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Atleții romîni evoluează la Helsinki, Sofia și Ploiești

)rgan cd Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînâ

Atleții fruntași din țara noas
tră evoluează, la 9fîrșitul aces
tei săptămâni, în trei concursuri 
internaționale. Patru atlete : 
I olanda Bala$, Maria 
nes ou, Lia Manolia și Viorica 
Viscepoleanu vor lua parte la 
o competiție — la Helsinki — 
organizată de T.UJL. Finlanda.

noastră, eon.fi nd
pentru formarea < 
cânilor.

Meciul România — Grecia, 
Diaeo- foarte important pentru atleții 

celor două reprezentative, este 
așteptat cu mult interes de iu
bitorii sportului din orașul 
Ploiești, care n-au mai avut de

ca selecție 
echipei Bal-

Echipa Greciei, din care nu 
vor lipsi eunoBcuțn «tleți: GU 
Papavasiliu, G. Marsellos, IK 
Skonrtiis, N. Georgoponlos» 
I. Komitudis, D. Manglaxas, G- 
Tsakanâkaa, va sosi în -Capital 
vineri la prînz. In ceea ce pri
vește formația noastră, ea nu
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pe rutieri.

După o etapă grea, cu

CHELTENHAM 4 — prin te- 
'cf ou

Deși S'S desfășurat pe nn te
ren în general plat (cicliștii n-a-u 
avut de escaladat decît două ur
cușuri aflate la km 141 și 161) 
etapa a 11-a a „Turului Angliei* 
a continuat să pună alergătorilor 
serioase probleme. Traseul evită 
ou insistență autostrăzile, șer
puind printr--un labirint de dru
muri laterale, foarte 
cu o circulație de-a 
frmală. Culoarul din 
de numai 7—8 pași 
care aleargă încontinuu din sens

înguste și 
dreptul iu
stin ga, lat 
și mașinile

opus sau depășesc coloana, 
încomodceză evident
Cicliștii de pe «mtinent. obiș- 
nuiți cu circulația pe dreapta, 
mai-mai să sară în fcța mași
nilor care vin din față. Pentru 
a proteja într-un fel caravana, 
organizatorii sancționează cu se
veritate pe cicliștii care depășesc 
linia albă trasată pc mijlocul șo- 
selii (...). 
tăzi cu Șelaru 
cicliști 
cu

Concursul republican

de gimnastică

zileAu mai rămas puține 
pină la 15 iunie, cind in Capi
tală este programată finala pe 
țară a concursului republican 
pentru copii. Din întreaga țară, 
scrisorile sosite în ultima vre
me ne-au adus vești în legătură 
cu desfășurarea fazei regionale 
a acestei competiții- Iată, in 
■rândurile 
.relatări 
noștri.

Așa s-a întîmplat as- 
și cu < 

care au fost 
cîtc două minute <

coastă... infracțiune.
„Turul Angliei* se 

o competiție de primă 
care ah-rgătorii noștri 
zuita te bune. Oclișu 
cum sînt Stanislav Gazda (cotat 
ca cel mai bun alergător polonez). 
Pokorn-y (c.l«tLgătorul de annl 
trecut al „Turului Angliei”), 
Bangsborg (unul dintre cicliștii 
care s-au comportat credent în 
edițiile precedente ale „Cursei 
Păcii"), Verba ek. Butler. Lopez 
și alții >înt angrenați în această 
dtrz.T dispută sportivă. învin- 
gătorul primelor două eta
pe, ciclistul englez Chîsman este 
un rutier excepțional cu o forță

alți patru 
penalizați 

pentru a-

dovedește 
taină în 

obțin Te- 
cunoocuți

și o pregătire care impresionea
ză. EI și-a creat pînă acum un 
avans substanțial.

Etapa a 11-a s-a desfășurat pe 
rula Nottingham — Cheltenham 
(181 Im) pc un traseu — așa 
cwn spuneam — mai mult plat. 
Cicliștii noștri an atacat conti
nuu și au reușit să recupereze 
6 din cele 10 minat? care îi des
part de echipa Angliei, liderul 
clasamentul ai general. De la pri- 
rmi kilometri se pornește foarte 
tare. De altfel media orară rea
lizată (peste 42 km) atestă di- 
iMtmismul acestei etape. Pe rînd 
încearcă detașări Constantin Du. 
îuitrescu, Gh. Rădulescu și G. 
Moiceanu. De fiecare dată însă 
plutonul a reușit să anihileze 
arțiuai’e cîdiștiler noștri.

I<a hm 120 reprezentantul no
stru Gh. Rădulescu forțează 
nou. El reușește să ia un avans 
de peste 100 na cînd din pluton 
țișnește elvețianul Hcrger. După 
ci mai pleacă alți 1 
lori. Acest mic grup 
(între timp cei 4 l-au

din

trei alerg 5- 
) de fugari 

a juns pe

(Continuare in pag. a 4-a)

de mai jos, câteva 
ale corespondenților

BRAȘOV

regională a concursului 
republican pentru copii desfă
șurată în orașul nostru s-a 
bucurat de un frumos succes. 
La fete întrecerea a fost domi
nată de gimnastele de la clu
bul sportiv școlar Luceafărul 
Brașov, antrenate de Meta Po
pescu, iar la băieți Cetatea 
Brașov a cîștigat distanțat (an
trenor Nicolae Sebeșanu). Iată 
de altfel rezultatele realizate: 
FETE, echipe : C.Ș. Luceafărul 
Brașov 104,95 p., CSM Sibiu
100.20 p-, Progresul Sf. Gheor- 
ghe 97,25 p. ; individual: Ma
riana Dresnaud 27 p-, Gabriela 
Rusu 26,25 p., Maria Nedelsky
26.20 p. ; BĂIEȚI, echipe: Ce- 
tatea Brașov 105,05 p., ȘSE Si
biu 103,35 p., Faianța Sighi
șoara 73,75 p. ; individual: Li-

(Continuare în pag. a 2-a)

Georgios Papavasiliu cîștigat
din anul 1955 și pînă in 1962. Anul trecut el a fost întrecut la 
ploieștean Ion Dăndărău. Ei se

de campion balcanic al probei de 3 000 rn 
Ankara, de trnărul 

vor întilni din nou în cadrul meciului de la Ploiești.

Alte atlete, printre care 
Ioana Petrescu, Crista Mesaroș. 
Florica Grecescu, Elisa beta 
Teodorof, Florentina Stancu. 
Maria Budan, Ana Sălăgeaa, 
Olimpia Cataramă, Elena Neacșu 
etc. vor participa la întrecerile 
ediției a IX-a a concursului, 
organizat de ziarul „Narodna 
Mladej“, pe stadionul „Vasil 
Levskî" din Sofia.

Echipa noastră masculină, 
după cum se știe, evoluează la 
Ploiești în compania reprezen
tativei Greciei, întîlnire revanșă 
a meciului susținut în urmă cu 
un an ia Salonic. Cu acest pri
lej, va avea loc — în afară de 
concurs — și o întrecere a ce
lor mai buni decatloniști din 
Bulgaria, Grecia și din țara

8 ani posibilitatea să urmă
rească un concurs internațional 
de atletism. în vederea acestei 
întâlniri, ploieștenii au luat din 
timp toate măsurile de reame- 
najare a pistei și a instalațiilor 
de concurs, în asa fel ca — 
sîmbătă și duminică — să se 
prezinte în cele mai bune con- 
djțiuni.

ob&iacir'M 
■alergător

imine. T»va fi cunoscută decît
orice caz, nu vor lipsi Stama.- 
tescu, Jurcă, Vamoș, Daraban 
Grecesc u, Dăndărău, PorarcHv 
Ciochină, Rai ca, Popesen, Dvâ— 
gulescu etc.

întîlnirea va avea loc pe sta
dionul Petrolul și va începe, îat 
ambele zile, de la ora 17.

llapid București a cîștigat prima „manșă" 
a turneului final feminin de handbal
Marți, campioanele au învins Știința Timișoara cu 12-8

Activitatea baschetbalistică din luna iunie
• In luna ionic baschetbaliștii 

romîni vor participa la două în
treceri internaționale. Prima se va 
desfășura între 12—16. cînd ne 
va vizita selecționata masculină 
a F.S.G.T.-Fra/ița. Sportivii fran
cezi vor juca în rina de 12 iunie 
ca selecționata orașului Deva. în 
ziua de 13 cu selecționata Brad, 
la 15 cu selecționata Sibiu și 
își vor mdieia turneul în Capi
tală. unde vor întîlni la 16 Iunie 
lotul de juniori al țării noastre.
• Al doilea eveniment îl con

stituie participarea echipei Dinamo 
la tradiționala „Dinamoviadă", 
care va ii găzduită în acest an 
de orașul cehoslovac Pardubice, 
între 17—27 iunie.
• Din activitatea internă, re- 

ținem conferința pe țară a antre
norilor, care va avea loc în Capi
tală. între 27—30 iunie. Cu acest 
prilej se va face analiza cam
pionatelor republicane masculin 
și feminin, analiza activității an
trenorilor, vor fi discutate pro-

• VIZITA ECHIPEI F.S.G.T. — FRANȚA • PARTICIPAREA
LA „DINAMOVIADÂ" • CONFERINȚA PE ȚARĂ A ANTRE-
NORILOR • CAMPIONATUL DE CALIFICARE • „CUPA

DE VARĂ

bleme dc antrenament și vor fi 
date îndrumări pentru pregătirea 
sezonului cmnperițÂonal 1963— 
1961

• Pc plan cempetițional. în 1- 
ceastă lună au Ioc întrecerile eta
pei raionale a campionatului de 
calificare. De la 1 iulie, se vor 
desfășura campionatele regionale 
care vor dura pînă m aiua de 11 
a aceleiași luni.

• în ceea ce privește activitatea 
echipelor bucureștene, subliniem 
frumoasa inițiativă a F.R. Bas
chet, care a inițiat „Cupa de 
vară**, competiție care se va des
fășura pe terenurile Știința din 
strada Vasile Pir van. Primele me
ciuri au loc azi. de la ora 17,30, 
după următorul program : Steaua 
— Lotul de juniori și Rapid —

Dinamo. Ar fi de dorit ca aceasta 
competiție să fie doar un început 
pentru activitatea competițională 
din timpul verii a celor mai bune 
echipe din Capitală, al căror salt 
calitativ poate fi asigurat în pri
mul rînd prin participarea la cît 
mai multe întreceri. Comisia oră
șenească de Specialitate, cluburiU 
și asociațiile sportive au cuvin 
tul !

ORADEA 5 (prin tel ©fon). — 
Marți a luat sfîrșit prima parte 
a turneului final. în ultima etapă 
s-a disputat derbiul turneului, 
meciul Rapid București — Știința 
Timișoara. Așteptat cu un mare, 
interes, acest joc a corespuns 
așteptărilor. Deținătoarea titlului 
și-a demonstrat valoarea, orga- 
nizînd acțiuni bine g indite în a- 
tac și intervenind r.u promptitu
dine în apărare. Rapidiste’e an 
luptat cu convingere în momen
tele dificile ale jocului, au con
tracarat elanul studentelor prin 
maturitate tactică și tehnică ob
ținând în final victoria cu 1-—8 
(7—5).

Jocul l-a început Știința, dar 
Constantinescu a interceptat ba
lonul și a lansat-o rapid în contra
atac pc Hedeșiu : 1—0 în min. 1 ! 
Două minute mai tîrziu. Boțan 
urcă scorul la 2—0. Imediat după 
aceasta. Rapid rămîne în infe-

Vacanță sportivă

La scrimă, in întrecerea pe echipe:

R.P. Romină— R.S S- Bielorusă 1-1
Marți, în cea de-a doua zi a 

turneului individual din cadrul 
intîlnirii de scrimă K P. Romină 
—R.S.S. Bielorusă, s-au întrecut 
sabrerii și îloretistele.

La sabie, dominare netă a 
trăgătorilor noștri, care au ocu
pat primele două locuri prin 
D. Mustață și O. Vintilă, foar
te bine pregătiți pentru această 
competiție- Clasament final : 
1. D. Mustață 6 v. ; 2. O. Vin
tilă 5 v.; 3- V- Lopateev
(R.S.S.B.) 4 v. ; 4- J. Modeaev 
(R.S.S.B.) 3 V ; 5- Gh. Culcea 
3 v.; 6- G. iAitkevici (R.S.S.B). 
3 v. ; 7. H. Băile seu 3 v. ; 8. C. 
Nicolae 1 v.

In schimb, întrecerea flore- 
tistelor s-a desfășurat sub sem
nul echilibrului (mai ales in 
jumătatea a doua a turneului 
final). Pînă aproape de efirșit,

l> MUSTAȚA
Văzut de Neagu Radulescu

trei trăgătoare erau neînvinse : 
Olga Szabo, Maria Vicol și Ta
tiana Samușenko. Maria Vicol 
(care s-a comportat excelent în 
acest turneu confirmînd fru
moasa victorie obținută la Kiev) 
avea să iasă din cursă, în ur
ma unui viciu de arbitraj în 
întîlnirea cu Nikancikova- în 
acest fel, în „bătălia” pentru 
locul I au rămas doar fkrre- 
tistele Olga Szabo și Tatiana 
Samușenko.■■

în acest asalt decisiv. Olga 
Szabo a început bine, a avut 
permanent inițiativa. Numai 
că cea care punctează — pe o 
lovitură de oprire — a fost 
Samușenko... Olga egalează 
însă în secundele următoare. 
Apoi, scăpînd de o ripostă ra-

TIBERHJ STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Anul școlar se apropie de sfîrșît. în jurul date; de 
10 iunie marea majoritate a elevilor noștri vor intra în 
vacanța de vară.

De fapt, cei mai mici eleyi — cei din ciclul I (clasele 
i—IV) — au și gustat din bucuriile primelor zile 
ale vacanței mari. Unii însă, deși au încheiat cu... notele 
și cataloagele, mai au de trecut un „hop“ : cei din 
clasa a Vll-a, examenul de sfîrșrt de ciclu, iar absol- 
venfii claselor a Xl-a, examenul de maturitate.

în zilele vacanței de vară, centrul de greutate a' ac
tivității școlarilor noștri se va... muta pentru aproape 
trei luni, în tabere, în cadrul caselor și palatelor p.onie- 
rești, în jurul bazinelor de înot, pe terenurile 
pe potecile șerpuite ale munților.

Peste tot pe unde am poposit, la fiecare 
fac pregătiri intense, se stabilesc itinerariile 
excursii, se desemnează cei mai buni elevi 1a 
care vor fi trimiși în tabere (la munte sau la

de sport,

școală se 
viitoarelor 
învățătură 

___  ... . , mare), se 
alcătuiesc programele culturale ; într-un cuvin! se face 
totul pentru ca vacanța de vară a elevilor să fie un 
minunat mijloc de recreare, dar în același timp și prilej 
de îmbogăjire a cunoștințelor, de vizitare a monumen
telor istorice, de cunoaștere a realizărilor înfăptuite în 
anii regimului democrat-popular.

Un capitol însemnat at vacanței îl constituie, desigur, 
activitatea sportivă. Cele aproape trei luni de vacanță 
vor reprezenta un „sezon“ sportiv foarte bogat și, 
firește, că elevii cu aptitudini în diferite ramuri sportive, 
cei selecționași în echipele școlilor, mai au de trecut 
„emoțiile** prilejuite de desfășurarea finalelor campio
natelor rezervate elevilor.

Pentru elevii școlilor medii de cultură generală, de 
pildă, pe agenda întrecerilor sportive figurează nu mai 
puțin de 5 finale republicane.

rioritate numerică : C. DtimrtrescB 
este eliminată pewt.ru două mi
nute. Știința însă, nu obține îa 
acest interval decît o... barl 
(Nomeț). Rapid revine în atac 
și după o bară (Oțetea), în
scrie două goluri într-un minut 
(9) : prin Roth și Hedeșiu. Ști
ința își revine și reduce din han
dicap prin Stef-Oțoiu (min. 1 i )„ 
dar — ca o ripostă parcă — C. 
Dumitrescu în min. 12 și Boțan 
în inin. 1j urcă scontl la 6—1 î 
Se părea că diferența se \a ma
jora. Dar Știința se oamportS 

mai bine în final, ajunge X— S 
(Nemeț și Luchian m min. 15)* 
apoi la 5—7 (Oțelea pentru Ra
pid min 20, Stef-Oțoiu dm T 
m. în min. 22 și Ba in în min. 
24). La reluare jocul este foarta 
disputat și pasionant. Fazele spec
taculoase se succed la cele d<H<> 
porți. Rapid înscrie prin Hedcșiii. 
(mn. 29), jar Știința răspundă- 
prin golul lui Rain (mrn. 32)» 
Oțelea în min. 32 și 35 mo life St 
scorul Ia 10—6 în favoarea Ra
pidului. Riposta vine imediat j 
Ziegler-Georgescu înscrie în m o» 
36 (IC—7) și dună ce G. Dumi
trescu ratează un 7 m în min. 39w 
Rain reduce diferența în min. 40: 
10—8.- Rapid depășește însă a- 
cest moment dificil si sfibileșt» 
scorul final prm Boțan (min II) 
și Coșug (min. 48), obținînd » 
victorie pe cft de muncită pe itît 
dc meritată. Bun arbitrajul ’ui O. 
Leikep-Sîblu.

In deschidere : Tractorul lira- 
șou — C-S.M. Sibiu 8—6 (3—3). 
Au marcat Nako (6). ^L-linte și 
Bugel, respectiv RcHil (3), 
Kiehsch (2), Walzer.

A arbitrat bine VI. CojocaruA 
Craiova.

Clasamentul
1. Rapid
2. Știința
3. Tractorul
4. C.S.M. Sibiu

Returul se va _
la 7, 8 și 9 iunie.

ILIE GHIȘA 
coresp. regional

turului :
3 3 0 0 38:18 S
3201 32:23 4
3 1 0 2 18:32 I
3 0D 3 17:32 0-

disputa la Cluj»

DUMINICĂ, CUPLU 
PE STABIONUL R1PU8UCII 

fotbal, 
A, programate 

Capitală, se vor 
stadionul 

după următorul

(Continuare in pag. O 2-a)

Cele două jocuri de 
din categoria 
duminică în 
disputa în cuplaj pe 
Republicii, 
program :

Ora 15.45 : Steaua — Mineruț 
Ora 17,30 : Dinamo — Crișano*

pewt.ru


VACANTA SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

f 'Primele, la alleiism și gimnastică, 
Vor avea loc în zilele de 29 și 30 
iunie. Atleții (peste 300) se vor înfîlni 
la Timișoara, în timp ce gimnașfii 
(aproape 400) își vor demonstra mă
iestria în Capitală.

între 4—7 iulie vor intra în între
cere handbalișfii și voleibaliștii. Primii 
vor evolua la Rîmnicu Vîlcea, voleiba
liștii la Deva.

In sfîrșif, „maeștrii” nafației își vor 
disputa titlul de campioni școlari între 
2—4 august în orașul Arad.

Ca în fiecare an, nu vor 
de data aceasta, întrecerile 
elevilor de la școlile medii 
gram special de educafie fizică. Ast
fel, atlefii „liceelor sportive” se vor 
înirece, peste cîteva zile, pe pista 
stadionului „Tractorul” din Brașov.

< Colegii lor, iubitorii handbalului, își 
j dispută la aceeași dată titlurile de 

echipe campioane la Timișoara.
Un program deosebit de bogat esle 

‘ oferit și elevilor de la școlile spor-

five. Finalele concursurilor republicane 
rezervate acestor școli vor fi inaugu
rate de întrecerea gimnaștilor : 6—7 
iulie. Intre 22—25 iulie vor avea loc 
finalele la baschet, handbal și volei, 
încă nu s-au stabilit orașele-gazdă ale 
întrecerilor finale ale S.S.E., deoarece 
se așteaptă desfășurarea fazelor de 
zonă aie competiției (12—14 iulie), 
cînd se vor desemna participan|ii la 
finale.

lată
această

Fără

din

l

lipsi nici 
rezervate 
cu pro-

un 
mai

deci programul sportiv 
vacanță de vară, 
îndoială că el reprezintă 

bun prilej de afirmare pentru cei
falentafi sportivi din rîndul elevilor 
și dintre care, cu siguranță, că pe mulți 
îi vom reîntîlni la finalele și în compe
tițiile rezervate juniorilor.

Și încă un amănunt : cei mai buni 
elevi, evidențiați în competițiile spor
tive din această vacanță, vor primi 
drept stimulent, un loc înir-una din 
numeroasele tabere organizate de Mi
nisterul Invățamîntului sau federațiile 
de specialitate, la munte sau la mare...

■ ■

CONCURSURI... REZULTATE...
BUCUREȘTI. Pe stadionul Republicii au 

avut loc întrecerile etapei pe Capitală a 
campionatelor republicane de juniori. Au 
luat parte aproape 400 de concurenți. Tim
pul nefavorabil, de duminică, a influențat 
desfășurarea întrecerilor. JUNIORI I: 100 m: 
V. Raica 11,6; C. Iordan 11,7; 200 m: I.
Moldoveanu 23,9; 400 m: I. Nae 51,8; I. O- 
soianu 52.2; 800 m: I. Serbescu 2:03,3; 1500 
m: M. Balteș 4:29,0; 3000 m: M. Balteș 
9:24,3; 10 km marș: L. Caraiosifoglu 50:45,0; 
200 mg: I. Nae 26,3; H. Mălușel 27,3; 400 
mg: I. Gheorghe 61,4; 1500 m obst.: I.
Serbescu 4:40,5; lungime: H. Mălușel 6,85; 
P. Marcu 6,60; triplu: Zavalni 14,18; T. 
Vlaicu 13,92; prăjină: D. Piștalu 3,80; greu
tate: V. Pătrașcu 12,95; disc: I. Petre 34,15; 
suliță: I. Letoni 47.17; ciocan (6 kg): Gh. 
Costache 59,13; JUNIOARE I: 100 m: V. Ticu 
13,5; R. Mecu 13,6; 200 m: M. Nicoară 27,2; 
400 m: A. Ghera 64,3; 800 m: C. Bernat 
2:30,1; 80 mg: B. Sterhain 13,5; lungime: 
Ec. Potoroacă 5,42; I. Caragea 5,23; înăl
țime: M. Oprescu 1,33; greutate: M. Peneș 
11,54; disc: C. Stan 35,95; suliță: E. Pro
dan 31,76; JUNIORI II: 80 m: D. " 
9,4; P. Ciobanu 9,5; 300 m: P. 
37,2; D. Dorobanțu 38,5; 1000 m: 
le seu 2:48,7; 90 mg: D. Hidioșanu 
marș: N. Buzan 15:19,0; înălțime: 
1,72; lungime: C. Ritivoi 6,35;

Lucaci 3,40; greutate: H. Manisali 12,98; 
disc: H .Manisali 44,60; suliță: S. Hodoș 
41,24; JUNIOARE II: 60 m: V. Mărculescu 
8,4; M. Trușcâ 8,6; 500 m: D. Bîrsan 1:24,0; 
V. Alecu 1:24,5; 60 mg: M. Balea 9,7; lun
gime: M. Balea 5,04; înălțime: “ ” ‘
1,35; greutate: ** "
Crăciun 33,36;
(N. D. Nicolae

RM. VILCEA.
continuat întrecerile etapei a Il-a a con
cursului orășenesc pentru elevii școlilor 
de 8 ani. De la întreceri au lipsit, în mod 
nejustificat, atleții de la școlile 1, 2 și 3.

T. Untaru 
M. Peneș 13,58; disc: P. 
suliță: El. Tuicanu 32.64. 
— coresp.).
Pe stadionul ,1 Mai* era

URZICENI. Peste 300 de elevi de la 1 
școli au luat parte la întrecerile etape 
raionale a campionatelor școlare. Cei mo 
buni s-au dovedit elevii școlilor din Ma 
nasia (prof. Lilica Drăghici), Armășeș 
(prof. Maria Duta) și Urziceni (prof. Va 
silescu, Rocopie, Dridu). Cîteva rezultate 
BĂIEȚI: 60 m: E. ~.......................  " " ’
gime: V. Coman 
gomir (Manasia) 
coresp.).

BRAȘOV. Elevii ______ __ ____
au paiiicipat recent la un concurs pentr 
desemnarea celor care vor lua parte 1

Chiripuci (U) 8,6; lui 
(U) 4,79; FETE: M. Di< 
8,7. (Gh. Gheorghiu -

și elevele de la S.M.

Toată atenția organizării campionatului
Una dintre cele mai importante 

competiții ale natației noastre este 
CAMPIONATUL POPULAR DE ÎNOT, 
întrecerea inițiată de federația de 
specialitate are un larg caracter de 
mase, ea propunindu-și să adune la 
start pe toți tinerii patriei noastre, 
fete și băieți (pină la virsta de 20 de 
ani)» începători in ale înotului-

Pentru ca această competiție sâ-s-
• atingă scopul este de dorit să 
instituie comisii de organizare 
toate localitățile, comisii care să 
îngri jească de alegerea locurilor
concurs (în ape stă:ătoare sau riuri,

■ bazine) de buna organizare a întrece
rilor. Să existe o plaruficare concreiâ

• in așa fel incit să Ce respectate 
datele celor patru etape de desfă- 
furare: etapa I — pină la 30 iunie 
(pe cluburi și asociații sportive); 
etapa o JJ-a — pină la 21 iulie (în 
organizarea comisiilor raionale de 
natație) ; etapa a 111-a — pină la

• 11 august (în organizarea comisiilor 
regionale de natație); etapa a Tlr-a 
finală — in zilele de 31 august și

re 
în 
se 
d/*

septembrie (in organizarea federației 
de speoalitate)-

Iată programul întrecerilor valabil 
pentru toate etapele: 100 m spate

popular de inot
(masculin Și feminin), 100 m bras 
(m și f), 100 m fluture (m și f), 100 
m liber (m și f) și ștafeta de 4 x 100 
m mixt (m și f).

Fază din întrecerea junioarelor bucureșlene pe 100 m.
Foto: V. Bagcac

Dorobanțu 
Ciobanu 

FI: Săvu- 
13,0; 3 km 
I. Șerban 

prăjină: A.

Puncte negre în activitatea echipelor noastre de polo
S-au consumat șase etape în cam

pionatul de polo șî — din păcate — 
ultimele partide nu s-au deosebit, 
in general, ca nivel tehnic de meciu
rile primelor două etape, la sfirșitul 
cărora noi trăgeam primul semnal 
de alarmă in coloanele ziarului no
stru. Se joacă in continuare (excepție 
fac doar primele două clasate), îngri
jorător de slab. Este limpede că ape
lul nostru pentru un polo de calitate 
adresat echipelor la începutul cam
pionatului și reînnoit după două 
etape nu și-a găsft ecou nici în rîndul 
sportivilor și, ceea ce pare mai con
damnabil, nici printre antrenori. Alt
fel, nu ne explicăm de ce ședințele 
de antrenament se desfășoară la un

nivel cu totul necorespunzător, la 
toate capitolele, tehnic, fizic și tactic, 
de ce sînt tolerate atîtea absențe, în 
marea lor majoritate nejustificate.

Ce alte dovezi le mai sînt necesare 
conducerilor de cluburi pentru ca 
intervenția lor să se facă simțită ? 
Se omite prea ușor faptul că pentru 
desfășurarea acestei importante com
petiții s-au alocat fonduri substanțiale 
și că (de ce să n-o spunem ?) însăși 
munca de antrenor este 
retribuită-..

In schimb, trebuie remarcată frumoasa 
comportare a reprezentanților școlii nr. 5 
(prof. C. Ștefănescu) prezenți la toate pro
bele. Dintre rezultatele obținute, se cuvin 
evidențiate cele realizate de: Elena Dinu 
(1949) 60 m — 8,5; lungime — 4,75; 200 m 
(HC) — 28,1; Maria Statopol (1949) înălțime
— 1,35 m; FI. Iovan 60 m — 8,3; înălțime
— 1,40 m; Valeria Manolescu (1951) 200 m
— 32,4. (I. Rusu — coresp.).

MEDIAȘ. La concursul desfășurat pe sta
dionul .7 Noiembrie' * ‘ x
tru prima oară, atleți de la asociația Vi- 
trometan (instructori D. Cucerzan si R. Ma
ghiare). BĂIEȚI: 100 m: C Mihai 11,4; 300 
m: I. Klein 39,8; F. Schleich 41,8; lungime: 
C. Mihai 6,27; M. Lupoiu 6,02. (P. Popescu
— coresp.).

au luat parte, pen-

campionatul școlilor medii cu program spe 
cial de educație iizicâ. JUNIOARE I: 400 m 
F. Pop 64,3; 800 m: 2:33,1; 80 mg: E 
Popa 13,0; lungime (HC): J. Balea 5,40; sv 
liță: L. Blebea 32,25; disc: El. Micu 31,OS 
JUNIOARE II: 500 m: C. Teleanu l:2i6: V 
Coșuleț 1:29,7; 60 mg: Ec. Vitolyos 10,3
lungime: V. Coșuleț 4,91; înălțime: R. Stc 
ian 1,40; suliță: R. Stoian 31,19; JUNIORII 
800 m: N. Voinescu 2:08,9; 1500 m: N. Vo 
nescu 4:30,5; 110 mg: P. Cristea 15,7
înălțime: V. Chicomban 1,65; disc: V. C 
bogeanu 32,58; HC. I. Samoșca 45,12; JU 
NIORI II: 80 m: St. Grozea 9,7; 1000 m: Oc 
Marcu 2:59,7; 90 mg: R. Frunteș 13,8; disc 
E. Ivan 47,02; suliță: E. Ivan 47,02. (C 
Gruia — coresp. regional).

destul de bine

cu competiția 
(alcătuite din

Aspect de la un concurs de inot desfășurat la ștrandul Tineretului.

MNHSTICR

Concursul republican pentru copii
(Urmare din pag. 1)

■viu Dănilă 27,50 p„ Dan Săvescu 
*6,25 p-, Ion Vintilă 26,20 p.

G. CAROL-coresp.

CONSTANȚA

Sîmbătă 1 iunie s-a desfășurat în 
Sala sporturilor din localitate faza 
regională a concursului republican 
de gimnastică pentru copii. Au parti
cipat 10 echipe de fete și 4 de bă
ieți, în total peste 70 de participant!. 
Întrecerile au fost viu disputate, mai 
e'es la sol, bîrnă și bară fixă (băieți). 
Pentru etapa finală, pe țară, s-au 
calificat echipele Farul I (antrenoa- 
Te prof. Jana Baltă) la fete și Școala 
medie nr- 5 (antrenor prof. N. Muntea
nul la băieți. O frumoasă impresie 
eu lăsat și echipele ȘSE 1 (fete) și 
Școala de 8 ani nr. 9 (băieți). Cu 
aplauze puternice au fost subliniate 
exercițiile copiilor Frusina Tențiu, 
Elena Postolache, Constantina Tudo- 
«■che (Farul), Otilia Stan și Cornelia

Tudor (ȘSE), Nicolae Mihail, Marian 
Duescu, Constantin Marinescu (Școa
la medie nr. 5), Dumitru Chiru și 
Constantin Tîmoveanu (Școala de 8 
ani nr. 9)-

C. POPA — coresp.

ClMPULUNG-MUSCEL

Sute de spectatori au urmărit re
cent etapa regională a concursului re
publican de gimnastică pentru copii 
desfășurată în orașul nostru. La în
treceri au participat echipe de bă
ieți și fete din raioanele Rm. Vîlcea, 
Drăgășani, Slatina, Găești, Pitești și 
C. Lung-Muscel. Pe primele locuri 
s-au clasat: Școala medie nr. 2 Rm. 
Vilcea (la băieți), Școala sportivă de 
elevi C. Lung-Muscel (la fete). S-au 
evidențiat Lidia Dima, Nicolae Con
stantin (Pitești), Ana Ionescu, Va- 
silica Simioma și loan Cristoloveanu 
(C. Lung-Muscel), Lili Mechiz, Cor
nelia Bimbirică, Ion Bulacu, Alexan
dru Oiței (Rm. Vilcea), Ion Popescu 
(Găești).

ILIE FEȚEANU — coresp.

★
Așa stînd lucrurile 

formațiilor de seniori 
mult prea multe elemente lipsite de
perspectivă) toată atenția trebuie în
dreptată spre echipele de juniori. 
Pentru ca schimbul nostru de miine 
să atingă treptele de sus ale măie
striei sportive este necesar ca în 
cadrul procesului de instruire-antre- 
nament să se desfășoare și o intensă 
muncă educativă, dusă deopotrivă de 
către antrenori, birouri de secții și 
conduceri de cluburi și asociații. Sînt 
lucruri cunoscute de toți, pe care 
nu le spunem noi prima oară, dar 
care, din nefericire, rămin de multe 
ori la stadiul lor... teoretic. în fața 
acestei nedorite realități, ne-au pus 
recent juniorii echipei de polo Știința 
București, prezenți duminica trecută 
la ștrandul Tineretului ca spectatori 
la intilnirea Știința București—Crișa- 
na Oradea. Era firesc ca ei să se ma
nifeste pentru culorile clubului lor- 
Nimeni nu le contestă acest drept. 
Dar de aici și pină la maniera cu 
totul reprobabilă (injurii la adresa 
arbitrului, care, în treacăt fie spus, 
s-a achitat cu bine de sarcina sa), 
în care au înțeles ei s-o facă este 
o... diferență. O diferență posibilă 
numai prin serioasele carențe la ca-
pitolul educație, „demonstrate" de 
juniorii formației Știința. Ne expri
măm încrederea că tov. Puiu Anghel, 
secretarul clubului, prezent și el la 
fața locului, va lua măsurile necesa
re pentru ca cele petrecute duminică 
să nu se mai repete- Cit privește co
misia orășenească de specialitate, ea 
trebuie să treacă — prin resortul de 
disciplină — la măsuri cu caracter 
exemplar.

G. NICOLAESCU

Activitate motociciistă in Capitală și in țară
• Duminică dimineața pe pista sta

dionului Unirea din Capitală, în des
chidere la etapa a 11-a a campionatului 
republican de dirt-track, s-a desfășurat 
un interesant concurs popular de m- 
dcmînare, deschis posesorilor de mo
tociclete. Concursul organizat de aso
ciația sportivă a Ministerului Economiei 
Forestiere a reunit la start peste 30 
de motocicliști. Organizatorii au oferit 
celor mai buni dintre concurenti cupe, 
plachete și diplome. Primul loc, atît 
pe echipe cit și la individual, a fost 
cucerit de echipa a soc. sportive Impri
meriile ffilaret și respectiv de M. Hă- 
pătanu.

• La Tîrgoviște — după cum ne 
transmite corespondentul nostru V. Pe
trescu — a avut loc un astfel de

concurs popular pe stadionul Metalu 
la care au participat numeroși iubito 
ai sportului cu motor di a oraș și di 
raion. S-au evidențiat : P Voinea (M< 
talul), 7. Tache (Tractorul Comișani 
și Gh. Mihăilcscu (Progresul).

• In organizarea asociației spnrliv 
Industria Sîrmei s-a desfășurat la Cin 
pia Târzii un concurs de viteză f 
circuit, la care au participat 48 c 
concurcnți din Hunedoara, Tg. Mures 
Alba Iulia, Cluj, Bistrița și C. Turzi 
Au cîștigat : I. Peter (C. Turzii) 1 
125 cmc, P. Gagyi (Rapid Tg. Mureș 
la 175 cmc, Al. Lazio (R. Tg. M.), 1 
250 cmc și 350 cmc și L. Csibi (Iii 
nedoara) la cat. nelimitat. (Ilie Făgt 
dar și Aurel Munteanu — coresp.).

Semănătoarea, la băieți, și Confecția, la fete
campioane

Săptămîna trecută s-a disputat me
ciul retur dintre echipele masculine 
Semănătoarea și Confecția. Cîștigind 
prima întîlnire cu 3—0, Semănătoarea 
nu a mai luptat cu aceeași însuflețire 
în partida retur și puțin a lipsit 
să piardă acest meci. Totuși, cu un 
plus de experiență, Semănătoarea 
a reușit să cîștige și cea de-a doua 
partidă, cu scorul de 3—2 (15-4, 7-15, 
11-15, 15-7, 17-15), devenind astfel

ale Capitalei

Întreceri intre echipe de copii
Zilele trecute au avut loc în Ca

pitală, două întâlniri de tenis între 
echipele de copii (10—15 ani) Progre
sul București (antrenor Petre Ursan) 
—Constructorul Hunedoara (antrenor 
Mircea Pascu) 6—3 și Ș.S.E. 2 Bucu
rești (antrenor Gh. Cobzuc)—Construc
torul Hunedoara 3—2-

Cu acest prilej s-au remarcat ju
cătorii Dan Petrescu, Marin Bondoc, 
Aurel Motoc (Progresul), Adrian Sa- 
rău, Victor Budoiu, Gabriel Turcu 
(Ș.S.E. 2 București) și Simion Mun

teanu, Dumitru Haradău și Iosif Ga- 
lamboș de la Constructorul Hunedoa
ra.

întrecerile au scos în evidență buna 
pregătire a micilor tenismani și fru
moasele lor perspective, precum și 
preocuparea care există în cadrul 
secțiilor respective pentru creșterea 
elementelor tinere și talentate. Este 
de dorit ca asemenea exemple să fie 
urmate și de alți antrenori din sec
țiile asociațiilor și cluburilor noastre 
sportive-

campioana orașului București 0a bă 
ieți) pe anul 1962—63.

A doua întîlnire dintre echipei 
feminine Flacăra roșie și Confecți 
a fost cîștigată de Flacăra roșie ci 
3-2 (14-16, 15-8, 11-15, 15-8, 15-9), ast 
fel că a fost necesară o a treia întâi 
nire care să decidă echipa cîștigătoa 
re a titlului de campioană. Acest jo 
decisiv a avut loc duminică dimineață 
în prezența unui public numeros. Intîl 
nirea a fost viu disputată. Pe rînd, fie 
care echipă a trecut pe lingă victorie 
lucru demonstrat și de evoluția sco 
rului la seturi : 1—0 pentru Confec 
ția, 1—1, 2—1 pentru Flacăra roșie 
2—2, iar în setul al cincilea, după o 
Flacăra roșie a condus cu 10—£ 
Confecția a cîștigat setul cu 15—12 ș 
o dată cu el intilnirea cu 3—2 (15—£ 
8-15, 8—15, 15—10, 15—12), devenin 
campioană a orașului București p 
anul 1962-63. Așadar, Confecția (femi 
nin) și Semănătoarea (masculin) sin 
echipele care vor participa în etap. 
următoare a campionatului de califi 
care.

La succesul acestor echipe, un me 
rit deosebit îl au și cei doi antrenori 
maestrul sportului Jean Ponova (Se 
mănătoarea și Emilian Iliescu (Con 
fecția).

ROMEO LUNGU — coresp.



Munca de educație printre jucătorii de fotbal O experiență reușită Știri
întotdeauna simpatizant» oricărei 

formații de fotbal așteaptă de la e- 
chipa favorită două lucruri: victoria 
în partida cu adversarul și o compor
tare corespunzătoare, cu adevărat 
sportivă, care să nu-i facă să ro
șească.

Dacă despre primul aspect, al pre
gătirii tehnico-tactice a echipelor se 
vorbește mai des, despre pregătirea 
moral-volitivă, în strînsă legătură cu 
educația jucătorilor, se vorbește mai 
puțin. Asta nu înseamnă însă că in 
cluburile noastre, la secțiile de fotbal 
nu s-a desfășurat o intensă muncă de 
educație.

Dacă o echipă de fotbal și-a îmbu
nătățit comportarea in ansamblu, iar 
o seamă de jucători cunoscuți printr-o 
comportare nesănătoasă, au înțeles că 
greșesc, in mod cert se simte influ
ența muncii de educație, desfășurate 
în cadrul echipei respective și îndeo
sebi învățămîntului politic.

In regiunea Cluj, de pildă, au fost 
organizate cercuri de invățămint po
litic la toate cele 5 echipe divizio
nare: Știința, CSM Cluj, Arieșul Tur
da, Industria Sîrmei, Unirea Dej. Ceea 
ce atestă seriozitatea cu care este pri
vit învățămîntul politic, este frecvența 
de aproape 100 la sută la cercurile de 
învățămint. Cu sprijinul cabinetelor 
de partid, au fost recrutați propagan
diști cu o pregătire corespunzătoare, 
iar multe lecții au fost predate de 
profesori de specialitate. In seminarii, 
s-a constatat că majoritatea cursan- 
ților au aprofundat materialele pre
date, evidențiindu-se în mod deose
bit: Georgescu, H. Moldovan, Cimpea- 
ntrtle la Știința Cluj, Treabă, Pinzaru 
de la C.S.M., Rob, Drăghici de la In
dustria Sîrmei etc.

a predat doar patru lecții în acest an 
de invățămînt politic (ultima ținîn- 
du-se în decembrie 1962) nu găsește 
nimic anormal în faptul că în 1963 nu 
s-a predat nici o lecție și nu s-a ți
nut nici un seminar ! De-abia în ul
tima vreme s-au luat măsuri pentru 
îndreptarea acestei situații. Lipsa de 
continuitate in învățămîntul politic a 
influențat negativ pregătirea și educa
ția fotbaliștilor de Ia cluburile Rapid, 
Progresul și altele, care — după cum 
s-a văzut de la o vreme — nu se 
comportă la nivelul așteptat atît pe 
terenul de sport cit și în viață, ne
mulțumind pe numeroșii iubitori ai 
fotbalului.

In regiunea Maramureș, unde ac
tivează trei echipe de categorie B, 
munca de educație nu este satisfăcă
toare. La asociația sportivă Minerul- 
Baia Mare, învățămîntul politic se 
desfășoară formal. Datorită deficien
țelor muncii de educație, la echipa de 
fotbal din Satu Mare se petrec nu
meroase abateri din partea unor jucă-

Antrcnoriil federal I. Bâlăncscu despre jocul de Iu Dialisfoh alte meciuri internaționale

Echipa Motor Zwickau din R.D. 
Germană susține azi, la Pitești, un 
meci cu liderul serie; a Il-a a cate
goriei B, Dinamo Pitești.

In curînd, vor evolua în țara noas
tră alte echipe de peste hotare. 
Echipa iugoslavă Budocnost-Titograd 
joacă la 13 iunie cu UTA, la Arad, 
la 16 iunie cu Știința, la Timișoara; 
și la 19 iunie, cu Minerul, la Baia 
Mare.

In același timp va juca în țara 
noastră și echipa bulgară Cerno More 
Varna. Iată programul jocurilor sale : 
13 iunie, la Oradea cu Crisul ; 16 iunie 
la Arad cu UTA ; 19 iunie la Craiova 
CU Știința.

Ion Alecu (stingă) și M. Constantinescu (dreapta), doi dintre juniorii care 
s-au remarcat în meciul R. P. Romînă—R. P. Polonă.

Rezultatele muncii educative, des
fășurate cu seriozitate, s-au văzut din 
plin. Amintim, de pildă, comportarea 
bună a jucătorilor de fotbal de Ia 
Industria Sîrmei, care în turul și re
turul campionatului 1962—1963, nu au 
avut nici o suspendare.

tori cum ar fi Pali, Milea Și alții care 
au fost sancționați. Exemple nume
roase pot fi date și de la asociația U- 
nirea-Rîmnicu Vîlcea, unde slaba 
muncă de educație are urmări nega
tive asupra comportării unor jucători 
printre care Birn. Stelian etc. Dar 
antrenorul echipei, Gheorghe Bărbu- 
lescu, găsește că această stare de lu
cruri e normală (!) și nu ia măsurile 
corespunzătoare.

Toate acestea impun cu o deosebită 
tărie în fața tuturor secțiilor de fot
bal problema întăririi in permanență 
a muncii de educație in rindurile ju
cătorilor. Preocuparea cu seriozitate 
de acest aspect deosebit de însemnat 
al pregătirii jucătorilor are o mare 
inriurire asupra comportării fotbaliș
tilor pe terenul de joc, la antrena
mente, in intreaga lor viață.

ANTON NEGREA
din comisia de propagandă a F.R.F. I îorte

Alâtuii de seniori, care la Chorzow au 
obținut un rezultat egal in fața reduta
bilei reprezentative a Poloniei după ce au 
condus pînă în minutul 89, și de compo
nent echipei de tineret, învingători în 
fața Angliei, cei mai tineri purtători ai 
culorilor țării în meciurile de duminică, 
juniorii, și-au adus și ei contribuția la 
.ziua bună' pe care a avut-o fotbalul nos
tru la 2 iunie.

La întoarcerea de la Bialistok, tov. I. 
BALANESCU — care a pregătit echipa îm
preună cu St. Stânculescu — ne-a împăr
tășit cîteva impresii care completează cro
nica noastră de luni.

.Echipa aliniată de noi la Bialistok este 
o echipă de juniori complet nouă, foarte 
tînără. Marea majoritate a jucătorilor s-au 
aflat duminică la primul lor meci interna
țional 1 Au făcut excepție doar Mureșan, 
Nunweiller VI și Jamaischi, ultimul jucînd 
doar spre sfîrșitul partidei. Formația pe 
care am prezentat-o a confirmat așteptările 
noastre și buna sa comportare din jocurile 
de pregătire susținute în țară în compa
nia unor echipe de categoria B, pe care 
le-a întrecut primind doar două goluri în 
3 jocuri. Intr-adevăr, la Bialistok, punctul 

al echipei l-a constituit buna orga-

Ca și alte consilii și 
regional UCFS Crișana 
măsuri eficiente pentru

consiliul 
a luat 
desfășu

rarea în bune condiții a invățămîn- 
tului politic. Merită a fi menționat 
faptul că la cercul de invățămînt po
litic organizat pentru echipa de fot
bal Crișana, care activează în catego
ria A, cei doi antrenori, Voroncovsehi 
și Buda asistă cu regularitate la pre
dări și seminarii. Ei iau deseori cu- 
vîntul, legind cunoștințele teoretice 
de activitatea practică a fotbaliștilor 
in viață și pe terenul de sport. Pen
tru meritele deosebite obținute în pro- 
dsteție și ca urmare a muncii de ridi
cate a nivelului politic și ideologic al 
sportivilor, tinerii jucători Szucs și 
Arnoczki au fost primiți în rîndul 
candidaților de partid.

Dar nu pretutindeni s-a înțeles va
loarea mare pe care o are, pentru cre
area unui spirit sănătos de pregătire, 
învățămîntul politic. Tov. Mihai Ha- 
ginicolici, propagandistul echipei de 
fotbal Rapid din București, după ce

Arbitri romini
Tn acest sezon, mai multe meciuri de 

campionat republican au fost conduse de 
arbitri de peste hotare. Această inițiativă 
a F.R.F. a fost bine primită și a dat re
zultatele scontate.

Paralel cu aducerea de arbitri străini Ia 
noi, numeroși arbitri romini sînt solicitați 
peste hotare. La ora cind citiți aceste rin- 
duri arbitrii romini C. Nițescu și N. Mihăi- 
lescu se află in Turcia, invitați de fede
rația respectivă, pentru a conduce jocuri 
decisive de campionat. De altfel, în acest 
an N. Mihăilescu a condus 4 meciuri în 
Grecia și două în Turcia iar Cornel Ni-

peste hotare
pionatului, ȚDNA — Levski. Cîte două 
jocuri de campionat în Turcia au mai 
condus Iosif Ritter și Andrei Radulescu. In 
plus, timișoreanul a arbitrat și un meci de 
tineret între echipele Ungariei și Cehoslo
vaciei.

După cum se vede numai în această pri
măvara 8 arbitri romini au condus în străi
nătate. In curînd, arbitrii romini vor con
duce jocuri în Turneul balcanic iar trei 
.cavaleri ai fluierului* au fost solicitați de 
federația italiană.

Toate acestea sînt dovezi ale prestigiu
lui cîștigat de arbitrii romini.

nizare a jocului în defensivă și la mijlo
cul terenului. In această privință, țin să 
subliniez aportul adus de portarul M. Con
stantinescu, stoperul Alecu și mai ales cei 
doi mijlocași, Ion Ștefan și Contaido. A- 
ceștia doi și-au îndeplinit foarte bine sar
cinile de joc, Contardo completîndu-1 pe 
Alecu iar Ion Ștefan participînd la acțiu
nile ofensive numai atunci cînd apărarea 
era asigurată.

Echipa noastră a început jocul cu timi
ditatea inerentă debutului internațional. 
Crisparea s-a resimțit în primul rînd la 
cei doi fundași și în special la Deleanu, 
dar ei și-au revenit și au terminat meciul 
bine. Polonezii au căutat din primele mi
nute să-și impună jocul de forță. Ei pre
zentau o echipă masivă, din care făceau 
parte 7 dintre juniorii componenți ai echi
pei cu care am jucat anul trecut și care 
participase în primăvară la preliminariile 
Turneului U.E.F.A. Juniorii noștri au reușit 
însă să se descleșteze din jocul imprimat 
de polonezi, răspunzînd printr-un joc calm, 
combinativ, variat, cu acțiuni alternînd pe 
ambele aripi. Un amănunt interesant : în 
acest joc polonezii au avut trei .bare*, 
din șuturi de la distantă, care — de altfel 
— au lost și singurele lor ocazii. In schimb, 
echipa noastră a avut mai multe ocazii de 
gol (în afară de o bară), dar toate ca re
zultat al unor frumoase combinații. După 
aspectul general al jocului și după numă
rul ocaziilor de gol, noi meritam să cîș- 
tlqăm la o diferență mai mare.

Spre sfîrșitul jocului, l-am introdus în 
formație pe Jamaischi. Acesta, împreună 
cu Nunweiller VI, a avut un important rol 
tactic, .liniștind* jocul la mijlocul terenu
lui și dînd astfel momente de răgaz apă
rării. Consider că experiența cu noua 
echipă de juniori a fost reușită. Cu ele
mentele ce se vor remarca în tabăra din 
această vară, lotul va fi completat, în așa 
fel îneît — în viitoarele întîlniri interna
ționale — randamentul său să fie și mai 
ridicat*.

duminica, in capitala

In Capitală este programat în etapa 
de duminică a categoriei B un singur 
joc : Metalul — Progresul Alexandria. 
Partida se dispută pe terenul Gloria, 
duminică la era 11.

MUREȘUL TG. MUREȘ —
MAREK STANKf DIMITIEOVO 0-1 (0-0)

TG. MUREȘ, 5 (prin telefon). Azi 
s-a disputat în localitate partida ami
cală dintre Mureșul Tg. Mureș și 
Marek Stanke Dimitrovo, terminată 
cu victoria fotbaliștilor bulgari ; 1—0 
(0-0).

Jocul a fost de un bun nivel tehnic. 
Oaspeții au jucat bine în cîmp și au 
reușit să fructifice în min. 57, prin 
Kanisev, una din puținele ocazii de 
gol pe care le-au avut. Mureșenii au 
avut mai multe ocazii de gol dar le-au 
ratat copilărește.

Din echipa învingătoare, care acti
vează în categoria A a campionatului 
bulgar, s-au remarcat Nikolov, Manov 
și Anghelov. De la mureșeni, cei mai 
buni au fost Siko, Onache și Fazekaș.

Arbitrul Ion Soos din Tg. Mureș a 
arbitrat în general bine.

V. KADAK, coresp.
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țescu a arbitrat trei jocuri de campionat 
în Grecia. Un arbitru solicitat în străină
tate este și orădeanul Al. Toth; el a con
dus în primăvară un joc în Grecia și două 
In Turcia. Victor Pădureanu a arbitrat 4 
partide în Bulgaria. In aceeași țară au 
mai condus cîte un joc Emil Martin si Ale
xandru Pirvu. Acesta a avut de arbitrat 
una din cele mai grele partide ale cam-

DE LA CLUBUL RAPID
Astăzi, de la ora 19,30 are loc adu

narea generală a membrilor susțină
tori ai clubului sportiv Rapid.

BOX [

23 iunie 1 O dată la care la suita de 
importante premii in bani și obiecte ofe
rite de Loto-Pronosport, se va adăuga un 
important lot, adus de concursul Sport- 
ezpres al trimestrului II.

Discobolul în plin elan, flancat de silue
tele a doi baschetbaliști și a unui aler
gător, este emblema acestui concurs.

Biletele emise în culori diferite: galben, 
violet și vernil au centrul dominat de ci
fra 4.500.000 (valoarea premiilor acordate), 
în partea de jos, la stingă, data concursu
lui: 23 iunie 1963 iar în centru numărul bi
letului.

Subsolul centru este rezervat prețului : 
3 lei.

Fotografia de mai jos reproduce un ast
fel de bilet.

Tragerea următoare va avea loc miercuri 
12 iunie a.c. la București, str. Doamnei 
ni. 2.

41 27 33 30 37 2
Numere de rezervă : 26 10
Premii suplimentare : 37 43 10 34 45

Fond de premii: 413.457 lei

LOTO CENTRAL

Premiile întregi și slerturi, de la trage
rea Loto-central din ziua de 31 mai 1961.

Premiul special A: 2X19.710 lei; Premiul 
special B: 2X13.140 lei; Premiul special C: 
1X8.760 lei și 2x2.190 lei; Categoria I:

DUPĂ „EUROPENELE” DE LA MOSCOVA
Duminică seara, la „barul presei" 

din Moscova, cei aproape 200 de tri
miși speciali ai ziarelor de specialita
te din Europa comentau cu lux de 
amănunte întilnirile finale ale cam
pionatelor europene. Performanța rea
lizată de boxerii sovietici, care au 
fost prezenți în finale cu 10 repre
zentanți, 6 dintre ei reușind să cîș- 
tige centurile de campioni continen
tali, a reținut atenția, firește, în mod 
deosebit.

Personalitățile din lumea boxului 
european au fost foarte „asaltate" de 
ziariști. Iată ce ne-a declarat, de 
exemplu, antrenorul sovietic EVGHE- 
NI OGURENKOV, candidat în științe 
pedagogice: Mi-au plăcut boxerii ro
mini. Performanța de a se califica cu 
cinci sportivi in semifinalele unei 
competiții europene este remarcabi
lă".

— Ce părere aveți despre disputa 
dintre Ciucă și Bîstrov și despre de- 
cizie ?

— Boxerul dv. din cadrul categoriei 
muscă are toate condițiile ca să a- 
jungă un mare campion. Are mobili
tate deosebită, tehnică și, ceea ce 
numim noi, are „ochi”. Ciucă va tre
bui să fie învățat mai bine cum să 
lupte de aproape, să aibă o frecven
ță mai mare a loviturilor. Cunosctnd 
aceste procedee, am convingerea că 
reprezentantul dv- va fi un candidat 
serios la titlul categoriei muscă in 
turneul olimpic de box de la Tokio. 
In ceea ce privește decizia din meciul 
său cu Bîstrov, părerea mea este că

verdictul judecătorilor comportă dis
cuții.

— Ce părere aveți despre nivelul 
calitativ al întîlnirilor de la Mosco
va față de campionatele europene din 
1961 ?

La această întrebare ne-a răspuns 
ROMAN LISOVSKI, vicepreședinte 
al A.I.B.A., președintele federației 
poloneze de box: „Față de campio
natele europene de la Belgrad, acum 
meciurile au fost de o calitate mai 
bună, dar nu atit de bună, așa cum 
am fi vrut noi. Boxeri din multe 
țări continuă să pună mare preț pe 
forță, in dauna tehnicii. Despre bo
xerii romini pot spune că am apre
ciat progresul lor tehnic. De altfel, 
acest lucru a început să se observe 
incă de la Belgrad. Consider însă

că antrenorii romini trebuie să lucre
ze mai mult pentru a corecta modul 
de execuție a loviturilor, pentru a 
„șlefui" procedeele tehnico-tactice ale 
boxerilor”.

„Boxerii romini, ne-a declarat ar
bitrul sovietic ZlBALOV, secretarul 
comitetului organizatoric al campio
natelor europene de la Moscova, a- 
lături de cei sovietici, italieni și po
lonezi, au fost unii dintre protago
niștii campionatelor europene de la 
Moscova. Sportivii dv- mi s-au părut 
foarte bine pregătiți fizic, au punctat 
cu destulă precizie și-au pregătit 
bine atacurile- Tinărul dv. Ciucă, 
este an boxer de mare clasă- M-a im
presionat și la București, in luna 
martie, ca și acum la Moscova.

R. CALĂRAȘANU

A început returul campionatului pc echipe
La sfîrșitul săptămînii trecute a 

început returul campionatului repu
blican pe echipe. In prima etapă s-au 
înregistrat următoarele reziultate: 
Dinamo Craiova—Steaua București 
22—18; Metalul București — Progresul 
Brăila 21—19 ; Progresul București — 
Dinamo București 18—22 ; Constructo
rul ICOR Galați—Farul Constanța 21— 
17 ; CSMS Iași—AS A Bacău 22-17 ; 
Petrolul Ploiești—Muscelul Cimpulung 
22—17, Mureșul Tg. Mureș—Constructo
rul Hunedoara 18—18 ; Voința București

—Vulturii UM Timișoara 26—14; CSM 
Cluj—CSM Reșița 21—17 ; Unirea Bucu
rești—CSO Sibiu 17—17; CSO Baia 
Mare—Casa Ofițerilor Brașov 18—20 ; 
Metalul Bocșa—ASA Crișul Oradea 
24-15.

• Sîmbătă seara, Sncepînd de la ora 
19, se va disputa în sala Floreasca 
întîlnirea dintre echipele Steaua și Me
talul București în cadrul campionatului 
republican de box pe echipe.

Nu uitați că la acest concurs Sport- 
expies se oferă participanților:

3 autoturisme .Moskvici', motociclete, 
scutere, magnetofoane, frigidere, aragazuri 
și numeroase alte premii în obiecte și 
bani.

23 iunie 1963, data tragerii, va arăta 
spre ce noi cîștigători se vor îndrepta a- 
ceste obiecte.

PARTICIPANȚI LA PRONOSPORT, NU UI
TAȚI 1

Incepînd cu concursul Pronosport nr. 23 
din 9 iunie a.c. se introduce pe lingă for
mele obișnuite de participare, în mod ex
perimental, BULETINUL ZECIMAL care con
stituie pentru participanți o formă de joc 
ușor accesibilă, prin care pot depune 
un număr mare de variante cu o taxă 
de participare redusă.

Cota minimă de participare este de 10®/« 
și poate crește din 10 în 10%.

Spre exemplu, schema minimă 1—5—6 o- 
feră posibilitatea ca numai cu 19,20 lei să 
jucați 96 variante (combinate).

O dată cu introducerea buletinului zeci
mal, se scot din uz buletinele cu partici- 
pație.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpies din seara zi
lei de 5 iunie 1963 au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

2X19.272 lei și 7x4.818 lei; Categoria a 
Il-a: 12 X 4.984 lei și 10X1.246 lei; Cate
goria a IlI-a: 32X1.829 lei și 30x457 lei; 
Categoria a IV-a: 51X1-219 lei și 33X304 
lei; Categoria a V-a 58x993 lei și 59X248 
lei; Categoria a Vl-a 141x413 lei și 
135X103 lei; Categoria a VH-a 160x363 
lei și 155X90 lei; Categoria a VHI-a : 
300 X 200 lei și 243x50 lei.

Premiile speciale A: au fost obținute 
de următorii participanți: Ruja loan din 
Huși și Pal Andraș din Brașov.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

De la I. E. B. S.
La casele obișnuite s-au pus in vin- 

zare biletele pentru cuplajul de fotbal <, 
STEAUA — MINERUL și DINAMO — 
CRIȘANA. de duminica 9 iunie, pe sta
dionul Republicii.

Casele din str. Ion Vidu. agenția 
C.C.A.. bd. 6 Martie și Pronosport, cal. 
Victoriei 2, vind și bilete pentru gala 
de box STEAUA — METALUL Buc. din 
8 iunie de Ia sala Floreasca.

,, , , - - -



Duminică începe o interesantă 
competiție ciclislă internațională „Cupa UCECOM"

fu turneul de șaîi de la Sect (Astăzi, Ia Brașov,

V. Ciocîltea a remizat R. P. Pomină—Japonia la lupte libere
între 9 și 16' iunie se va desfășura 

competiția ciclistă internațională 
„CUPA UCECOM", la care și-au a- 
nunțat pvticiparea o serie de cu- 
noscuți alergători de peste hotare. 
Astfel, la sediul comisiei de organi
zare au sosit confirmări din partea 
cluburilor sportive Start din R-P. Po
lonă, Septemvri din R-P- Bulgaria 
și Spartakus din R.P. Ungară- Clubul 
sportiv maghiar a oomunicat și nu
mele alergătorilor care vor fi pre- 
zenți ia startul întrecerii : A. DEVAT, 
A. KOZMA, I. DEVAI, G. RAJNAI 
și G. HORVATH-

La competiție vor participa, alături 
de sportivii de peste hotare și cei 
mai buni alergători din țara noastră 
(excepție face doar lotul de cicliști 
care concurează in „Turul Angliei*1 * * 4 * * * * * * 11}. 

(Urmare din pag- 1)

Rădulescu) se pune pe treabă și după 
20 km are 2 min. avans. Englezul Chis- 
man declanșează însă o îndrăcită vînă- 
toare după fugari. Plutonul nu rezistă 
alureî impuse de englez și în urmărire 
rămîne doar un grup de II cicliști în 
oare se aflau Dumitrescu, Moiceanu și 
Stoica. Această urmărire durează 32 km. 
Și după 52 de km fugarii sînt a fon și de 
grupul condus de Châsman. Se rulează în 
grup doar cîfiva kilometri. Chisman. li
derul clasamentului individual, se așterne 
din nou pe fugă. El este urinat de Mer
ger și cu 100 m înainte de sosire de 
Moiceanu. Iată acuai cam arată clasa- 
meniul etapei :

1. Chisman (Anglia) 4 h.30:22; 2. 
Herger (Elveția) 4 11.30:23: 3. GA
BRIEL MOfGEANU 4 11.31:03: 4. Sur- 
minski (R.P. Polonă) 4 li.31:04; 5. 
ION STOICA 4 h.31:05 ; 6. Metcalfe 
(Britania) 4 h.31:05; 7. Perkins (Bri
tani») 4 h.31:0"; 8. GH. RADULESCU
4 h.31:O7 ; 9. SUwinski (R.P. Polonă)
4 h.31:07; 10. E. Olsen (Danemarca) 
4 11.31:07; ... 13.C. DUMITRESCU 4 
11.31:07; ... 32. Cil. Neagoe 4 li 34:11 ; 
... 35. Aurel Șelaru și 39. W. Zîegiee —
același timp. Pc echipe:

1. ft. P. ROMINĂ 13 h.33:15; 2. 
R. P. Polonă 13 11.33:15; 3. Rep. reg. 
Britania 13 ii.33:23 etc

Clasamente generale după două etape. 
Individual :

1. Chisman (Anglia) 11 h.00:51 ; 2. 
GABRIEL MOICEANU 11 h.12:36 ; 3. 
C. DUMITRESCU 11 h,14:39; 4. ION 
STOICA 11 11.15:03; 5. GH RADU
LESCU 11 h.]5:21 ; 6. Metcalfe (Bri
tania) 11 h.15:46; 7. Slowiaskî (R. P. 
Polonă) 11 h.16:15 : 8. Perkins (Brita
nia) 11 11.16:49 ; 9. Herger (Elveția)
11 li.16:49 ; 10. Lewis (Commonwealth) 
ill h,17;48: ... 13. W. Ziegler 11 Ii. 
118:34; ... 36. Aurel Șelaru 11 11.31:50; 
... 50. Gh. Neagoe 11 h.38:58.

Echipe: 1. Anglia 33 h.30:18 ; 2. 
R.P. ROMINĂ 33 h.43:33; 3. Repr. mg. 
Britania 33 h.52:25; 4. Danemarca 33 
h.53:50; 5. Elveția 33 iu56:34 ; 6. R. 
‘P. Polonă 33 h.58:18 ; 7. Common
wealth 34 -h.03:32; 8. Spania 31 h. 
08:21 ; 9. Reprezentativa diferitelor co
mitate din Angli» 34 11.40:34; 10. R. S. 
Cehoslovacă 34 11.41:58.

HOVE, 5 (prin telefon). — Etapa a 
IlI-a a „Turului Angliei** a fost una 
dintre cele mai grele. Numai cicliștii 
care au dovedit multă voință și o bu
nă pregătire au reușit să termine cu 
bine acest maraton ciclist. Printre ei 
se numără și alergătorii noștri Radu
lescu, Stoica, Ziegler, Dumitrescu și

AMEURY (Brazilia) a ocupat primul loc 
în clasamentul coșgeterilor ultimei ediții 
a campionatelor mondiale de baschet des
fășurată la Rio de Janeiro: el a înscris 
110 puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Petrov (U.R.S.S.) — 107 p; Dorigo 
(Franța) — 183 p; Vlamir (Brazilia) —
102 p; Vcinov (U.R.S.S.) - 98 p.

VITEZA MEDIE orara cu care este șutată 
xninqea atunci cînd se execută o lovitură 
de la 11 m depășește 86 de km. Cu alte 
cu vin ie, balonul parcurge distanta de 11 
metri în 45 de zecimi de secundă.

_ MAESTRUL emerit al sportului Konstan
tin Reva» ani de-a rindul căpitan al repre
sentative! de volei a U.R.S.S., se ocupa 
In prezent de pregătirea celor mai mici 
voleibaliști. El este antrenor de vdei la 
școala pentru copii de pe lingă clubul 
Ț.S.K.A.

LA ALGER și-a deschis porțile Institu
tul de cultură fizică și spoit. Se prevede 
ca în fiecare an această instituție de învă- 
tămînt superior să fie absolvită de 250 de 
wtudenți, care apoi își vor aduce contri
buția la dezvoltarea sportului în întreaga 
Algerie.

STANLEY ROUS, președintele F.I.F.A., a 
făcut recent următoarea declarație: „Nu 
există nici o certitudine că ediția 1970 a 
campionatului mondial de fotbal va fi 
organizată în Mexic. Aceasta deoarece sînt 
multe candidaturi și, în primul rind, este 
vorba de Africa, care se ridica uriaș. Or, 
tocmai de aceea, ea nu poate fi negli
jată".

PESTE puțin timp va sosi în Indonezia 
fostul campion olimpic în probele atletice 
de iond. Emil Zatopek, care timp de un

După o etapă ca multe modificări, echipa R. P. Romîne 
se află pe locul II în „Turul Angliei"

Au fost invitate cluburile Olimpia. 
Steaua, Dinamo și — bineînțeles — 
clubul sportiv Voința.

Traseul acestei frumoase întreceri 
cicliste de lung kilometraj este ur
mătorul : București—Pitești, 101 km 
(etapa I, duminică 9 iunie), Pitești— 
Rm. Vîkea—Sibiu, 159 km (etapa a 
Il-a, luni 19 iunie), Sibiu—Cluj, 166 
km (etapa a III-a, marți 11 iunie), 
Cluj—Tg. Mureș, 110 km (etapa a 
IV-a, miercuri 12 iunie). Joi 13 iunie 
alergătorii au zi de odihnă la Tg- 
Mureș. Tg. Mureș-Odorhei—Miercu
rea Ciuc, 160 km (etapa a V-a, vineri 
14 iunie), Miercurea Ciuc—Brașov, 105 
km (etapa a Vl-a, sâmbătă 15 iuniel. 
Brașov-București, 172 km (etapa a 
Vil-a, duminică 16 iunie)

Neagoe. Nu același lucru îl putem 
spune insă și despre G. Moiceanu și 
Aurel Șelaru, care au abandonat. 
Deși erau odihniți (nu alergaseră în 
acest sezon decît în curse scurte) ei 
au abandonat in această competiție în 
mod nejustificat. G. Moiceanu din 
lipsă de voință, iar A. Șelaru consider 
că și din lipsă de pregătire.

S-a pornit în cursă spre ora prioru
lui. După 7 km se atacă un urcuș di
ficil. Majoritatea alergătorilor se su
focă. Printre ei G. Moiceanu și A. 
Șelaru continuă să ruleze încet apro
ximativ 109 km, perioadă în care pierd 
30 de minute. In această situație, în 
loc să se mobilizeze, ei abandonează. 
După eiteva ruperi Rădulescu, Stoica 
și Ziegler (care aleargă cu dureri de 
genunchi) sint în plutonul III. în con
tinuare ei luptă insă cu ardoare și 
reușesc să reciștige din timpul pierdut. 
Iată clasamentul etapei : 1. Butler 
(Anglia) a parcurs 232 km în 5 h. 
58:09 ; 2. S. Gazda (R.P.P.) 5 h.
58:10; 3. Herger (Elveția) 5 h. 58:11; 
—9. Gh. Rădulescu 6 h .01:22; ...19.
I. Stoica 6 h. 02:63; ...39. W. Ziegler 
6 h.92:28; ...44. Gh. Neagoe — același 
timp ; ...52. C. Dumitrescu 6 h.02.46. 
Clasamente generale după trei etape:

INDIVIDUAL

1. P. Chisman (Anglia) 17 11.03:19
2. Lewis (Commonwealth) 17 h. 

12:42.
3. Herger (Elveția) 17 h.l4:40
4. Gh. RADULESCU 17 h,16:43
5. ION STOICA 17 h,17:06
6. Butler (Anglia) 17 h,17:17
7. Metcalfe (Britania) 17 h,17:17
8. C. DUMITRESCU 17 h.17:25
9. Perkins (Britania) 17 hl8:06

10. Slowinski (R. P. Polonă) 17 h 
18:43

14. W. ZIEGLER 17 h.20:52
44. GH. NEAGOE 17 h.41;26.

ECHIPE

1. Anglia 51 h.38:5T
2. R. P. ROMÎNA 51 h.49:26
3. Rep. Britaniei 51 h.52:13
4. R. P. Polonă 51 h.59:30
5. Elveția 51 h.59:41
6. Danemarca 52 h.00:08..
Urmează în clasament Common

wealth, Spania, R. S. Cehoslovacă și 
Reprezentativa diferitelor comitate din 
Anglia.

Joi se aleargă etapa Hove — Bour- ■ 
nemouth (165 km), iar vineri Bour- i 
nemouth — Paignton (175 km).

an va conduce, în calitate de antrenor, 
pregătirile fondiștilor indonezieni.

ECHIPA italiană de fotbal Palermo, care 
a retrogradat in acest an din prima ca
tegorie, a font sancționată de federația de 
specialitate din Italia cu o amendă de 2,5 
milioane lire pentru scandalurile repetate 
provocate pe terenul acestei formații.

CUNOSCUTUL internațional sovietic de 
fotbal Igor Netto a început să și scrie me
moriile sportive, iar idolul tubitorilor de 
fotbal din Italia, Omar Sivori, a debutat 
ca... ziarist.

COMITETUL de organizare a J-O. de la 
Tokio a comandat unei firme un număr de 
144 de steaguri, reprezentind drapelele de 
stat ale tuturor statelor independente e- 
xistente in prezent. Organizatorii de la To
kio au în vedere, probabil, faptul că CJLO. 
va mai primi în acest an in r iadurile 
membrilor săi alte state recent eliberate, 
în prezent, în C.Î.O. sînt reprezentate 
.doar" 105 state.

CINCI cunoscuți jucători australieni de 
tenis (Howe, Kendall, Geraghty, Diane Howe 
și Tyson) sînt amenințați cu suspendarea 
pentru faptul ca în timpul unor turnee des
fășurate în străinătate au primit .daruri' 
și trite .atenții", fără a fi avut pentru a- 
ceasta permisiunea federației australiene 
de specialitate.

cu V. Smîslov
La Soci, în marele turneu interna

țional de șah „Memorialul Cigorin** 
s-au disputat partidele din runda a 
3-a. Șahistul român Victor Ciocîltea 
a jucat cu negrele împotriva fostului 
campion mondial Vasili Smîslov. In
tr-o variantă a apărării Indiana Ve
che, Ciocîltea a întreprins manevre 
pe flancul regelui, în timp ce Smis- 
lov a atacat pe flancul damei. La un I 
moment dat se părea că marele ; 
maestru sovietic va obține victoria • 
dar șahistul romîn s-a apărat foarte ■ 
bine și la mutarea 29-a arbitrii au 
consemnat remiza. Același rezultat a 
fost înregistrat în partidele Koz- 
ma-Holmov și Bukici-Antoșin.

Polugaevski a cîștigat în 23 de mu- i 
țări la Bilek, Krogius, cu negrele, l-a 
învins pe Haag. Partida întreruptă în ! 
runda a doua dintre Holmov și Zai- 
țev s-a dat remiză.

După 3 runde, în clasament conduc 
Polugaevski și Krog-xs cu cite 2.5 
puncte, urmați de Smîslov și CIO- j 
CÎLTEA cu cite 2 puncte. (Agerpres). J 

------------------------------------------------------------ - I

Flcci international
de volei feminin

C. S. M. Sibiu — 
Epitok Budapesta 3-2 i

SIBIU (prin telefon). în localitate 
s-a desfășurat meciul amical de vo
lei feminin dintre echipele CSM Si
biu și Epitok Budapesta. Sibiencele : 
au ciștigat cu 3—2 (13-15, 15-7, 15-13, I 
10-15, 15-9). Jocul a fost deosebit de 
spectaculos. în setul decisiv, CSM a i 
condus cu 8—0, echipa oaspe s a a- 
propiat pină la 12—9, dar — pînă la 
urmă — formația sibiană a cucerit 
setul și victoria. Partida a durat două 
ore. S-au Temarcat: Viorica Mirion, 
Elena Roman și Irina Welther de la ' 
gazde, Ilona Gerhardt, Eva Baranyai 
și Eva Korossi de la Epitok.

M. LUPUȚIU — coresp.

FOTBAL
DINAMO MOSCOVA — NEÎNVINSA 

ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Me

ciurile disputate in cea de-a 12-a 
etapă a campionatului unional de 
fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Dinamo Moscova — Ari
pile Sovietelor Kuibișev 2—1; Dina
mo Minsk — Lokomotiv Moscova
1— 0; Dinamo Tbilisi — Dinamo Le
ningrad 3—0; Torpedo Kutaisi — 
Avangard Harkov 1—0; Ararat Ere
van — Ț.S.K.A. Moscova 0—1; Ze
nith Leningrad — Spartak Moscova
2— 1 ; S.K.A. Rostov pe Don — Nef- 
tianik Baku 1—0 ;Pahlakor Taskent — 
Dinamo Kiev 1—1; Torpedo Mosco
va — Șahtior 3—1 ; Kairat Alma Ata 
— Moldova Chișinâu 2—0.

In clasament conduce neînvinsă 
Dinamo Moscova cu 19 puncte, urma
tă de Neftiamk și Dinamo Tbilisi eu 
cite 17 puncte.
IN NOIEMBRIE : A IV-A EDIȚIE 

A „CUPEI AFRICII"
Federația de fotbal de pe conti

nentul african, organizație regională

RECORDUL de spectatori Ia un meci de
fotbal destâșnrat în Chile nu a lost sta
bilit anul trecut, in timpul campionatului 
mondial, d. recent, la meciul Unleersidad 
Chile — Universidad Catolica î SS.268 per
soane.

MARCHIZUL de Exeter, lost medaliat o- 
limpic la 400 m obstacole, a protestat re
cent la ministrul afacerilor externe al An
gliei împotriva discriminării sistematice Ia 
adresa sportivilor din R.D.G. promovată 
de către țările N.A.T.O. El a cerut ca 
sportivii din R. D. Germcnă să fie admiși 
la toate marile competiții sportive.

CUNOSCUTUL specialist maghiar Gustav 
Sebeș a primit invitația de a antrena e- 
chipa reprezentativa de fotbal a Turciei. 
Ziarele din Budapesta scriu că Sebeș a 
acceptat aceasta invitație, urmînd să plece 
in curind ia Istanbul.

ZIARIȘTII sportivi brazilieni au expus un 
relerat despre cei mal buni Jucători de 
fotbal din lume, ajungînd la următoarea 
concluzie: Pele este cel mai genial. Di 
Steiano — cel mai perfect, Garrineha — 
cel mai enigmatic, Sekularac — cel mai 
violent, Stanley Matthews — cel mai ului
tor. iar Rivera — cel mai elegant jucător 
din lume.

JACK LALANNE, cunoscut recordman al 
maratoanelor de rezistența, a realizat re
cent o nouă performanță: el a parcurs îno- 
tînd ca mîinile legate distanta de 3.218 m 
dintre Alcatraz și San Francisco in thnp 
de o oră. El este primul care realizează 
o astfel de performantă.

FEDERAȚIA de iotbal din India a inter
zis detinitiv jocul— desculț. S-a hotărît că 
pe viitor jucătorii vor ii controlați de arbi
tri na numai la carnetele de legitimare, 
ci și la_  încălțăminte.

Astăzi după-amtoză la Brașov, e- 
vduează pentru prima dată în țara 
noastră, o echipă japoneză de lupte 
libere- Faptul că în rândurile oaspe
ților se află doi campioni mondiali, C. 
Vatanabe și Y. Horiuki, precum și un 
vicecampion al lumii, H. Ikeda, vor

0 nouă Intlinire internațiwiată la ,,Tunad"

R. P. Romînă-R. P. Ungară la tir
Miine, de la ora 9, pe poligonul 

Tunari, se desfășoară o nouă întâlnire 
internațională de tir. Pe standurile 
de tragere vr»r lua de data aceasta 
loc, reprezentativele R-P. Romîne și 
R.P- Ungare, care se vor întrece la 
probele de pistol viteză, pistol liber, 
armă liberă calibru redus 3 x 40 
focuri și 60 de focuri culcat ș1 armă 
liberă 3 x 30 focuri senioare și juniori. 
Din Iotul oaspeților fac parte o se
rie de trăgători și trăgătoare cu re
putație în acest sport. Este vorba de 
campioana europeană Lajosne Kis- 
gyorgy, Ferencne Kun, Bela Buz, Ti
bor Kirali, Sandor Berenyl și alții.

R. P. Romină — R. S. S. Bielorusă 1-1
(Urmare din pag. 1)

tată de adversara ei, Olga preia con
ducerea. în continuare însă, Olga 
Szabo, inexplicabil, renunță la o- 
fensivă, permițând valoroasei sale 
adversare să egaleze. La 2—2, Olga 
pornește un atac vijelios dar care 
se termină fără vîrf. Samușenko, foar
te atentă, punctează din nou și tot 
printr-o lovitură de oprire ț Olga ata
că neîntrerupt, dezlănțuit, obligîn- 
du-și adversara să vină des la un 
metru. Ce folos însă: atacurile in
sistente ale reprezentantei noastre 
se încheie de fiecare dată pe suprafe
țe nevalabile 1 Efortul nervos, mai 

PE GLOB
cu sediul la Cairo, a hotărît recent, 
cu prilejul unei ședințe extraordinare, 
ca turneul final al celei de a IV-a 
ediții a „Cupei Africii" să se desfă
șoare la sfirșitul lunii noiembrie în 
Ghana. La acest turneu vor participa 
echipele Ghanei, ca țară organizatoare, 
Etiopiei (actuala deținătoare a Cupei), 
R.A.U. (care a eliminat Uganda), 
Sudan (care a eliminat Kenya) și 
alte două reprezentative ce urmează 
să fie desemnate în urma meciurilor 
eliminatorii Maroc — Tunisia și Ni
geria — Guineea. Participantele la 
turneul final vor juca sistem turneu 
în două grupe, cîștigătoarele fiecărei 
grupe urmînd să-și dispute finala.

• Echipele sud-americane de fotbal 
Fulminense și Flamengo și-au con
tinuat turneul în Europa. în orașul 
Lanskrona selecționata Suediei de sud 
a învins cu categoricul scor de 6—0 
(2—0) echipa Fulminense. Flamengo 
joc egal 2—2 cu Toulouse.

• în „Cupa orașelor tîrguri" (semi
finale) Dinamo Zagreb a întrecut pe 
Ferencvaros cu 2—1 (0—1), califieîn-

finala cu echipa spa- 
primul meci,

Budapesta, victoria a revenit tot 
echipei iugoslave cu 1—0.
• Echipa selecționată de fotbal a 

Norvegiei a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 4-3 (2—1) în fața repre
zentativei Scoției.

du-se pentru
niolâ F. C. Valencia. In 
la

e în orașul Las Vegas s-a disputat 
meciul de box dintre campionul lu
mii la categoria semigrea, Johnson 
și șalangerul său, Pastrano. După 15 
reprize victoria a revenit la puncte 
lui Pastrano, care a devenit campion 
mondial.

• Iată noii campioni de haltere ai 
Poloniei : în ordinea categoriilor: 
Richter 295,5 kg; Trebicki 335 kg; 
Bazanowski 412,5 kg ; Peirtuszek 402,5 
kg; Kaczkowski 420 kg; Palinski 
460 kg ; Slowinski 430 kg. Foarte bune 
sînt rezultatele Iul Bazanowski și Pa
linski.

® în „Cupa Davis", echipa de te
nis a Franței a învins la Paris cu 
4-1 reprezentativa Braziliei. La Ma
drid, Spania a cîștigat cu 4—1 meciul

PE SCURT

bește de la sine asupra valorii lor.' 
De altfel, la recentele campionate 
mondiale de la Sofia, formația japo
neză s-a clasat pe locul patru-

In reprezentativa noastră vor evo
lua : Marmara, Geantă, Tăpălagă, Pa
vel și alții.

Din lotul nostru vor face parte 
printre alții Șt. Petrescu, I. Sirbu, 
N. Rotaru, I. Tripșa, M- Ferecatu etc.

Rezultate bune la atletism
• La Kosice (R. S. Cehoslovacă) 

atletul cehoslovac Ludwik Dansk 
a aruncat discul la 60.04 m (una din 
cele mai bune performanțe mondiale 
ale sezonului).
• La Neufchateaux, atletul francez 

Houvion a sărit la prăjină 4,77 m.
® în orașul Zabrze, atletul polonez 

Sosgornik a aruncat greutatea 
18,80 m, iar Sidlo s-a clasat pe pri
mul loc la aruncarea suliței cu 80,97 m.

(Agerpres).

ales, își spune cuvântul. într-o clipă 
de neatenție, Olga este lovită și— 
Samușenko cîștigă asaltul cu 4*:... 
Clasament: 1. Tatiana Samușenko
(R.S.S.B.) 6 v. ; 2. Olga Szabo 5 v, ; 
3- Alexandra Nikancikova (R-S-S.B.) 
5 V. ; 4. Maria Vicol 5 v.; 5. Ana Ene 
3 v. ; 6. Geta Sachelarie 3 v. ; 7. Ma
rina Stanca 2 v. ; 8. Suzana Tassi 
0 v.

Ieri a început întrecerea pe echipe. 
In prima probă — cea de floretă bă
ieți — reprezentativa R. P. Romîne 
s-a comportat — în general — bine și 
a terminat victorioasă cu scorul de 
10—6 (R. P. Romină — Mureșanu — 
3 v-, Csipler — 3 v„ Drîmbă — 2 v-, 
Falb — 2 v.; R. S. S. Bielorusă ‘ - 
Salnikov — 2 v„ Pawlowski — 2 v^ 
Nikancikov — 1 v., Cernișevici —
1 v).

La floretă fete, victoria a revenit 
echipei R.S.S. Bieloruse cu 11—5. 
(R.S.S. Bielorusă: Nikancikova — 3 
v-, Koniukova — 3 v., Liugovkâna — 
3 v., Șamușenko — 2 v.; R. P. Ro- 
mînă : Szabo — 4 v., Vicol, 1 v.).

Scorul pe echipe este așadar 1-C.
Astăzi în ultima zi a concursului 

vor întîlni echipele de spadă și sa
bie.

Călăreții romîni 
concurează la Vicna

Ieri, călăreții romini din echipele 
reprezentative de obstacole și dresaj, 
au plecat spre Viena. Sportivii noș
tri vor concura între 7-9 iunie în 
capitala Austriei, urmînd ca apoi să 
participe la concursurile internațio
nale de la Olsztyn (R.P. Polonă), 
Leipzig (R. D- Germană) și Aachen 
(R. F. Germană). Au făcut deplasa
rea călăreții de obstacole Vasile Pvn- 
ciu, Gheorghe Langa, Andrei Cos- 
tea, Constantin Vlad și călăreții de 
dresaj Nlcolae Mihalcea, Nicolae 
Marcoci și Iosif Molnar. Delegația 
este însoțită de antrenorul Mihai 
Timu- 

cu echipa Italiei. în turul următor, 
Franța va juca cu Spania, iar U.R.S.S. 
va întilni Anglia (acest meci se va 
disputa in zilele de 13, 14 și 15 iunie- 
la Eastbourne)-

• In turneul de tenis de la Ca
sablanca la dublu mixt cehoslovacii 
lavorski-Sukova au învins în finală 
pe Emerson (Australia)-Maria Bueno 
(Brazilia) cu 6—4, 7—5. La simplu
bărbați, în semifinale, Emerson a dis
pus de Gulyas cu 6—3, 6—3, 8—6, iar 
Buding de Mulligan cu 6—1, 6—1, 6—3.

® în Elveția au început campiona
tele mondiale masculine de handbal 
în 11. Iată primele rezultate înregis
trate ; R.D. Germană—Izracl 21—5 (9-4); 
Austria—R P. Polonă 18—18 (8-8); El- 
veția—Olanda 22-14 (10-8).
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