJ- ?OP 1.71 1 lungime : T. Korodl

etapa raională 
Stingă 1,65 ;

12,05; JUNIORI 
Visting 10,0; —
NIOARE ’ 
NIOARE II : 
Stan-coresp).

• GIURGIU, 
vut loc etapa 
A fost înregistrat 
participare : 400 de concurenți,
158 de Iele, din 8 asociații sportive din 
oraș și 7 de la sate. S-au ...............
fesorii I. Banu, C. Stroe 
S. Stoicescu. JUNIORI 
Oancă (Călugăreni) 
Tache 1,77; greutate : 
JUNIORI II : 30 m: V. 
m: V. Dinculescu 39,9; 
și I. Dumitriu 1,52; £~. _
11,53; JUNIOARE I : 100 m: V. Vasiliu 14,1, 
JUNIOARE II: M m: I. Ene 3,4, D Novac 
8,5; 500 m : I. Ene 1:30,0; lungime: D.
Novac 4,12. (S. Stelian-coresp.).

I :
300 m : 
suliță :

500 m :

M. 
T. 
C.

Pe stadionul Victoria a 
raională și orășenească, 

un adevărat record de 
din care

a-

evidențiat pro- 
și instructor^

100 m : Gh 
înălțime: M

Mihai 12,59

I : 
12,6;

I.
Dinculescu 9,4 , 30£' 
înălțime : P. Oanc 

greutate : S. Pîrlogea

CUPA TINARUL CHIMIST'

La Onești a avut loc o întîlnire ____
sportivii de la Victoria din localitate și 
de la Celuloza din Brăila. Un rezultat re
marcabil a înregistrat brăileanul Ion 
Morolu care a sărit 1,90 m la înălțime 
(A. Aromînesei-coresp.).

între

.CUPA CLUBULUI SPOBTIV ȘCOLAR1 
DIN CLUJ

Competiția
clasele V—VII
Cluj. Tn prima , _________
a 27 de școli (856 de participant!) iar cele 
mai bune 9 formații s-au întrecut în etapa 
a II-.- ~ ----------------------------------------------------
S0 m:
M. Toader 45,1; A.
A. Tănase 1,40; 
Sturza 41,50; BĂIEȚI: 
7,8, S. Szakacs 7,9; 
43,4; A. Pod 44,1; L.

este deschisă elevilor 
ale școlilor de 8 ani 
etapă s-au întllnit echipele

au alergâ-

înregistrate

la 
putut da seama că do- 
delegaților este de a 

pregăti cea mai bună 
să se prezinte cît mai

din 
din

Il-a a competiției FETE (1949—1951) : 
M. Toader 8,4; A. Tănase 8,5;

Tănase 47,5; 
mingea de 

■' 6fl m : M.
300 m: M 
Niculescu 44,4;____

țime : V. Chiorean, R. Vereș și D. Nicolau 
1,45; mingea de oină : V. Chiorean 70,501; 
A. Mărgineanu 63,00. (P. Nagy-coiesp.).

390 m: 
înălțime: 
oină: V. 
Sâbâduș 
Săbădus 

înăi-

Atleții romini. pregătindu-se te
meinic, au posibilitatea să intre în 
număr mare în echipa Balcanilor- 
Asta depinde numai de ei-..

Vn tinăr foarte talentat e^te Barbu Bocu (născut în 1918) de la S.S.E Cluj
In acest an el a realizat 7,9 sec pe 00 m, 5,80 m la lungime. 1.70 m la înălțime. 

3,00 m la prăjina și 64,50 m la aruncarea murgii d^t oină.
Foto: P. Nagv

SPECTATORI
Posesorii aparatelor de televiziune 

au avut ocazia, și în săptămînă tre
cută, să constate cîji... prieteni au 
ei, .și... prietenii lor. Se transmiteau 
de la Moscova, prin intermediul Irater- 
viziunii, trei din galele campionate
lor europene de box și, firește, ni
meni dintre cei ce iubesc activitatea 
sportivă, n-a vrui să piardă ocazia 
să asiste la întrecerile din Palatul 
sport urilor de la Lujniki. Așa se face 
că în fața aparatelor de televiziune, 
s-au înghesuit zeci dacă nu chiar 
sute de mii de spectatori, care au 
fremătat de emotie. la fed ca și cei 
ce vedeau pe „viu“ la Moscova, lupta 
celor iibai buni pugiliști europenii.

Fără nici un fel de discuție, te- 
tMia din cele mai fru- 
ale minții omului și 

să treacă prea multă 
ziua în care, milioane 
spectatori, din diferite 

urmări 
același program 

din San Iran-

levizitinea este 
moașe cuceriri 
nu va trebui 
vreme pînă în 
și milioane de 
orașe ale globului, vor putea 
—- la aceeași oră 
transmis din Moscova, 
cisco, din Melbourne sau din Buenos 
Aires etc.'

Anul viitor, la Tokio, in îndepăr
tata Japonie, vor avea loc întrecerile 
celei de a XVIII a Olimpiade, mo
derne. în mod firesc, interesul în 
jurul acestei mari confruntări a spor
tului mondial, depășește cu mult pe 
cel cu care au fost așteptate edițiile 
trecute ale J O.

Din păcate însă aceste întreceri nu 
vor putea ft urmărite, la fața locului, 
deeît d<
soane.
vor 
cam 200 000 de persoane pe zi. Cum 
rămîne, în această situație, cu milioa
ne și milioane de oameni care doresc 
atîta 
rile ? Este o problemă foarte 
tantă, destul de grea, 
organizatorii japonezi se 
să-i asigure totuși o rezolvare...

Prima emisie televizată la J-0. a 
avut loc în 1948, dar ea se adresa 
numai unui număr redus de posesori 
de televizoare din Londra. în 1952, la 
Helsinki, Jocurile nu s-au transmis, 
deoarece la acea dată Finlanda nu 
avea un post de televiziune. După 
patru ami, televiziunea australiană a 
transmis întrecerile numai pentru te. 
lespectatorii din Melbourne și din 
Sidney. Așa se face că primele emi
siuni transmise, prin releu, pentru 
mai multe țări europene (21), a avut 
loc eu ocazia J.O. dm 1960. de la 
Roma. Pentru țările ncrtiropenc.

un număr limitat de p-er- 
După calcule aproximative 

asista Ia concursurile olimpice

să po-ală vedea și ei întrece- 
impor- 

dar căreia 
străduiesc

LA. TOKIO!
transmisia J.O. s-a făcut prin... fil
me, expediate cu maximum de viteză 
pe calea aerului.

Cum se va proceda ia Tokio ? Dat 
fiind faptul că numeroase societăți 
de televiziune din diferite colțuri ale 
lumii și-au exprimat dorința să trans
mită întrecerile, japonezii se stră
duiesc — cum am inai spus — si 
rezolve această problemă, cu toată 
distanța uriașă care desparte Japonia 

Africa 
ordin

de Europa, de America. d<*  
etc., cu toate dificultățile de 
tehnic existente.

Trei soluții apar posibile 
o transmisiune directă: 1. 
unor sateliți artificiali 
2. folosirea sistemului 
ob ișnuit prin releu ; 3. 
cabluri submarine.

Prima solu|ie este totuși destiU de 
delicată. Pentru a se asigura transmi
sia directă va fi 
mu Iți sateliți, 
orbită, și care trebuie să treacă peste 
tokio, intre 1 1)00 si 5 000 de kilo
metri altitudine. Răniine atunci solu
ția a doua. Cu ajutorul Interviziunii 
și al Eurovizionukri se va putea rea
liza mai ușor o transmisie directă, 
așa cum s-a procedat, de pildă, în 1961 
la sosirea la Moscova a primului cos
monaut luni Gagarin, a cărui pri
mire în Capitala sovietică a putut fi 
urmărită de milioane de telespectatori 
din multe țări europene. Dar acest 
sistem, care necesită o mulțime de 
stații releu, nu poate fi folosit decit 
pentru Europa. Cel de-al treilea sis
tem, prin cablu submarin, permite 
transmiterea imaginilor, una cîte una, 
și montarea lor ulterioară într-un 
film. Această metodă a fost experi
mentată în 1960. 
viziunea japoneză 
destuii de bune.

Mai există însă 
luțic, parc-se cea 
expedierea prin avioane . _
filmelor. în felul acesta, filmele vor 
putea ajunge în numai citeva ore 
într-un oraș (lin Europa, de unde să 
fie retransmise, apoi, prin televiziune. 
Lucrul apare și mai clar dacă ținem 
seama de faptul că atunci cînd, 
exemplu, la Tokio va fi ora 10, 
noi în Rouiinia 
dimineața !

în felul acesta 
sistăm și noi la 
del de la Tokio

televizoa
mai face

pentru 
utilizarea 

ai pămîntului: 
de transmisie 

utilizarea unor

nevoie de mai 
plasați pe aceeași

la 
Și a

o 
mai
Și a patra so- 

< on vena bilă : 
ultrarapide a

ceasul va arăta

de 
la
3

care au
își v <>r

va fi pasibil să 
întrecerile Olimpia- 

! Și să vedeți, 
are, cîți prieteni 
• pînă atunci...

a-

mu



Crișana Oradea—Marek Stanke Dimitrova 3-2 (0-2)
ORADEA, (prin telefon). — Dumi- 

tgea, pe stadionul Crișana, s-a desfă- 
Borat în nocturnă meciul internațional 
iHintre Crișana Oradea și Marek Stanke 
©imitrovo. Orădenii au repurtat o 
frumoasă victorie cu scorul de 3—2 
(O—2), după un joc în care au fost 
evddent mai buni. In prima parte a 
Sntîlnirii ei au dominat dar atacul a 
ratat mult. După pauză superioritatea 
gazdelor s-a accentuat.

După ce în min. 18 orădeanul Ar- 
noczki șutează în bară din poziția 
foarte favorabilă, în min. 28 oaspeții 
deschid scorul prin Necev care a re
luat în plasă un balon respins de 
SMarin. Patru minute mai tîrziu, la o 
greșeală a lui Szakacs II, Ostopinov 
urcă scorul : 2—O pentru Marek. După 
reluare; Crișana atacă mai insistent

Ecouri după meciul de la Chorzow
(Urmare din pag. 1)

Koszka a fost foarte bun, Nunveiller 
XII ta înălțime, iar Datcu a arătat In 
oîteva rinduri reflexe deosebite și o 
mare prezență de spirit. Echipa ro
mână, întinerită, a lăsat o excelentă 
impresie".

Iată și cîteva comentarii din ziarul 
de specialitate „Przeglad Sportowy" : 
„Echipa R.P.R. a lăsat o foarte bună 
impresie. Ea a jucat în viteză și a 
aplicat cu succes sistemul 1-4-2-4. 
Punctul forte al echipei il constituie 
Mnia defensivă, în care Nunveiller III 
s-a comportat la cel măi înalt nivel. 
Alături de el s-a situat rapidul șî e- 
nergicul Greavu. Rominii au avut o 
linie de mijloc mai bună decit cea 
poloneză. In atacul lor, un joc de ca
litate a prestat veteranul echipei

ENGLEZII RECUNOSC JUSIE]EA VICTQRIH NOASTRt
(Urmare din pag. 1)

revine pe insulă „expediția*  engleză în 
Europa. Cu toate acestea, ca adevărați 
sportivi și... detașați oarecum de at
mosfera de nervozitate care i-a stăpînit 
pe teren. în special în repriza a doua, 
cînd își dădeau seama că nu pot alungi 
spectrul Infringed i. OASPEȚII AU 
FOST UNANIM DE ACORD CĂ E- 
CHIPA NOASTRĂ A CÎȘTIGAT PE 
MERIT. Conducătorul delegației, dl. /. 
Robinson, a felicitat formația roinînă
pentru puterea .sa de luptă, pentru felul 
cum și-a organizat jocul, pentru acțiu
nile derutante pe care le-a construit mai 
alos pe aripa dreaptă, exprimîndu-și în 
același timp «onvingerea că o echipă c.» 
aceea pe care am prezentat-o la București 
poate atrage oricînd atenția spectatori
lor londonezi. Antrenorul L. Cocker, care 
s-a întreținut îndelung cu Bazil Marian, 
făcînd un interesant schimb de impresii 
cu acesta asupra metodelor de pregătire 
aie echipelor de tineret, declara că e- 
chifla rom nă a fost pentru el o plăcută 
surpriză și remarca buna aplicare a 
așezării I—4—2—4, subliniind aportul 
adus —■ în această direcție — de Ște- 
fănesou. Neșu și Frățilă. Iar ziaristul 
R. Peskett, de la „Daily Mail*,  unul din 
ocî șase gazetari care au însoțit echipa 
ia București, felicita echipa noastră 

pentru că „a înțeles mai bine principiul 
simplu că fotbalul se joacă pe goluri 
și ciștigâ cel care înscrie măcar un 
punct mai mult decît adversarul său“.

Meritele de necontestat ale echipei 
noastre în obținerea victoriei nu trebuie 
Să ne facă însă să-i trecem cu vederea
«mele lipsuri. Am putea spune chiar că 
'dacă în ansamblu partida n-a atins ni
velul spectacular așteptat, de acest lii- 
cru jucătorii noștri nu se fac mai puțin
yinovați decît cei englezi. Și aceasta, 
pentru că atacul nostru nu și.a adus a 
contribuție pe măsura posibilităților sale 
reale, la reușita întrecerii. Aripa noastră 

^8roaptă Dumitrul II — Matei a combi 
«nat de cîteva ori subtil, dar — în an- 
-samblu — înaintașii u-au avut destulă 

‘Jdlegăturâ, ei așteptând situațiile de gol 
din acțiuni individuale (uneori pre- 

•‘Mungite fără perspectivă), fie din mingi 
Htingi cared căutau pe Adam. Nici frec
vența șuturilor la poartă nu ne-a satis 
făcut la echipa noastră. în prima repri 
ză. care ne-a aparținut, am șutat spre 

yM mai puțin decît au făcut-o englezii 
An cea de-a doua, în care inițiativa a 

. Tost mai mult de partea lor. Echipa noas
tră a mai comis greșeala de a juca 
aproape invariabil. în repriza a doua, pe 
aripa dreaptă unde — suprasolicitat — 
Matei dădea spre sfîrșu semne evidente 
de oboseală. Schimbarea jocului — rr- 
ooma udată de altfel de antrenori ua> 

și reduce scorul prin Fandli în min 
52. în min. 61, Sziics transformă un 
penalti, egalînd. Golul victoriei este 
realizat de Pugna în minutul 70, prin- 
tr-un șut puternic, de la 30 de metri

Arbitrul Gavril Sziics a condus for
mațiile :

Crișana : Marin (Szilaghi) — Bakoș, 
Solomon, Balogh — Pugna, Szakacs 
II — Fandli, Sziics, Szakacs III, Vlad, 
Arnoczki.

Marek; Deminski (min. 60 Pepel- 
ginski) — Mihov, Kukov, Sumanov 
(min. 62 Naidenov) — Sapinev, Anghe- 
Iov _ Nikolov, Manov, Ostopinov 
(min. 50 Ganișev), Stoianov (min. 71 
Sfetcov), Nacev.

I. GHIȘA și A. JILĂU, coresp.

Constantin, care a dirijat de pe po
ziția sa de mijlocaș stingă toate ac
țiunile ofensive ale echipei".

Ziarul „Trybuna Ludu" crede că 
echipa noastră nu l-a jucat îndeajuns 
pe Haidu. Cităm : „Nieroba a avut o 
sarcină destui de ușoară in acest meci, 
pentru că rominii au uitat că au in 
Haidu unul din tinerii evidențiați de 
ediția de anul trecut a Turneului 
U.E.F.A., un tehnician foarte bun și 
un extrem foarte iute" .

★
Ne aflăm în fața unui meci dificil, 

cel cu Danemarca, din cadrul preli
minariilor turneului olimpic de fotbal, 
învățămintele trase din jocul de la 
Chorzow trebuie folosite din plin, 
pentru ca la 23 iunie să ne prezentăm 
cit mai bine în prima întîlnire fot
balistică oficială din acest an.

timpul pauzei — ar fi putut da roade. 
Faza din minutul 89, oînd Crăiniceanu 
a ratat un 2—0, este ilustrativă în a- 
ceastă privință.

Și, în sfîrșit, mai multă atenție teh
nicii. Ne am prezentat foarte bine ca pre
gătire fizică, făcînd față englezilor, cu 
toată superioritatea constituției lor atle
tice. La tehnică însă, am stat mai slab 
decît ei Nu ne supără să o recunoaștem. 
Mai ales că antrenorii noștri știu ce ar 
trebui făcut. Rămîne să o facă...

REZULTATE... ȘTIRI...
In MECI AMICAL : RAPID — DI

NAMO 2—0

Duminică dimineața, echipele de 
categoria A Dinamo București și Ra
pid s-au întâlnit într-un meci amical, 
pe stadionul Dinamo. Feroviarii au 
eîștigat cu 2—0 (1—0), prin golurile 
■înscrise de Kraus (min. 17) și Balint 
(min. 80). Dinamo a ratat un 11 m 
prin Lucescu în min. 89. Au jucat 
formațiile : Dinamo : Uțu — Vulpeanu 
Constantinescu, Ștefan (David) — Ha- 
lagian, Țîrcovnleu — Lucescu, Ungu- 
roiu, Ene II, David (Ștefan), Sely- 
mesi II.

Rapid : Todor (Nieuleseu) — Lupes» 
cu, Motroc, Grăjdeanu (Macri) - 
Gherghina. Langa (Cimpoca) — Co- 
dreanu, Dinu (Ozon), Ionescu (Dinu). 
Georgescu (Balint), Kraus

N. Tokacek. coresp.

JOCURI INTERNAȚIONALE

Mîine, Ia Tg. Mureș, echipa locală 
Mureșul primește vizita formației bul
gare Marek Stanke Dimitrovo, Joi, la 
Galați. Siderurgistul — Motor Zwic
kau.

JOCUL DE CUPA STEAUA — 
RAPID VA FI REPROGRAMAT

Întîlnirea restanță din cadrul Cu 
pei R.P.R. dintre echipele Rapid Ș 
Steaua, care urma să se dispute la 6 
iunie, va fi -reprogramată la o altă 
dată.

DUMINICĂ SE REIA CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A

Duminică 9 iunie se reia întrecerea 
echipelor de categoria A. cu etapa a 
10 a returului. In Capitală se dispută 
jocurile : Steaua — Minerul (ora 15 45' 
și Dinamo —- Crișana (ora 17,30). Sta
dionul va fi desemnat în cursul zilei 
de uzi.

Buletinul categoriei B
SERIA I

SIDERURGISTUL GALAȚI — ME
TALUL TÎRGOVIȘTE (0—1). Derbiul 
seriei I s-a desfășurat pe ploaie, în 
prezența a peste 5 000 de spectatori, 
oferind un joc viu disputat, terminat 
cu viotoria oarecum surprinzătoare dar 
pe deplin meritată a oaspeților. Tîr- 
goviștenii au dominat cu autoritate 
In prima repriză, au reușit să înscrie 
la începutul celei de a doua reprize 
(Cazacu — min. 52) și în continuare 
s-au apărat prompt în fața acțiunilor 
ofensive dezlănțuite de gazde. Gălă- 
țenii s-au comportat slab, pe linia ul
timelor meciuri, și au avut o linie de 
atac exasperant de ineficace. De men
ționat că învinșii au ratat pe lingă 
unele ocazii clare și un 11 m, prin 
Dumitru Ionel, în min. 83. (A. Schenk- 
man și N. Crîcică-coresp.).

CARPAȚI SINAIA — ȘTIINȚA 
GALAȚI (3—0). Inițiativa a aparținut 
gazdelor în majoritatea timpului. Au 

Tirfău (Metalul) a fost mai iute cu o fracțiune de secundă decît portarul duia- 
movist Nieuleseu și a reușit să înscrie unicul punct al partidei (fază din meciul 

Metalul București — Dinamo Obor 1—0).

marcat : Țarălungă (min. 29, 49) și 
Ologu (min. 66). învingătorii au ratat 
un 11 m prin Panțuru, în min. 80. 
(M. Bota-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — PROGRESUL 
BRAlLA (1—0). Feroviarii au eîștigat 
la limită, făcînd față numeroaselor 
atacuri ale brăilenjlor. In această pri
vință evidențiem aportul portarului 
Cristescu, care a contribuit din plin 
la menținerea rezultatului stabilit do 
Plugaru în min. 30. (C. Enea-coresp.)

RAPID FOCȘANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (2—0). Localnicii s-au o- 
rientat maii bine po terenul greu și 
au eîștigat pe merit, în urma puncte
lor îascrîse de Ligore (min. 58) și 
Dragu (min. 82). (I. Samoilă-coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — I.M.U. 
MEDGIDIA (0—2). Oaspeții au obținut 
o victorie neașteptată, pentru care au 
muncit cu multă voință și elan, fiind 
ajutați — ce-i drept — și de jocul 
slab prestat de ploieșteni. De mențio
nat că apărătorii din Medgidia au res
pins două mingi chiar de pe linia 
porții. A marcat Tufan (min. 62, 67). 
(Șt. Ionescu — coresp.)

FORESTA FĂLTICENI__ FLA
CĂRA MORENI (2—0). învingătorii 
au dominat peste 70 de minute din 
joc, obllgîndu-i pe oaspeți să se 
apere uneori supranumeric. Au în
scris Sacas (min. 23) și Ilie (min. 
63) (P. Tonea — coresp.).

FL. ROȘIE TECUCI —POIANA 
CÎMPINA (1—3). Oaspeții au acționat 
simplu și eficace, cu mingi în adîn- 
cime, reușind să . înscrie de trei ori 
prin Nanu (min. 31,42) și Popescu 
(min. 47). Tecucenii au jucat fără con
vingere, nu s-au acomodat cu terenul 
desfundat și nu au reușit să înscria 
decît o singură dată prin Roman 
(min. 62). (C. Fiiiță, coresp.).

★
In urma desfășurării meciului res

tantă dintre Fla-ăra Moreni și Si
derurgistul Galați, partidă care s-a 

încheiat cu scorul de 4—0 în favoarea 
primei formații, clasamentul seriei I 
se prezintă astfel :

1. Siderurgistul Galați 23 14 5 4 43:24 33
2. Metalul Tîrgoviște 23 12 4 7 48:19 28
3. Carpați Sinaia 23 10 5 8 32:27 2S
4. C.F.R. Pașcani 23 11 3 9 32:36 25
5. Foresta Fălticeni 23 11 2 10 37.35 24
6. Prahova Ploiești 23 10 4 9 30:31 24
7. Poiana Cîmpina 23 9 4 10 38:37 22
8. Progresul Brăila 23 9 4 10 39:40 22
9. Flacăra Moreni 23 8 6 9 33:37 22

10. Știința Galați 23 9 4 10 30:35 22
11. Ceahlăul P. Neamț 23 10 2 11 33:44 22
12. I.M.U. Medgidia 23 8 5 10 38:36 21
13. Rapid Focșani 23 8 2 13 24:38 18
14. FI. roșie Tecuci 23 5 4 14 29:47 14

SERIA A Il-a

DINAMO PITEȘTI — TRACTORUL 
BRAȘOV (3—0). Terenul greu nu a 
permis desfășurarea unui joc normal, 
totuși meciul a fost interesant prin dir- 
zenia cu care au luptat ambele echipe 
și prin echilibrul de forțe, in ciuda 
scorului categoric in favoarea liderilor, 
Dinamoviștii au fost mai preciși in

Fote : V. Bageao

atacurile pe care le-au organizat la 
poarta lui Papuc (in deosebită formă) 
și au marcat de trei ori prin Lovin 
(min. 2), Nicolesou (min. 35) și V. 
Alexandru (min. 60). Brașovenii au fost 
buni in jocul de dmp, dar atacurile 
lor au fost încetinite sau oprite in fata 
careului de 16 m. De menționat că ei 
au avut două bare. (Al. Momete — oo- 
resp.)

METALUL TR. SEVERIN — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI (3—1). O prețioasă 
victorie a severinenilor, obținută în 
repriza a doua, in urma unui joc mult 
mai activ decit al studenților. Au 
înscris ; Diaconu (min. 50, 56) și Jim 
txyrean-u (min. 71) pentru Metalul, res
pectiv Anesou (min. 66). (Gh. Manafu 
și P. Manaee — coresp.)

UNIREA RM. VlLCSA — C.F.R. 
R/OȘIORl (3—1). Jn ciuda vremii ne
prielnice, cete două formații au rea
lizat un joc mulțumitor. Mai insistenta 
in atac, gazdele au marcat de trei ori 
prin Mihăilescu (min. 17, 20) și Marin 
(min. 38). Pentru C.F.R. Roșiori a 
înscris Cristescu (min. 23). (I. Predl- 
șor — coresp.)

PROGRESUL ALEXANDRIA — GAZ 
METAN. MEDIAȘ (3—0). Succes net in 
urma golurilor realizate de Zangher 
(min. 40) și Lalu (min. 42, 75). Raport 
de cornere : 8—1 pentru ProgresuL 
(P. Baicu — coresp.)

ȘTIINȚA CRAIOVA — CHIMIA 
FAGARAȘ (3—2). Un meci de mare 
luptă, foarte echilibrat și de bun nivel 
tehnic. Au marcat - Oancea (min. 7, 
autogol), Petca (mih. 14) și Oneafmin. 
20) pentru Știința, respectiv Mocanu 
(min. 8, 19). Trebuie să arătăm câ 
unii dintre jucători au recurs la du
rități, arbitrul Gh. Geagu fiind nevoit 
să elimine din joc in min. 44 pe ML 
hăescu (Știința) și Oancea (Chimia). 
Q atitudine nesportivă a avut și jucă
torul craiovean Preda, care Și-a insul
tat adversarul direct. (T. Ștefănescu 
și D. Popa — coresp.)

C.S.M. REȘIȚA - C.S.M. SIBIU 
(1—0). Victoria reșițenilor a fost asi
gurată de Varga în. min. 60. Deși te
renul a fost alunecos, jocul prestai de 

ambele echipe a mulțumit pe specta
tori. S-a remarcat portarul sibian Bu
zata (I. Plăvițu-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — DINA- 
MO OBOR (1—0). Ultimul foc inter- 
bucureștean din seria a II a a cate
goriei B s-a disputat sîmbată dună a- 
miază pe terenul Gloria, intre Metalul 
și Dinamr Obor. Victoria a ret'-n-t pe 
merit Metalului cu I—0 datorită unui 
joc mai energic în repriza secundă.

Prima parte a meciului a fost oare
cum mai echilibrată. Dinamoviștii au 
jucat ceva mai clar numai piuă la mar
ginea careului. Metal urgiștii, deși au 
acționat uneori confuz, au -fost mai 
periculoși în fața porții apărate de Ni- 
eulescu.

Im reluare, dinamoviștii, probabil 
mulțumiți cu un rezultat de egalitate, 
rut mai insistă aproape de loc, înain
tarea nu se mai vede, iar apărarea se 
rezumă să trimită mingile înainte. Me
talul pune stăpînire pe joc și reușește 
să înscrie unicul gol al meciului în 
min. 67 prin Ttrțău care, mai iute de
cît portarul Nieuleseu, trimite mingea 
în plasă.

De la învingători s-au remarcat Bu
zata, Ttrțău — foarte muncitor — și 
Malschi, iar de la Dinamo doar Nicu- 
lescu și Szekely.

Run, arbitrajul lui O. Con stan tine seu 
— București.

C. D.

ARIEȘUL TURDA — CRIȘUL 
ORADEA (0—0). Rezultatul nedreptă
țește echipa locală care a dominat pe 
tot parcursul întîlnirii. Dovadă și ra
portul de cornere : 19—3 pentru Arie- 
șul. Demn de subliniat — jocul în 
limitele sportivității practicat de am
bele formații. (P. Țonea, coresp.)

C.S.M. CLUJ — RECOLTA CĂREI 
(5—2). Joc frumos, dinamic. Clujenii 
au reușit să se reabiliteze în fața pro
priilor lor suporteri prin această vic
torie la scor în dauna echipei din 
Cărei. C.S.M. ar fi putut realiza o 
victorie și mai concludentă, dacă n-ar 
fi ratat multe alte ocazii clare... Au în
scris: Soos (min. 3), ' Chircoșa (min. 10), 
Treabă (min. 11), Banu (min. 26) și 
Nicomuț (min. 58) pentru C.S.M', res
pectiv Hauler (min. 2 și 52). (Gh. Toma, 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R, 
I.R.T.A. ARAD (2—1). Partidă de un 
nivel tehnic slab. Timișorenii au ju
cat lent, fără convingere, spre deose
bire de fotbaliștii oaspeți care au 
făcut un joc frumos în cîmp Reali
zatori : Surdan (min. 48) și Dărăiian 
(min. 49) pentru gazde și Vlad (min. 
14) pentru oaspeți. (Al. Gross, coresp).

JIUL PETRILA — A.S.M.D. SATU 
MARE (3—0). Deși s-a jucat pe un te
ren complet desfundat (plouase toată 
ziua precedentă) partida a plăcut prin 
ritmul susținut în c*re  au acționat 
ambele formații.

Cu o tehnică individuală superioară, 
fotbaliștii de la Jiul au reușit să se 
impună, să domine categoric pe a- 
locuri și să înscrie de trei ori prin 
Sardi (min. 6), Franc (min. 8) si Ca- 
sandra (min. 26).

Superioritatea evidentă a Jiului este 
atestată și de raportul de cornere: 
16—0 pentru echipa gazdă ! Pentru 
această frumoasă victorie merită a 
fi evidențiată întreaga echipă din 
Petrila. Mențiune și pentru fotbaliștii 
de la A.S.M.D. care — chiar și atunci 
cînd au fost conduși eu scorul de 3—0 
— au continuat să lupte pentru a 
modifica rezultatul. A arbitrat A. Pa- 
lade (Sibiu) (I. Zamora, coresp.).

VAGONUL ARAD — UNIREA DEJ 
(1—1). Meciul a fost echilibrat. Prima 
repriză a aparținut gazdelor, cea de 
a doua oaspeților. Arădenii au înscris 
în mân. 18 prin Ganga, în timp ce 
„uniriștii" au egalat abia în min. 72 
prin Matușinca. (Șt. Iacob, coresp.).

A.S. CUGIR — MUREȘUL TG. 
MUREȘ (2—0). Gazdele au dominat 
categoric obligîndu-și adversarii să se 
apere aproape tot timpul. Real izatori : 
Buroea (min. 5) și Kiss (dintr-b pasă 
primită de la Mihai) — min. 82. De 
reținut faptul că cugirenii au avut 
și două bare... A condus corect și au
toritar C. Petrea (București) (Mihai 
Vlăseeanu, coresp.).
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Echipele feminine Rapid București și Știința Timișoara
din nou învingătoare în turneul final

ORADEA 4 (prin telefon). Luni dnpa-a- 
■icrzâ au continuat în localitate meciu
rile din cadrul tumeuhii final a! cawpio- 
■atulnî republican dc handbal în 7 femi
nin. In prima partidă s-tru înîîtaît forma
țiile Știinta Timișoara și C.S.M. Sibiu. 
Stndentete au avut inițiativa de kr Început. 
Impanindu-se piintr-o pregătire snperioară. 
De «ra cHitigcrt meebsl cu scorul de îl—5

în apă- 
în parte 

cind

(7—1). Formația sibiană luptind 
rare a reușit să stăvilească — 
— atacurile Hnrișorencelor, dar 
Știința a început să angajaze mai mult 
pivoții la semicerc. handbalistele din 
Sibiu nu au mai putut opune rezistență. 
Golurile au fost marcate de: Gheorghitâ 4, 
Stef-Oțoiu 4, Nemet 1, Luchian 1, Bain 1 
pentru Știința și. respectiv, Drasser 2,

Walzei 1. Schustei 1 pentru 
arbitrat cu multâ competență

ACTUALITĂȚI
ULTIMUL joc feminin de 

CATEGORIE A
„CUPA PRIMĂVERII- LA PLOIEȘTI

Dom niră s-a disputat o restanță (ul
timul joc) in cadrul campionatului fe- 
■amm, categoria A. seria I. Este vorba 
dr partida dintre Știința București si 
Faianța Sighișoara, aminalâ din etapa 
de la 26 mai. întilnirca s-a desfășurat 
pe terenul din incinta stadionului 
rotii’ui 
Știința.
mai 
țină 
pmt«
(2), lanosi (2), Șiețăne*eu  
geajtu Pentru formația din Sighișoara 
ptmctele au fost înscrise de Andonc (3), 
MulLr (2) și Rir<on

In urma acestui rezsltat. clasamentul

Tine- 
și a dat €Îft*R  de cauză echipei 
Aceasta, a desfășurat un joc 

omogen și eficace, reușind să ob- 
▼ictoria cu 10—6 (6—3), prin

trie marcate de : Lecnte (4). Țiri*ic  
și Cirli-

• PLOIEȘTI. — Zilele trecute, pe 
terenul Petrolul, s-au întîlnit echipele 
locale Petrolul și Locomotiva, în ca
drul finalei „Cupei primăverii**  la hand
bal m 7. A câștigat Petrolul, care a do
vedit mai multă voință și o mai bună 
rexisW-wță fizică. Scor final : 23—14 
(11—5). (Gh. Apostolescu, coresp).

Kieltsch 1, 
C.S.M. A 
V. Pelenghian (București).

In meciul al doilea s-au întîlnît Rapid 
București și Tractorul Brașov. Pînă în 
mln. 6 scorul s-a menținut strins (1—1). 
Șapte minute mai tirziu însă. Rapid con
ducea cu 3—1 și din acest moment echipa 
campi*- — a început sâ se distanțeze, cu
cerind o victorie comodă cu scorul de 
13—4 (7—2). Formația feroviară a atacat 
mai rapid, mai variat și a avut cîteva 
jucătoare in formă foarte bună (Boțan, 
Constanttnescu, Coșug și Oțelea). Forma
ția Tractorul a acționat destul de timid, 
punînd accentul mal mult pe jocul de a- 
pârare. Ar mai fi de reținut că feroviara 
C. Dumitrescu a ratat un .7 metri*.  Punc
tele ap fost Înscrise d«: Coșug 3. Dumi
trescu 
nescu
de la 
gel 1, 
de Ia Tractorul 
(Sibiu). Marți 
C.S.M Sibiu —

3 (unul din .7 metri"). Constanti- 
3, Boțan 2, Oțelea 2 (din _7 metri") 
Rapid și. respectiv. Priestei 1, Bu-
Nako 1 (din .7 metri"). Mel in to 1 

A arbitrat bine O. Leikep 
sint programate partidele 
Tractorul și Rapid—Știința.

njt GHIȘA-coresp. regional

nr 13 (la băieți) și Medie nr. 27 (la fete)
campioane ale Capitalei

| Amintirea lui Griprios Lambrakis

1937, Stadionul ANEF din București. Grigorios Lambrakis cîștigă titlul de 
campion balcanic cu o performeni.1 de 7,05 m la săritura în lungime.

CAMPIONATUL

finLai ai s«tîcî 1 se a«îf<4 :

1. Rapid Buc. 14 11 1 o 178: 80 23
X Tractorul Br. 14 9 1 4 128: 98 19
3. Știința Buc. 14 9 0 5 122: 77 18
4. f'royr. Buc. 14 8 2 4 103. 84 18
5. S.S.E. PI. 14 7 0 7 98: 88 14
6. Frâața Sig. 14 6 0 8 118:114 12
7. Confecția Buc 14 3 1 M 75:153 4
8. S.S.E. Con^t. 14 0 1 13 52:180 1

R-P.R. LA
HANDBAL IN 11

CL1 J 3 (prin telefon). Dnmrmcl s-a 
Amputat finala fazei regionale din ei- 
den*  campionatului republican la hand
bal în 11. în finală s-au întîlnit C.S.S. 
Ohij și Avintuf Bed ran, campioana ra- 
mn.d-i Dej. Victoria a revenit echipei 
OS.. la scorul Jc 7—5 (3—2). (0. 
Cufu, eoresp.).

Iuzh din partida ini tricoloră dintre echipele școlilor mediii nr. 13 și 36. 
Foto : V. Bageac

Rezultate bune la „Tunari46
in așteptarea unei intilniri „tari" -R. P. Roraină—R. P. Ungară

Ieri, pe poligonul Tunari, s-a tras 
uitima probă din cadrul concursului 
internațional prin corespondență or
ganizat de DOSAAF (U.R.S.S.), cea 
de arraă militară 3x20 focuri. Trăgă
torul I. Sirbu, in formă bună ne-a 
ados satisfacția corectării recordului 
republican, dctși el nu este specialist 
ia acest gen de armă.

Am remarcat in aceste zile faptul 
că trăgătorii noștri se află in evident 
prog’-es. că neeultatele lor sînt mult 
mai constante față de perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Cind Gh. Enache a obținut în ca
dou concursului dotat cu „Cupa 
Steaua-, 300 talere lovite din 300 
posibile, unii mai credeau intr-o... 
întimplare. El a întrecut însă și de 
data aceasta pe maestrul emerit al 
sportului I. Dumitrescu, datorită teh
nic: > pe care o folosește și pe cărei 
o studiază de ani de zile. Enache și-a 
dat seama de necesitatea corectării 
poziției de tragere abia la campio
natele mondiale de la Cairo. De 
•tunci. rezultatele abținute O situea
ză printre cei mai buni trăgători din 
lume.

Concuiwil de pe poligonul Tunari.

a constituit însă și o verificare utilă 
înaintea întrecerii cu trăgătorii ma
ghiari, care va avea loc in zilele de 
7, 8 și 9 iunie în Capitală. Este îm
bucurător faptul că mulți dintre spor
tivii noștri au realizat performanțe 
de valoare, au îndeplinit normele 
preolimnpice, unele dintre ele depă
șind chiar standardurile lunii oc
tombrie. Din discuțiile avute cu an
trenorii am tras concluzia că spor
tivii noștri au toate șansele să-i de
pășească pe trăgătorii maghiari în ulti

Toneul final al fazei pe Capitale, din 
cadrul campionatului republican .cotar, a 
continuat simbătâ și ieri pe terenurile 
din parcul „23 August". Simbătă s-au dis- 
putat următoarele partide;

Băieți: Ș.M. nr. 13 — Ș.M. nr. 36 18—13 
(11—7) și Ș.M. nr. 18 — Șc. prol. Electro- 
aparataj 13—11 (5—4); tete: Ș.M. nr. 32— 
Șc. prol. Dîmbovița 8—8 (5—3) și Ș. M. 
nr. 27 — Ș.M. nr. 13 9—5 (6—1).

Ultimele intilniri au avui loc ieri după 
amiază șl s-au încheiat cu următoarele re*  
sulfate:

Băieți : Ș.M. nr. 13 — Ș.M. nr. 18 17—11 
(6—3): Șc. prof. Electroaparataj — Ș.M. 
nr. 36 15—6 (11—3); Fete: Ș.M. nr. 27 — 
Ș.M. nr. 32 8—3 (3—1); Ș.M. nr. 13 —
Șc. prof. Dîmbovița 17—8 (10—4).

In urma acestor rezultate, Ș.M. nr. 13 
Mlhai Viteazu (la băieți) șl Ș.M. nr. 27 
(la late) au devenit campioane ale Capi
talei, cafiticîndu-se pentru turneul final. 
Pe locurile următoare s-au clasat, la bă
ieți: 2. Șc. prol. Eieclroaparataj; 3. Ș.M. 
nr. 18; 4. Ș.M. ». 38: la tete: 2. Ș.M. 
nr. 13; 3. Ș.M. M. 32; 4. Șc. prol. Dîmbo
vița.

Ziarele din zilele trecute ne-au adus o veste copleșitor de tristă. Grigo
rios lambrakis, ilustru om politic al Greciei, entuziast luptător pentru pace 
și democrație, a căzut victima unui mișelesc atentat al neofasciștilor greci. 
Amănuntele se cunosc și sînt nespus de dureroase. Participant la marele 
„Marș al păcii*  Atena—Marathon, Lambrakis a fost „sfătuit*  de poliție 
să renunțe, amenințat și bruscat. Dar el și-a continuat piuă la capăt drumul. 
Și iată că o lună mai tirziu a fost doborît de slugile acelora care văd în 
pace dușmanul lor cel mai de temut.

Am fost prieten bun cu Lambrakis. Cu ani în urmă, am pășit braț la 
braț pe stadioane, ne-am îmbrățișat după victorii, am împărțit tristețe» 
insucceselor, am cîntat și am rîs împreună... Lambrakis a fost o faimă a 
sportului grec, un mare campion al Balcanilor, specialist desăvîrșit al probei 
de săritură în lungime. Am concurat împreună la Alena, la București, la 
Istanbul, la Belgrad, ori în alte orașe, pe alte stadioane. Avea totdeauna 
o privire deschisă, prietenoasă, un păr negru ondulat pe care doar șocul 
aterizării în groapa cu nisip reușea să-l răvășască din pieptănătura perfectă.

In 1937 și 1938 am sărbătorit împreună victoria balcanică. Lambrakis 
la lungime, eu în cursele de fond.

Activitatea mea ca sportiv de performanță a fost mai lungă. Grigorios, 
după trei titluri balcanice și un record grec la lungime cu 7.37 m (cifră 
foarte bună pentru nivelul atletismului european al anului 1937), a părăsit 
pista de elan dedicindu-se medicinii. In acest domeniu s-a realizat pe de
plin, muncind cu aceeași stăruință și abnegație.

In 1957 cind am luat startul la maratonul balcanic de la Atena, Gri
gorios mi-a dat în timpul cursei cel mai reconfortant pahar cu apă. După 
întrecere ne-am plimbat împreună prin Atena, ne-am amintit de înlîlrurile 
de odinioară și de prieteni mai vechi.

Astăzi, Grigorios Lambrakis nu mai este! A murit la datorie, luptind 
pentru pace, pentru democrație, pentru prietenia între popoare. El a murit, 
dar cauza pentru care a luptat va învinge. Amintirea lui Grigorios Lambrakis 
o vom păstra întotdeauna.

DINU CRISTEA 
maestru emerit al sportului

—=. ----
Concurs de orientare turistică

Comisia raională de turism din o- 
rașul Turda a organizat recent un 
reușit concurs de orientare turistică, 
cu etapă de zi și de noapte, la care 
au participat 75 de concurenți de Ia 
aseciațiile sportive din orașele Turda 
și Cîmpia Turzii.

Primele trei locuri au revenit aso
ciațiilor sportive din Turda. 1. Mihai

Mircea (Izolatorul) ; 2. Ioan Ilea (A 
rieșul) ; 3. Ioan Hodiș (Șc. prof, meta 
lurgică).

Concurenți lor clasați pe primei 
trei locuri li s-au înmînat cupe, ma 
terial sportiv și diplome

I. FAGADAKU și V. ȘTEFANESCU -
coresp.

ma verificare internațională înaintea 
campionatelor europene.

Iată rezultatele : talere aruncate
din șanț : 
292 p; 2. 
Obor) 286

1. Gh. Enache (Steaua) 
I. Dumitrescu (Dinamo 

p; 3. A. loneecu (Olimpia)
278 p; 4. I. Lovinescu (Steaua) 270 
p; 5. V. Trăistaru (Steaua) 257 p;
6. V. Calomfjreșcu (Steaua) 252 p.
Armă militară 3x20 focuri: 1. I. 
S1RBU (Steaua) 190+174+166=530 p.
nou record al R.P. Romîne (vechiul
record 529); 2. M. Rueescu (Steaua)
149+173-1-149=504 p: 3 L. Crtetescu 
(Steaua) 174+175+150=499 p.

V. GORUN

A apărut

Revista de șah nr. 5
li Din sumarul revistei spicuim :

— Meciul Botvinnik — Petrosian 
*— Corespondentă specială de la 
Moscova semnată de I. Estrin, 
maestru al sportului din UJR.S.S.

— Reprezentativele feminine ale 
R. P. Romîne și R.S.F. Iugoslavia 
la egalitate — Rezultatele detailate 
ale întîlnirii de la Timișoara.

— Idei noi în „Varianta Rubin- 
ste-in" a Apărării Franceze — Un 
interesant artieoi teoretic al maes
trului sportului ing. Gh. Mititelu.

— Partide de la ultimele compe
tiții șahiste : campionatul pe echi
pe al R. P. Romîne, meciul Gheor- 
ghiu-Giinsberger, de peste hotare.

— Finalnri instructive — Un ar
ticol al maestrului sportului ing. M. 
Rădulescu.

— Șah Magazin — Studii și pro
bleme — Activitatea șahlstă în țară
— Șahul prin 
Partide scurte. 
ABONATI-VA 
DE ȘAH“1

corespondență —

LA „REVISTA

ipireoNOSiPomr •
Etapa care s-a consum.it — etapa 

meciurilor internaționale — ne-a adus 
satisfacția unor rezultate de valoare ale 
reprezentative lor noastre în compania 
unor formații aflate în plină formă, au
reolate de victorii precedente remarca
bile.

Reântorși la cluburile lor, componenții 
loturilor naționale vor reintra în progra
mul compctițional, duminică 9 iunie, 
iubitorii fotbalului putîndu-i vedea din 
dou „la lueru44.

Dacă în prima parte a clasamentului 
situația s-a cristalizat, „la periferie* 4 
lupta devine din ce în ce mai acerbă, 
ftimirînd partide de mare luptă și pline 
de neprevăzut.

Echipele și participant ii la Pronosport 
își vor încerca forțele în următorul pro
gram al concursului :

1) Dinamo Bacău — Progresul — 
întîlnire intre două echipe în formă, în 
care băcăoanii vor face totul pentru a 
nu se opri din cursa pentru evitarea 
retrogradării.

2) Știința Cluj’ — Rapid. Feroviarii 
vor căuta să se reabiliteze • după ulti
mele infringed mai ales că trebuie să 
lupte serios pentru locul 3. Primele șanse 
aparțin totuși gazdelor.

3) Farul — G.S.M.S. Nevoia de punc
te, avantajul terenului propriu și accen
tuata revenire de formă îi acordă echipei 
gazde primele șanse.

4) Dinamo București — Crișana. 
Virtuala campioană, jucând la valoarea 
«a normală, poate obține punctele pase 
în joc.

PRAINO IXPNtES • PROINOSPOR
5) Știința Timișoara — Petrolul. Vor 

reuși petroliștii prima victorie în de
plasare ? Studenții trec, prmtr-o perioadă 
mai dificilă, astfel că cel mai indicat 
este pronosticul X,

6) Steaua — Minerul. Cele două for
mații au poziții complet diferite. Cum e 
și normal, Steaua are prima șansă.

7) U.T.A, — Steagul roșu. Ară danii 
trebuie să lupte pînă la ultimul minut, 
punctele puse în joc fiindu-le absolut 
necesare. „Stegarii**  au deci o sarcină 
dificilă.

8) Ceahlăul P. N. — Prahova. Meci 
deschis oricărui rezultat, dat fiind ca
racteristicile de luptă ale celor două 
formații.

9) C.F.R. Roșiori — Dinamo Obor. 
Feroviarii vor să evite cu orice preț 
coada clasamentului. Ultimele partide 
susținute dovedesc acest lucru. Le a- 
cordăm prima șansă.

10) Ind. Sîrmei G. T. — C.F.R. Ti
mișoara. Meci liniștit, fără miză, în care 
gazdele au prima șansă.

11) Unirea Dej — A rieșul Turda. 
Unirea Dej are nevoie de puncte și va 
căuta să le obțină mai ales că Aricșul 
nu prea este în formă.

12) Minerul B. Mare — C.S.M. Cluj. 
Poate că de rezultatul acestui meci de
pinde cine 'a ocupa loeul II în clasa
mentul seriei

Sp. Chimia Făgăraș — Dinamo Pitcșt 
Chimia nu a pierdut încă pe teren pr 
prki. Deci...

★
Participanți ! Nu uitați !
Incepînd cu concursul Pronosport n; 

28 din 9 iunie a.c. se introdme exper 
mental BULETINUL ZECIMAL, ]a cai 
se participă cu cote din 10 în 10^ 
(cota minimă fiind de lO®/o).

De la această dată se scot din uz bt 
let inele cu participare.

*
Participanții la fiecare dinl-re concurși 

rile Pronocxpres din 5 iunie și 12 iuni 
posesori de bilete Sportexpres, pot ol 
ține în afara premiilor obișnuite în bai 
și importante premii în obiecte, atribuit 
dintr-un fond special.

Motociclete ,,Jawa“, televizoare, fr 
gidere, aragazuri etc. iată o parte di 
premiile oferite. Procura ți-vă bilete Spor 
expres, și participați la concursul Prt 
noexpres de mîine !

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
din 29 mal a. c.

Categoria I 5 variante a 14.7
Categoria Il-a 2 variante a 14.7
Categoria IlI-a 86 variante a 6
Categoria IV-a 141 variante a 5
Categoiia V-a 898 variante a
Categoria Vl-a 2899 variante a

Rubrică ruda tată de

consum.it


Campionatul republican de polo
G1MNRSTICH

Rezultate scontate în etapa a Vl-a
ȘTIINȚA BUCUREȘTI - CRIȘANA 

ORADEA 2—2 (2—0, 0—0, 0—1, 0—1). 
Ambele echipe au avut cite un 
jucător lipsă, omul de bază (Știința 
pe Mărculescu, Crișana pe Muth), dar 
aceasta nu scuză nivelul foarte scă
zut la care s-a desfășurat această 
partidă. Studenții au condus în pri
ma repriză cu 2—0, însă n-au mai 
putut continua în același ritm, dînd 
posibilitate orădenilor să reducă din 
handicap (în repriza a treia) și să 
egaleze (în ultima parte a jocului). 
Punctele au fost înscrise de Vaarlam 
și Chirvăsuță pentru Știința și He- 
gheșl și Covaci pentru Crișana.

STEAUA 1-4 
Partidă echi- 

scor timp de 
cinci mi-

fost nevoite

ȘTIINȚA CLUJ — 
(0—1, 0-0, 1-0, 0-3). 
librată ca joc și ca 
trei reprize. In ultimele 
nute însă gazdele au
să cedeze cu totul inițiativa oaspe
ților care au reușit să înscrie 3 go
luri. Au marcat Ghidali (2), Firoiu 
și Culineac pentru invingători și 
Miskolczi pentru învinși. A arbitrat 
bine A. Kiss (Tg. Mureș).

I. BRA1TAN — coresp.
C.S. MUREȘUL TG. M. - INDUS

TRIA LINII TIMIȘOARA 4-3 (1—0, 
0—1, 2-1). A fost un meci de slabă

factură tehnică, dar disputat cu o dirze- 
nie rar intîlnită. Echipele s-au menți
nut egale timp de trei reprize, după 
care mureșenii au forțat victoria. 
Punctele au fost înscrise de E. Csis- 
zer (2), Soos, Simon pentru C.S. Mu
reșul și Cinteanu (2), Bernstein pen
tru Industria Lînii.

ION PAUȘ

C.S.M. CLUJ — STEAUA
CLASAMENTUL

coresp.

I.C. ARAD - DINAMO BUC. 0—8 
(0—2, 0—2, 9—1, 0—3). Formația ară- 
dană s-a străduit dar n-a reușit să 
facă față valoroșilor săi adversari. 
Dinamoviștii, fără să evolueze la 
adevărata lor valoare, au impresionat 
publicul prin execuțiile lor tehnice, 
prin rapiditatea cu care au închegat 
acțiunile ofensive. Au marcat Kroner 
(2), Zahan (2), Lenghel (2) și Flo- 
șeriu (2). A arbitrat Gh. Bazsa (Cluj).

ȘT. IACOB-coresp.

1—7.

1. Dinamo Buc. 6 6 0 0 58: 8 12
2. Steaua 6 5 1 0 40; 6 11
3. Știin(a Buc. 6 4 1 1 32:20 9
4. Crișana Oradea 6 2 3 1 14:12 7
5. Ind. Linei 6 3 1 2 30:31 7
6. C.S. Mureșul 6 2 2 2 11:30 6
7. Știința Cluj 6 1 1 4 18:25 3
8. C.S.M. Cluj 5 0 1 4 13:30 1
9. I.C. Arad 6 0 1 5 11:39 1

10. Rapid 5 0 1 4 9:35 I

CAMPIONATULREZULTATE DIN
DE CALIFICARE ȘI DIN CAMPIO
NATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

Șutul jucătorului cu caschetă albă a fast blocat la timp. Fază dintr-o tnttlnire
• intre două echipe de copii: Rapid fi S.S.E. II.

ATITUDINI

Dacă ar exista mai multă înțelegere...
Anul trecut, in vară, la Pitești, ain 

inițiativa unui grop de profesări de 
educație fizică (Elena și Ion Voro- 
venci, Constantin Luca, Cornel Cor- 
ciu și Anatolie Andrei) a fost inaugu
rat primul curs de inițiere in natație 
rezervat școlarilor. Este adevărat, pe 
listele celor înscriși n-au figurat de- 
cît 120 de copii dintre care 92 au pri
mit diplomele de absolvire. Totuși, 
pentru început—

Recent, în trecere prin Pitești, ne-am 
interesat și de perspectivele acestei 

-f-rumoase inițiative, știind că la în
ceputul lui iunie se deschid centrele 
de învățare a înotului. Dar, spre pă
rerea noastră de râu — și bineînțeles 
a sutelor de elevi piteșteni dornici să 
învețe înotul — veștile aflate nu con
stituie prilej de bucurie. Și iată de ce.

Bazinul folosit anul trecut pentru a- 
cest curs de inițiere și care aparține 
sfatului popular al orașului a fost ce
dat clubului sportiv orășenesc doar 
cu titlul de împrumut. După termi
narea cursului, bazinul a reintrat în 
posesia proprietarilor de fapt, care 
l-au folosit drept ștrand.

Anul acesta, conducerea C.S.O. Pi
tești, hotărită pe de o parte să orga
nizeze pe plan mai larg cursurile de 
inițiere, iar pe de altă parte să pro
grameze și citeva concursuri de popu
larizare a natației, a dus tratative cu 
sfatul popular, in vederea preluării 
bazinului. In martie, sfatul popular 
hotărise cedarea bazinului. Cu o con
diție insă: ca toate reparațiile nece
sare (bazinul, construit pe piloni de 
lemn, avea diferite spărturi în plan- 
șeu) să fie suportate de C.S.O. Se în
țelege, noii proprietari au fost de a- 
cord cu această clauză.

S-a trecut fără întîrziere la treabă. 
S-a întocmit devizul, s-a luat legătură 
cu o întreprindere de construcții, s-au 
fixat termene de executare. Cînd to
tul era gata pregătit pentru începerea 
lucrărilor de reamenajare, iată că in
tervine o adevărată „lovitură de tea
tru1* : bazinul nu mai poate fi trans
ferat C.S.O. ! în schimb, ca o soluție 
de compromis, acesta urmează să fie 
folosit în condiții similare ea anul tre
cut... C.S.O. a acceptat în cele din 
urmă și aceasta. S-a ridicat însă pro
blema reparațiilor. Fiindcă in starea 
in oare se află bazinul, Sanepidul nu 
mai încuviințează folosirea lui. Cine 
urmează să suporte reparațiile ? Or
ganele sfatului popular n-au prevă
zut fonduri pentru reamenajare, iar 
C.S.O. nefiind proprietar, nu poate in
vesti bani în acest scop. Așadar, o 
problemă a cărei rezolvare a rămas 
în suspensie...

O rezolvare — totuși — se impune. 
Si - aceasta, cîi mai curînd. Fiindcă j 
dezvoltarea natației, impulsionarea 
cestei ramuri sportive atît de utile, 
rîndu! tineretului este o hotărîre 
partid de stat. Slrăduindu-se

respecte această hatărire, sfaturile 
populare «n maHe localități ale pa
triei au acordai natației. in ultima 
vreme mai ales, condiții cit mai bune 
de dezvoltare și tocmai de aceea nu 
putem concepe ca organele Sfatului 
popular al orașului Pitești să consti
tuie • excepție, in sens negativ. Nu 
încape îndoială că dacă ar exista mai 
multă înțelegere, s-ar putea găsi so
luția care să rezolve această problemă 
destul de importantă. Așteptăm...

DuminicJ s au desfășurat jocurile pri. 
mei etape în campionatul de calificare. 
S-au înregistrat rezultatele: C.S.O. Ti
mișoara — Olimpia Baia Mare 5—3 
(2—1, 1—0. 2—2. 0—0). Voința Cluj
— Constructorul Lugoj 10—0 (1—0, 
1 ——0, 3—0, o—0 ).

★
Tot duminică s-au disputat întî'nirile 

din cadrul campionatului republican de 
juniori (fata de zonă).

In zona de la București s-au desfl- 
șurat meciurile etapei a IH a. care au 
luat sfirșit cu unnltoareîe rezultate: 
Steaua — Știința 6—4 (1—1. 3—1. 
1—1. 1—2). Școala sportivi de elevi 2
— Dinamo 7—1 (1—0, 0—0, 3—1,

T. BRADEȚEANU

3— 0).
In zonele de la Oradea și Cluj s-au 

jucat partidele etapei I; zona de la 
Oradea : Industria Linii Timișoara — 
C.S.O. Timișoara 6 ■ 0 (1—0. 2—0, 
1—0. 2—0). I. fl. Arad — Construc
torul Lugoj 8—2 (1—1. 1—1. 2—0,
4— 0), Crișana Oradea — Rapid Ora*  
dea 12—0 (3—0. 3—0. 3—0. 3—0).

Zona de la Cluj: Știința Cluj — 
Olimpia Baia Mare 21—0, (6—0. 6—0 
4—0. 5—0).

>41M1
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DUPĂ PRIMA ETAPĂ
A „CUPEI SPORTUL POPULAR"

prilejul să apre- 
aspecte ale pre- 

să-și îndrepte a- 
următoare. Așa 

concursul de du

„Cupa Sportul popular", programa
tă în etapa în care se apropie de 
sfirșit învățarea exercițiilor impuse 
și liber alese cu care se va evolua 
la Tokio, ne-a oferit posibilitatea să 
vedem ce s-a realizat pină acum, ea 
a dat antrenorilor 
cieze asupra căror 
gătirii vor trebui 
tenția în perioada 
cum ne așteptam,
minică a evidențiat ascensiunea și 
maturizarea unor tineri gimnaști care 
bat la porțile consacrării. Ne referim 
îndeosebi la Petre Miclăuș, ciștigă- 
tor a două dintre cele mai grele 
aparate, și Elena Tutan, învingătoa
re la birnă într-o companie din care 
nu au lipsit dintre gimnastele frun
tașe decit Emilia Liță și Viorica Plea
vă, ambele bolnave. Nu poate decit să ne 
bucure faptul că Miclăuș se luptă 
de la egal la egal cu Fre
deric Orendi, Gheorghe 
Stanciu, Gheorghe Tohă- 
neanu, nume bine cunos
cute în gimnastica noas
tră. Este lăudabilă mun
ca pe care tînărul stu
dent a depus-o pentru îm
bunătățirea continuă a 
ținutei sale în concurs, 
capitol la care el se pre
zintă din ce în ce mai 
bine. Elena Tutan, în 
special la bîrnă, a evo
luat sigură pe sine, do
vedind o bună însușire a 
exercițiului impus, dato
rită căruia a cîștigat și 
aparatul. Alătur, de ea 
s-a impus și o altă tinără 
gimnastă. Ana Moldovea- 
nu (Farul Constanța).

în general, 
concursului 
preciat 
Desigur nu 
tenția 
perfecte din punct de ve
dere al amplitudinii și 
ținutei, insă credem că 
ar trebui ca elementele 
de bază ale exercițiilor 
să fie deja însușite. Din 
păcate, insă, multe gim
naste au dovedit că nu 
au învățat încă tehnica 
elementelor de bază atit la 
paralele cit și la birnă, 
înregistrat multe 
țări. Ca să nu mai vorbim de băieți, 
care in număr foarte mare au repe
tat exercițiul la cal cu minere. Avem 
convingerea că pentru celelalte a- 
parate, programate in etapa a doua,

gimnaștii noștri fruntași se vor pre
găti și mai bine și, lichidînd din 
lipsurile manifestate duminică, vor 
evolua la un nivel și mai ridicat. De 
altfel, tovarășii prof. Claudiu Atana- 
siu, secretar general al Federa
ției de specialitate, șl prof. Ipn Sabău, 
antrenor federal, ne împărtășeau du
minică in sala concursului satisfac
ția pentru organizarea „Cupei Spor
tul popular", manifestindu-și încre- 

etapă va

constituia 
ține sea-

derea că cea de-a doua 
cunoaște un succes deplin.

Arbitrajele continuă să 
o problemă nerezolvată. Se
ma încă de... numele gimnastelor și nu 
de execuțiile în sine, lucru care nu 
ajută desigur. Reținem încă un as-

nivelul 
poate fi a- 
satisfăcător. 
avem pre- 

unei execuții

ca

Petre Miclăuș, la inele
Foto: I. Miliăic»

unde s-au 
căzături și repe-

la disciplina de con- 
noștri parcă au uitat 

îndeosebi, ma-

„Circuitul regiunii Ploiești**

234 KM PE PLOAIE SI VÎNT
-N. Ciumeti (Voința București) învingătorul competiției —

pect, referitor 
curs. Gimnaștii 
de așa ceva, băieții, 
nifestindu-se duminică prea zgomotos,
lucru ce stinjenea atît propria lor 
evoluție cit și cea a fetelor.

Cele două cupe oferite de ziarul 
nostru și de Federația de gimnastică 
ii așteaptă pe învingători. Le vor 
ciștiga gimnastul și gimnasta care 
vor adiționa cele mai multe puncte 
pe baza locurilor ocupate la fiecare 
aparat. După prima etapă, in cele 
două clasamente conduc: Atanasia 
Ionescu 19p., Elena Tutan și Sonia 
Iovan — cite 17p. (feminin), respec
tiv Petre Miclăuș 29 p.. Frederic 
Orendi 27p., Anton Kadar 19p. (mas
culin). .

Vremea nu a ținut cu participanții 
la cea de-a Vll-a ediție a „Circuitului 
regiunii Ploiești". In prima etapă, 
cicliștii au avut de suportat, mai 
mult de jumătate din traseu, o ploaie 
deasă, iar în cursele de simbătă și 
duminică, stropii reci i-au însoțit pe 
alergători de la start și pină la so
sire, supunindu-i la grele încercări. 
Pentru dirzenia cu care și-au apărat 
șansele și pentru eforturile depuse 
în lupta cu ploaia, vintul și urcu
șurile, merită felicitări toți cei 28 
de alergători (au luat startul 48) 
care au terminat cursa.

Pe scurt, despre citeva din cele 
mai interesante faze ale etapelor de 
simbătă și duminică: In etapa a doua, 
cicliștii și-au disputat întîietatea pe 
ruta Ploiești — Văleni — Ploiești — 
Bușteni 124 km. De la plecare începe 
o ploaie torențială. Sprintul cu pre
mii de la Văleni este cîștigat de 
N. Pelcaru urmat de N. Grigore și 
E. Rusu. La întoarcere, evadează 
N. Ciumeti, Gh. Văsîi, P. Dulu ș.a. 
care vor fi prinși la intrarea pe șo
seaua ce duce spre Bușteni. Sprintul 
din Cimpina revine lui Fr. Gera. In 
continuare, merită reținută evadarea 
lui Zanonî care rulează singur mai 
mulți kilometri. Apoi, plutonul se 
regrupează, pregătindu-se pentru Po
sada. Urcușul fragmentează plutonul. 
In vîrf ajunge un grup de 8 aler
gători, avînd în frunte pe Fi. Cris- 
tescu, urmat la mică distanță de 
N. Ciumeti și L. Zanoni. Fiind lan
sat de la sprintul de cățărare. N Ciu
meti nu se mai relaxează, atacă ho-

secondat de Emil Rusu. Intărit, 
urmărirea celor doi fugari pornește 
C. Moiceanu, dar cei doi tineri aler
gători pedalează în forță și reușesc 
pină la Bușteni să ia un avans de 
1:46 față de Moiceanu și 2:30 față 
de grupul următor. E- Rusu ciștigă 
etapa, cu o jumătate de lungime de 
bicicletă, cronometrat eu 3h 2438.

Duminică dimineața s-a desfășurat 
ultima etapă: Sinaia — Predeal — 
Cioplea — Ploiești 110 km. Se rulează 
compact pină la dealul de pe Cioplea 
care-i triază pe alergători după ca
litățile de cățărători. FI. Cri st eseu 
își confirmă din nou valoarea. El 
este urmat de C. Burtea și L. Za- 
noni. La coborirea Posadei plutonul 
se regrupează 
după Cimpina 
decisivă. Gh.
C. Moiceanu,

și merge compact pină 
unde are Ioc
Calcișcă, C.
N. Ciumeti,

evadarea
Cioban u,
E. Rusu,

B

99

des-Fi. Cristescu și Gh. Vâsii se 
prind de pluton și reușesc să ia un 
avans apreciabil pină la Ploiești. 
Sprintul final va stabili nu numai pe 
ciștigătorul etapei ci și pe învingă
torul competiției (N. Ciumeti și E. 
Rusu, se aflau, in ordine, cu același 
timp pe primele două locuri în cla
samentul general). Cu un finiș mai 
bun a învins N. Ciumeti marcat cu 
3h 03:15.

CLASAMENTUL GENERAL — tn- 
dioidual: 1. N. Ciumeti (Voința Buc.) 
lOh 16:42; 2. E. Rusu (Dinamo) ace
lași timp; 3. C. Moiceanu (Olimpia 
Buc.) lOh 18:28; 4. C. Ciobanu (Voința 
Ploiești) 10h 19:12; 5. FL Cristescu 
(Voința Buc.) același timp. ECHIPE: 

Dinamo 30h 55:44; 2. Voința Buc. 
2 sec.; 3. Voința Ploiești la 2:57; 
Steaua la 5:46; și Olimpia la 18:24.

TR. fOANIJESCU

ILDICO RUSSU ȘIRIANU 
CONSTANTIN MACOVEI

Campionatul școlar 
al orașului București

1. 
Ia
4,

CUPA F. R.C.”
ciuda timpului nefavorabil (aIn

bătut vintul și a burnițat), întrece
rile „Cupei F.R.C.” desfășurate du
minică dimineața pe velodromul din 
parcul sportiv Dinamo, au fost spec
taculoase. ,

In program au figurat trei probe.
Iată primii trei clasați la fiecare 
probă: 400 m cu start de pe loc: 
1. D. Popovici (Dinamo) 30.8: 2.
P. Tache (Dinamo) 31.0: 3. C. Tudose 
(Dinamo) și V. Burlacu (Steaua) 31:1;

LA PISTA
viteză: 1. D. Popovici; 2. P. Tache; 
3. V. Burlacu; semifond 
sprint după fiecare trei 
M. Voinescu (Dinamo); 2.
X V. Voloșin (Steaua).

In urma rezultatelor
cele trei probe, V. Burlacu a cucerit 
„Cupa F.R.C.", ediția 1963, urmat 
în clasament de D. Popovici și C. 
Tudose.

(51 ture cu 
ture): 1.

V. Burlacu;

obținute in

GH. T-UDOSE — coresp.

La băieți, lupta pentru primul loc 
s-a dat mai ales între gimnaștii de 
la școala profesională „23 August**  
și cei de la .35”. Cu o pregătire mai 
omogenă, tinerii sportivi de la pro
fesională au cucerit titlul de cam
pioni- Gimnaștii de bază ai echipei 
învingătoare: V- Nicola și I. Smeu. 
Clasament: 1. Șc. profesională 
August**  (antrenori, prof. J. 
cu și F. Pascal) — 273,25 
med- Nr. 
269,65 p.; 3. 
D. Popescu) 
med- Nr. 6
Șc. med. Nr. 20 (prof. C. Dinicuț) 
— 25540 p-; 6. Șc. med- Nr. 7 (praf. 
C- Morțun) — 243,15 p.

La fete, titlul de campioană a re
venit echipei școlii medii Nr. 35 (an- 
trenoare, prof. Barbara Dumitrescu), 
dar cu multe emoții, abia după ul
timul aparat ! S-au clasat în oid.ne : 
Șc. med. Nr. 16 (prof. Elvira Chivu- 
lescu), Șc. med. “ ' ' '
Lovinescu) și Șc. 
Ileana Jipa).

Echipele școlii 
August**  (băieți) și școlii medii Nr. 
35 (fete) s-au calificat pentru finală 
campionatului republican școlar.

35 (prof.
Șc. med-
- 261,35 
(prof. G-

.23
Săvuies- 

p., 2. Șc. 
Vieru) - 
17 (prof. 
4—5. Șc.

N- 
Nr. 
p-;
Munteanul și

Nr. 4 (prof, 
med- Nr, 27

profesionale

Coca 
(prof.



Loturile reprezentative de popice vor participa
la un concurs de verificare

in vederea întîhirilor cu R. P. Ungară
dubla întîlnire intemațio-

în tabăra sportivilor noștri- 
se bucură de un frumos 
pe arena internațională ; la 

sînt vicecampioni 
că o comportare 
valoros în compa-

Plnă la
Dală de popice, prima din acest an> 
cu reprezentativele R.P. Ungare, au 
rămas mai puțin de două săptămînk 
Partidele de la 15 și 16 iunie sînt 
așteptate cu mult interes de amatorii 
de popice din Capitală, unde vor avea 
loc întrecerile, și determină pregătiri 
serioase 
Oaspeții 
prestigiu
băieți, de pildă, ei 
mondiali- Desigur 
bună și un rezultat 
nia echipelor naționale maghiare -
cu care ne vom întîlni pentru a 5-a 
oară — constituie o performanță re
marcabilă și de aceea loturile noastre 
se antrenează intens.

Pregătirile au început zilele aces
tea. La antrenamente participă 9 
cătoare și 10 jucători, din care 
fi alcătuite reprezentativele țării 
cîte 6 sportivi). Munca celor doi

trenori 
băieți și 
mult ușurată de faptul că elementele 
selecționate (ale căror nume le-am pu
blicat 
venit 
lor cu 
ță, ei 
perfecționarea pregătirii tehnice, mai 
ales în ce privește precizia în arun
cări Ia „canale" și „izolate". In cadrul 
programului de antrenament în ve
derea întîlnirilor cu sportivii din 
R.P. Ungară, sîmbătă și duminică va 
avea loc 
verificare 
a două 
București, 
antrenamente obișnuite.

ai loturilor, F. Popescu la 
Gh. Frunzeti la fete, este

într-un număr precedent} au 
de la cluburile și asociațiile 
o bună pregătire. In consecin- 
iși pot concentra atenția spre

în Capitală un concurs de 
a loturilor, în compania 
selecționate ele orașului 
Apoi, loturile vor face

Întîlnirea de scrimă

Primele concluzii după campionatele europene de box
MOSCOVA 3 (prin telefon de ia 

trimisul nostru special). Evenimentul 
care timp de o săptămînă a reținut 
atenție iubitorilor de sport din capi
tala Uniunii Sovietice a luat sfîrșit 
duminică seara : este vorba de cam
pionatele europene de box, marea în
trecere a pugiliștilor din 18 țări euro
pene pentru cucerirea celor 10 centuri 
de campioni ai continentului. Se poate 
spune că speranțele specialiștilor ș’.' 
iubitorilor de box prezenți aici de 
a urmări partide de bună valoare au 
fost, în general, satisfăcute. Cele 103 
întîlniri s-au desfășurat într-o notă de 
mare dîrzenie, multe dintre ele sub 
semnul unui perfect echilibru, de un 
bun nivel tehnic.

O întrebare se ridică, firesc : a 
crescut oare măiestria tehnică a boxe
rilor europeni în comparație cu edi
ția precedentă a campionatelor ? Pă
rerile specialiștilor sînt împărțite. Unii 
— cei mai mulți — afirmă că ediția 
de la Moscova a oferit meciuri de un 
mai bun nivel calitativ, în comparație

ju- 
vor 
(din 
an-

DANEMARCA — FINLANDA 1—1

B. P. Romînă — R. S. S. Bielorusă
(Urmare din pag. 1)

din aceasta manșă a fost desemnat abia 
după un bara j între R. Dobrescu, Gh. 
Vasiloglu și I. Moldanschi. S-a califi
cat J. Moldanschi. In cealaltă semifinală,
C. Stelian, spadasinul nostru nr. 1 s-a 
calificat destul de greu (4 victorii din
tre care 3 Ia limită). Ceilalți finaliști —
D. Popescu, R. Schmidt și Nikancicov 
(R.S.S. Bielorusă).

In sfîrșit, finalele... La spadă — sur
priză ! Cemîșevici dlnd semne vizibile 
de oboseală a pierdut la con cu rent ii no
ștri. Toth și Moldanschi. Apoi la Stelian. 
Totuși, nroha a cîștigat-o tot un sportiv 
dân e.-liipa oaspe. Alexei Nikancicov, 
după baraj cu Toth... Clasament: 1. 
Nikaneî» ov (R.S.S.B.) 6 v (d. b.) ; 2. 
Toth (R.P.R.) 6 v (d. b.) ; 3. Smo
lea kov (R.S.S.B.) 4 v. ; 4. G. Stelian 
(R.P.R ) 4 v.; 5. Moldanschi (R.P.R.) 
3 v. : 6. Cernîșevici (R.S.S.B.) 3 v.; 
7. Popescu D. (R.P.R.) 1 v.; 8. Sch
midt (R P.R.) 0 v.

Finala de floretă a fost dominată de 
trăgătorii noștri. Ultimul asalt — dintre 
T. Mureșanu și I. Drîmbă a stabilit și 
cîștisătorul probei. Acesta a fost T. Mit- 
reșann. la limită : 5-—4. Clasament : 1. 
T. Mureșanu (R.P.R.) 7 v.; 2. I.
Drîmbă (R.P.R.) 6 v.; 3. J. Falb
(R.P.R) 4 V.; 4 A. Csipler (R.P.R.) 

’ ’ Zilahi (R.P.R.) 3 v.; 6.
------- ‘ 7. V. Satai- 

D. Kosceev

La Copenhaga, in cadrul campio
natului Scandinav iei. Danemarca și 
Finlanda au terminat la egalitate 
1—1, după ce la pauză fotbaliștii fin
landezi conduceau cu 1—0. Golul ega
lizator a fost înscris de danezi cu 4 
minute înainte de sfirșitul medului. 
Cei mai buni jucători ai echipei gaz
de au fost înaintașii Ole Madsen și 
Karl Berthelsen.

Saragosa — Atletico Bilbao 2—0 (în 
tur 1—0), Barcelona — Valladolid 4—1 
(în tur 1—2), Valencia — Malaga 0—0 
(în tur 5—1), Real Madrid — Betis 
3—2 (în tur 0—1). Prin urmare Real 
Madrid va susține al treilea joc cu 
echipa Betis.

cu cele anterioare. Alții1 sînt de pă
rere că o mare parte dintre pugiliști 
pun încă prea mult preț pe boxul în 
forță. După părerea noastră, la Mos
cova boxul tehnic a primit o notă 
mai bună decît la Belgrad, lucru cu 
totul firesc dacă ținem seama că a 
mai rămas doar ceva mai mult de un 
an pînă la Jocurile Olimpice. Intîlni- 
r’le Monea — Dampc, Stepașkin — 
Adamski, Kajdi — Nikanorov, Tu- 
minș — Culej și altele au produs 0 
excelentă impresie specialiștilor pre- 
zenți la Palatul Sporturilor. Desigur, 
au fost si partide în care s-a pus 
accentul pe boxul în forță, adesea lip
sit de clarviziune. Am urmărit și 
partide despre care se poate afirma că 
au fost departe de nivelul unui cam
pionat european.

După cum era de așteptat, „vioara 
întîi" a campionatelor europene a fost 
echipa sovietică, care s-a dovedit și de 
data aceasta bine pregătită. Cu ex
cepția lui Bîstrov șj Popencenko, re
prezentanții U.R.S.S. au demonstrat 
o înaltă măiestrie tehnică și tactică. 
Majoritatea pugiliștilor sovietici prac
tică un box în continuă mișcare, lo
vesc clar și eficace (ei au realizat de 
altfel cele mai multe victorii înainte 
de limită), dovedesc o mare mobili
tate. în plus, pregătirea lor fizică a 
fost impresionantă, fapt care le-a per
mis să atace de la primul și pînă Ia 
ultimul sunet de gong.

în plutonul fruntaș al boxerilor eu
ropeni s-au situat și pugiliștii noștri, 
care la Moscova s-au bucurat de o 
mare simpatie. Clasamentul general 
neoficial pe națiuni, dar îndeosebi 
maniera în care ei s-au comportat, 
dovedesc progresul înregistrat în ul-

timii doi ani. Componenții eehijjțjl 
noastre repirezentativ^v bună partal 
dintre ei deși lisați' de experiența 
meciurilor grele, sjâu achitat bine'-dd 
misiunea dificilă pF care au avut-b. 
Constantin Ciucă, de pildă, se anunță 
— așa cum remarcau și specialiștii! 
sovietici OgurenkoVrși Zîbalov — un 
boxer cu mare .viitor. O mențiune spe< 
cială pentru .Virgil Badea, care s-a do-» 
vedit curajos, tenace și a dat dovadă 
de mare voință. Rătrașcu, Puiu, Mîrza 
și Monea s-au impus ca boxeri cu o 
pregătire generală bună.

Este de dorit — ținînd seama că ne 
■ aflăm în anul preolimpic — ca an
trenorii lotului nostru reprezentativ*  
precum și ceilalți antrenori, să acor
de o tot mai mare atenție pregătirii 
boxerilor noștri fruntași pe linia 
orientării tactice desprinse în a- 
ceste campionate europene, și în 
primul rînd să rezolve problema si
tuației nesatisfăcătoare la unele cate
gorii de greutate. De asemenea, con- 

trebuie 
capito- 
perfec- 
cu mai

siderăm că boxerii romîni 
să se pregătească temeinic la 
Iul moral și de voință, să-și 
ționeze tehnica și să boxeze
multă răspundere și atenție în ring. 
Dacă ei s-ar fi concentrat și mai 
mult în luptă, rezultatul final putea 
fi, bineînțeles, și mai bun.

Subliniem faptul că la Moscova s-au 
bucurat de o bună 
romîn V. Popescu 
nescu, ultimul prin 
ganizarea 
ropene a 
sportiv.

în timpul
unui simpozion

apreciere arbitrul 
și dr. Ionel Stă- 
aportul dat la or- 
campionatelor eu- 

medico-

ROMEO CĂLARĂȘANU
FINALA „CUPEI ITALIEI

PARTIZAN BELGRAD — CAMPIOANA 
IUGOSLAVIE)

La Roma s-a desfășurat duminică 
finala „Cupei Italiei". Atalanta din 
Bergamo a dispus de F.C. 
cu 3—J.

ȘTIRI, REZULTATE

Torino
CICLIȘTII RUMÎHI AU Dl (UIT AT CU SUCCES

IN „TURUL ANGLIEI"

4 v. 5 I
5 Poen.iru (R.P.R.) 2 v.; 
kov (R.S.S B.) 2 v.; 8.
(R.S.S B.) 0 v.

Astăzi, turneul individual 
probele de floretă fete și sabie. Mîine 
începe întrecerea pe echipe. Primele pro
be — floretă băiefi și floretă fete.

continua eo

Cu toate că în penultima etapă 
echipa Partizan Belgrad a terminat la 
egalitate 
virtuală 
— care 
serioasă 
Hajduk 1 
mulțumească cu locul al doilea. îna
intea 
p. și 
cu 35

! (0—0) cu Radnlcki, ea este 
campioană. Dinamo Zagreb 
a fost pretendenta cea mai 
la titlu a pierdut jocul cu 

Split (1—0) și a trebuit să se

ultimei etape, Partizan are 39 
este urmată de Dinamo Zagreb 
P

F. C. AUSTRIA — CAMPIOANĂ

Cîștigînd partida cu Wacker cu 2—1, 
F. C. Austria conduce în clasament 
(cu două etape înainte de sfirșitul 
campionatului) cu 38 p. Pe locul al 
doilea se află Admira, care a dispus 
duminică de L.A.S.K. cu 3—1 (avînd 
32 p.), urmată de Wienner Sport Klub 
(29 p.) și Rapid (28 p)

SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI 
SPANIEI"

Iată rezultatele din returul sfertu
rilor de finală ale „Cupei Spaniei* :

Hotărîri ale Congresului F. I. S
Zilele trecute s-au desfășurat la 

Atena lucrările celui de-al 24-)ea 
Congres al Federației Internaționale 
de Schi cu participarea a 150 de de
legați din 39 de țări. In cadrul șe
dințelor comitetelor tehnice și a 
Congresului au fost adoptate hotă- 
riri. at.it privind modificarea regu
lamentului, cît și în unele probleme 
organizatorice.

Printre altele, s-a stabilit ea vii
toarele campionate mondiale, 
1966, să aibă loc în Chile (probe 
pine) și la Oslo (probe nordice), 
curiozitate o constituie faptul 
„mondialele" din Chile vor avea

din 
al- 

CI 
că 

loc
în luna august. O hotărîre impor
tantă adoptată de Congres se referă

la recomandarea combaterii discri
minărilor de ordin politic, rasial și 
social în activitatea sportivă inter
națională. De asemenea, Congresul 
F.I-S. a stabilit principalele compe
tiții sportive 
rile Olimpice 
cum și două 
organizate în 
natele internaționale pentru seniori 
și a patra ediție a „Cupei speran
țelor” pentru juniori. Congresul e 
primit două țări ca noi membre ale 
F-I-S.: R. P. Mongolă și Cipru. S-a 
stabilit ca viitorul Congres F.I.S. să 
aibă loc în 1965, in R- P. Romînă. 
Congresul a ales Consiliul F.I.S.*  în 
funcția de președinte fiind reales 
Marc Hodler (Elveția).

ale anului 1964: Jocu- 
de la Innsbruck, pre- 
concursuri care vor fi 
țara noastră: Campio-

• LA TORINO : Manchester
— Juventus 1—0, Juventus —
guesa 0—0 ; LA MILANO : Portuguesa
— Internazionale 3—2 ; LA KRIS
TI AN ST ADT (Suedia) Fluminense — 
F. C. Kristianstadt 4—1; LA TEE 
AVIV: Stocke City — Hapoel Tel 
Aviv 5—9.

United 
Porto»

• Echipa reprezentativă a Angliei 
va juca mîine la Basel cu selecționata 
Elveției.

• Duminică, la Viena, se întîînese 
echipele Italiei și Austriei. Cunoscu
tul jucător austriac Nemec nu va juca 
în echipa Austriei deoarece este sus
pendat de federația de specialitate 
în urma comportării nesportive avută 
în meciul cu Scoția de la Glasgow.
• Continuîndu-și turneul în R. F. 

Germană, echipa braziliană Santos a 
jucat la Essen cu Schalke 04 și a 
cîștigat cu 2—1 (1—0).

• Turneul internațional de fotbal 
pentru echipele de juniori a conti
nuat la Viena. Rezultate înregistrate: 
Ade Haga — Servette Geneva 1—0; 
Stuttgarter Kickers (R.F.G.) — Dina
mo Zagreb 1—0; Rapid Viena — Va- 
sas Budapesta 1—0; Dozsa Budapesta 
— Standard Liege 1—0.

în finala turneului 
echipele 
dapesta.

• In 
disputat 
echipa
(1—0) selecționata Kenyel, iar la 
Es Salam, Etiopia a cîștigat cu 
(1—0) meciul cu Tanganica.

• în turneul internațional de
bal de la New York, echipa mexi
cană Ore a învins cu 2—1 pe F.C. 
Valencia, Wolverhampton a 
cu 5—0 de selecționata ligii 
cane și Kilmarnock cu 5-2 de 
sen Mii raster (R.F. Germană).

Rapid Viena
se 
ți

la

(Urmare din pag. 1)

de acum un avans de 11 minute 1

3. GABR1EE
4, CONSTAN-

vor intilni 
Dozsa Bu-

Cupa Africii 
două întilndri ;

Sudanului a învins cu

fotbal s-au 
la Nairobi,

1-0
Dar
4—C

fot-

dispus 
ameri- 
Preus-

• La Goppingen s-a disputat 
minică un turneu internațional femi
nin de floretă, la care au participat 
sportive din 9 țări. Primul loc a fost 
ocupat de Antoneîla Ragno (Italia) 
cu 4 victorii, urmată de Barbara 
Orzechowska (R.P. Polonă) - 3 vic
torii și Helga Mees (R.F.G.) - 2 vic
torii.

• în turul doi al „Cupei Davis", 
echipa de tenis a U.R.S.S. a învins 
la Moscova cu scorul de 4—1 echipa 
Chile. în sferturile de finală, U.R.S.S. 
Va intilni echipa Angliei, care a ell-

minat la Bruxelles cu 5—0 pe Bel
gia.

Alte rezultate: Madrid : Spa
nia — Italia 3—1 (partidă întreruptă 
de întuneric); Paris : Franța — Bra
zilia 2—1 (urmează să se disput alte 
două simpjuri); Zagreb: Iugoslavia— 
Austria 5-0.

• în finala campionatului de rugbi 
al Franței, echipa Mont de Marsan 
a învins cu scorul de 9—6 (6—3) pe 
U. S. Dax. La rugbi în 13, în finala 
„Cupei Franței", Carcassone a dispus 
cu 5-0 de Toulouse.

ei au
Dar din acest grup se va desprinde en
glezul Chisman care va continua sin
gur să alerge și va reușit să sosească 
cu avans la Nottingham. Intre timp din 
pluton fuge Rădulescu urmat de 14 «- 
lergători. Cînd reușesc să ia un avans 
de 30 secunde o barieră îi obligă să 
aștepte, pe ea și plutonul sosit din 
urmă, peste 5 minute, timp în care 
Chisman și urmăritorii lui au cale 
liberă 1 Se fac apoi — îndeosebi pe 
urcușuri — câteva rupturi, inițiatorii 
fiind cicliștii romîni. Mai tatii fug Ră
dulescu și Dumitrescu, după cîtva timp 
se detașează și Ziegler și Stoica, urmați 
de 4 alergători. Din nou din acest 
grup se detașează Dumitrescu, Ziegler, 
Stoica și Rădulescu. Ei sînt urmați de 
câțiva alergători cu care 
gsup. la față Bangsborg și 
rămas singurii urmăritori 
man. Bangsborg se simte 
ceanu îl ajută. La sosire 
gistrează următoarea ordine 
man (Anglia) 6b.32:59; 2. Bangsborg

(Danemarca) 61142:22; 
MOICEANU 6h.42:23;
TIN DUMITRESCU 6h.43:47; 5. Lewis 
(Commonwealth) 6h.43:47; 6. Spuhler 
(Elveția) 6h.43:58 ; 7. Butler (Anglia) 
6h.44:08 ; 8. Glarey (Anglia) 6h.44:08; 
9. ION STOIGA 6h.44:08 ; 10. Ilendrey 
(Commonwealth) 6h.44:12; 11. WALTER 
ZIEGLER 6h.44:13 ; 12. GH. RĂDULE- 
SGU 6h.44:14 ; ... 37. AUREL ȘELARU 
6h.55:39 ; 56. ... GH. NEAGOE 7h.04:47, 
In cursă se află 68 de alergători (un 
oiclist a abandonat în etapa de astăzi). 
Clasament pe echipe : 1. Angliaî
20h.01:15 ; 2. R. P. ROMÎNĂ 20h.l0;18ț 
3. Danemarca 20h.14:21 etc.

Marți se desfășoară etapa a Il-a Not
tingham — Cheltenham (183 km), ia» 
miercuri etapa a IlI-a Gheltenham —> 
Hove (231 km).

formează un 
Moiceanu au 
ai lui 
rău și 
arbitrii 
: 1. P.

Cliis- 
Moi- 
înre- 
Chis.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Turneul de șah 
de la Soci

Știri din gimnastică
• In absența campionului olimpic 

B. Sahlin șâ a campionului mondial 
I. Titov, „Cupa U.R.S.S." la gimnas
tică, disputată la Kaunas, a fost cîști- 
gată de Valerl Kerdemelidi cu 111,1 
puncte. Pe locul doi s-a clasat 
Eduard Gromov 110,95 puncte, iar pe 
locul trei Iuri Stoida 109,75 puncte.
• Desfășurată la Roma, întîlnirea 

de gimnastică dintre echipele mas
culine ale Italiei și R.P. Bulgaria 
s-a terminat cu scorul de 285,90—282,10 
puncte în favoarea gazdelor. La in
dividual compus, pe primul loc e-a 
clasat MenicheUi (Italia) 58,50 puncte, 
urmat de Carminucei (Italia) 57,90 
puncte, Prodanov (R.P.B.) 57,30 punc
te, Kapsazov (R.P.B.) 56,90 puncteL

MOSCOVA 3 (Agerpres). Turneul in
ternational de șah de Ia Soci * con
tinuat cu disputarea partidelor cuprin
se în runda a doua. Maestrul romîn Vic
tor Giocîltea a avut ca partener pe șa- 
bistul cehoslovac Julius Kozma. Intr-o 
variantă a apărării siciliene, Giocîltea • 
sacrificat îndrăzneț o figură și, după 
ce a pătruns cu piesele grele în poziția 
adversarului, a obținut la mutarea a 25-a 
o victorie de mare efect, scrie comenta
torul agenției TASS.

Marele maestru bulgar Boboțov a cîș- 
tigat cu albele în 34 de mutări la Haag 
(R.P. Ungară). S-an terminat remiză 
partidele Polugaevski — Smîslov șî 
Krogius — Bikici. Zaifev are avantaj 11 
întrerupere în partida cu Holmov. Bilet 
a cedat fără joc partida întreruptă te 
prima rundă cu Krogius. Au totalizat 
pînă acum cîte un punct și jumătate r 
Smîslov, Polugaevski, Giocîltea. Bobo
țov și .Krogius.

Cu și fără
SEMNIFICAȚIA UNEI VICTORII

comentarii...
INVENTIVITATE ELECTORALA..

Cuba a 
S.U.A cu 
cane. Dar

Baseballul, sau cum îi spun ei: „marele joc american*,  
este considerat sportul national al yankeilor. Adevărul istoric 
este că jocul e de sursă engleză (se juca la 1744 în Anglia). 
Dar falsa strălucire, agrementată cu exhibiții de fațadă (fan
fare, publicitate etc.) a obținut-o. într-adevăr, în Statele 
Unite, unde a devenit sportul profesionist cel mai bine cotat 
(a se înțelege : care aduce cele mai multe profituri afaceriș
tilor sportului). Jucătorii sînt aici crescuți și formați în 
așa-numitele „grajduri*  precum caii.

Și tocmai pe acești corifei ai baseballultn i-au învins spor
tivii cubani, la un scor destul de sever. Gel ce pînă nu de 
mult, minați de sărăcie și ademeniți de mincinosul mira j al 
sportului profesionist, îngroșau rîndurile „Gîinilor din 6hi- 
cago", „Bizonilor din Texas*  sau ale altor echipe americane, 
revenind apoi in patrie epuizați și la fel de săraci — «u 
jucat acum pentru țara lor, cu mîndrie și demnitate, biruind.

învins S.UA. ! E vorba de sport. Cuba a învins
12—2 la baseball în cadrul Jocurilor Panameri- 
faptul ar» semnificația lui.

Organizatorii campaniilor electorale din țările capitalist» 
nu sînt lipsiți de... inventivitate. Dar cei mai năstrușnici din
tre ei par a fi nord-americanii. Astfel, In preajma recentelor 
alegeri din Canada (printre cele mai agitate și încordate din 
istoria țării — cum precizează agențiile de presă), o edi
tură din Montreal a publicat broșura „Gum să organizăm 
alegerile", in care se recomanda conducătorilor partidelor po
litice să recurgă, nici mai mult nici mai puțin, decît la aju
torul... boxerilor și luptătorilor profesioniști ! „De obicei ei 
pot fi angajați contra unor sume acceptabile*  — asigură 
broșura. Nici nu-i de mirare. în stadiul de sclavi moderni 
ta care se află sportivii profesioniști.

Nn se cunosc exact urmările transplantării ^sportului*  în 
campania electorală, dar, potrivit știrilor transmise din Ca
nada, reiese că în timpul alegerilor s-au înregistrat nume
roase ciocniri și incidente. Să fie oare opera boxerilor și 
luptătorilor de catch ?
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