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Nici o duminică Iară excursii!
însemnări despre activitatea turistică 
de la uzina Vulcan din Capitală

Tovarășul Barbu Marin, res
ponsabilul comisiei, ajutat de un 
larg colectiv compus din respon
sabilii de turism din fiecare sec
ție de producție și alți iubitori 
ai acestui sport:, se străduiește să 
popularizeze larg acțiunile turisti
ce ce.se organizează folosind pen
tru aceasta stația de radioficare, 
afișe, lozinci etc. Pozitiv este și

Za fiecare sflrșit de săpiă- 
mînă, sute de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 

uzina Vulcan, din Capitală, por
nesc să petreacă o zi de odihnă 
în minunatul decor pe care li-l 
oferă natura patriei noastre. Spre 
munte sau spre mare s-au în
dreptat numai în acest an. peste 
1.500 de excursioniști din aproape 
toate secțiile și atelierele uzinei.

De curîml, mai multi mun citori de la turnători» de tontă a uzinei 
Vulcan au participat la o frumoasă excursie. Iată-i în apropiere 

de Tușnad.

Reîntorși dîntr-o frumoasă ex
cursie pe l alea Prahovei și Valea 
Oltului cîțiva dintre participanți 
ne-a u împărtășit impresiile lor de 
călătorie. Lăcătușul Mihai Miu, 
vopsitorul Nicolae Nica, inginerul 
Nicolae Neacșu, contabila Elena 
Pisică, ne-au relatat cite frumu
seți au putut să intilnească In 
drumul lor. ce priveliști minunate 
li s-au înfățișat privirilor, ureînd 
spre cota 1.400 sau spre cabanele 
din Predeal sau Bușteni. Aceștia 
și nuilți alții au povestit la reîn
toarcere tovarășilor de muncă, des
pre drumurile străbătute, despre 
frumusețea și utilitatea sportului 
pe care îi îndrăgesc: turismul.
„In afară de cei care pornesc în 

excursii mai lungi, sînt foarte nu
meroși salariați ai uzinei Vulcan 
care participă la serbările câmpe
nești organizate pădurile din 
jurul Capitalei. Comisia de turism 
din cadrul asociației sportive Vul
can acordă o atenție deosebită 
acestui fel de organizare a petre
cerii timpului liber od salariaților.

faptul că gazeta „Metalurgistul**  
publică aproape în fiecare ruimăr 
articole semnate de participau ții 
la excursii, în care aceștia rela
tează impresiile lor de călătorie, 
inviți nd și pe ceilalți tovarăși de 
muncă să participe la acțiunile 
turistice organizate de comisia de 
turism. In uzină, au fost afișate 
la loc vizibil panouri care indică 
locul de organizare a excursiilor, 
durata ele. Acestea sînt desigur 
numai o parte din măsurile luate 
de membrii comisiei pentru popu
larizarea și larga răspindire a a- 
cestui sport. Se cuvine adăugat 
faptul că s-a întocmit un plan de 
colaborare cu w tianizaliile U.T.M. 
din secții și ateliere pentru buna 
organizare a excursiilor. Merită 
relevat și sprijinul pe care il dau 
în această direcție comitetele sin
dicale de secții care pun în cen
trul preocupărilor lor și organiza, 
rea petrecerii cit mai plăcute a 
timpului liber al salariaților.

AUREL CRIȘAN 
corespondent
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Peste 6000 de copii participant
la întreceri atletice în raionul Muscel
Secția de învățămînt a ra

ionului Muscel (inspector 
D-tru Buia), consiliul raional 
al UCFS (președinte Gh. Cre
ții) și cercul pedagogic al pro
fesorilor de educație fizică 
(responsabil prof. Gabriel Bă- 
descu) au organizat recent, la 
nivelul fiecărei școli de 8 ani- 
— fără deplasări din. localitate — 
un concurs de tetratlon care 
s-a bucurat de un succes de
plin.

Organizarea întrecerilor pe 
centre de comune (profesorii 
din Cîmpulung s-au deplasat 
special să îndrumeze munca) 
a scos în evidența largile po
sibilități ale raionului Cimpu- 
lung în ceea ce privește dez
voltarea viitoare a atletismu
lui.

La întreceri au luat parte 
peste 6 000 de elevi și eleve 
din majoritatea școlilor aces
tui raion, evidențiindu-se ne
numărată copii cu reale cali
tăți pentru atletism: A. B&- 
maschin (Lerești), V. Răuță 
(Cetățeni), D. Tit (Schei), A. 
Lazar (Bughea de Sus), F.

Istrate (Rucăr), Gh. Dumitru 
(Dragoslavele), Valeria Po
pescu (Lerești), Marieta Șer- 
bănel (Schitu Golești), Silvia

AȘA DA!

Vîlsănescir (Valea
Gcorgeta Borțci (Șc. 
lung) etc.

Mare),
nr. 2 C-

Cuvinte de laudă trebuie

întrecere de tetratlon să se 
transforme într-un concurs 
tradițional al școlilor de 8 ani 
din raionul Muscel.

TANASE dima 
inspector metodist Ia secția de 
învățămînt a regiunii Argeș

IN „TURUL ANGLIEI"

Echipa R. P. Romine— 
rămasă in 4 alergători — 

a ciștigat etapa a V-a!

Constantin Dumitrescu 

ocupă locul II

în clasamentul general 

individual

(Citiți în pag. a VIII-a
, corespondența trimisului 

nostru special, MIRCEA 
COSTE A).

Meciul de atletism ROMÎNIA—GRECIA
adresate și profesorilor de j 
educație fizică Victoria Din- 
culescu (Rădești), Ion Sfetcu I 
(Micloșanii Mici), Steiian Ită- 
dulescu (Lerești), Grigoire Do- l 
bre (Slănic) etc.

Organizarea acestei foarte i 
frumoase competiții în raionul î 
Muscel este cea mai bună do
vadă a dragostei pentru atle- | 
tism manifestată de cadrele | 
de specialitate de aci, al in- i 
teresului arătat de conduce- , 
rile școlilor participante față 
de activitatea atletică.

Ii felicităm călduros pe or- I 
ganizatorii competiției și ne 
exprimăm dorința ca această j

După prima zi

R. P. Roinîiiâ-P. P. Ungara 2-1 la Or
Concursul a început cu probele 

de armă liberă calibru redus 60 
de focuri culcat, seniori, senioare 
și juniori și pistol viteză. In pro
ba de armă, rezervată seniori
lor, am cîștigat detașat mai ales 
datorită rezultatului bun realizat 
de I. Sîrbu 594 p., cifră care 
întrece norma preolimpică din 
acest an. La juniori, însă, lupta 
a fost foarte strînsă, îneît abia 
după calculul făcut pe ultima lio
tă am constatat că avem... un 
punct în plus. ȘL, deci, victoria !—

Prima manșă a probei de pistol j 
viteză, ne dă o mare speranță : |

(Continuare în pag. a 2-a) I

Start in „Cupa
Majoritatea alergătorilor de va

loare din tara noastră și o serie 
de cunoscnți rutieri de peste ho
tare vor porni miine să-și dispute 
întîietatea Tn cea de a VIII-a edi
ție a competiției cicliste interna
ționale .CUPA UCECOM*.  întrece
rea se desiășoară intre 9 și 16 iu

Marea i-a primit pe amîndoi, 
deopotrivă,
mulîndu-le pe trup 
mătasea ei răcoroasă. 
Pînă tîrziu, în amiază, 
i-a legănat în nevăzute 
hamacuri albastre.

Cînd au ieșit pe țărm, în falduri solare drapați 
li s-a întins la picioare, 
fremătînd de bucurie
și neastîmpăr.

PĂUNA RĂZVAN

UCECOM"
nie, pe traseul pe care 1-cm a- 
nunțat în numărul trecut al ziaru
lui nostru. Comisia de organizare 
a primit și listele nominale ale 
echipelor STAHT din R. P. Polonă 
și SEPTEMVRI din R. P. Bulgaria : 
M. Hojnachi, K. Gazda, Z .Glowaty, 
J. Mikolajczyc și J. Lindy (Start), 
Stanil Atanasov, Ilia Iliev, G. Sin- 
derov, Z. Gherghiev și D. Dimitrov 
(Septemvri). Lista cicliștilor ma
ghiari am anunțat-o la timp. Din 
țara noastră se vor prezenta la 
startul cursei cicliști cuncscuți in 
arena internațională cum sînt Ion 
Cosma, Ludovic Zanoui, Marcel 
Voinea (Dinamo), FI. Cristescu, 
S. Anton (Voința), S, Duță, N. Nicu- 
lescu (Steaua), precum și o serie 
de taleniati alergători tineri ca 
Gh. Bădără (Dinamo), I. Ardeleanu 
(Steaua), N. Ciumete și C. Cio- 
banu (Voința) ș.a.

Startul în prima etapă (București- 
Pitești, 101 km) se va da duminică 
la ora 13,30 de pe velodromul Di
namo, după case alergătorii se vor 
alinia la startul tehnic (ora 15,00 ■ 
la Podul Constanța).

Vineri la prînz a sosit în Ca
pitală echipa de atletism a Gre
ciei.

Tn legătură cu întîlnirea. de 
simbătă și duminică de la Plo
iești, i-am cerut părerea cunoscu
tului atlet GEORGIOS PAPAVA- 
SILIU, fost campion balcanic la 
3 000 m obstacole : „Echipa romî- 
nă, în ansamblu, ne este supe
rioară. Ceea ce ne interesează 
pe noi, în primul rînd, este ca, 
în compania valoroșilor noștri 
adversari, să realizăm rezultate 
cît mai bune, care să ne impu
nă în atenția selecționerilor pen
tru formarea echipei Balcanilor"

(Citiți în pag. a 4-a amănunte 
despre meciul Romînia—Grecia).

în clișeu, sus : Zolfan Vamoș 
(R.P.R.), Papavasiliu (Grecia) și 
C. Porumb (R.P.R.). Jos: Tsa. 
kajiikas (Grecia), Valeria Jurcâ 
(R.P.R.) și Georgopoulos (Gre
cia).

Văzuți de Nea-gu Rădulescu

MÎINE, ETAPA A 24-A
A CATEGORIEI A LA FOTBAL

întrerupt o săptămînâ din 
cauza jocurilor internaționale 
de la 2 iunie, campionatul ca
tegoriei A la fotbal se reia 
miine cu partidele etapei a 
24-a.

In Capitală, vom putea ur
mări evoluția primelor două 
clasate, Dinamo București și 
Steeua, care primesc replica 
echipelor Crișana Oradea și 
Minerul Lupeni. Dacă Steaua 
întilnește în Minerul o for
mație care — practic — nu 
mai poate evita retrogradarea 
și care va juca animată doar 
de dorința de a lăsa publicu
lui bucureștean o impresie cit 
mai frumoasă Înainte de pă
răsirea primei categorii, în 
schimb, dinamoviștii au un 
adversar mult mai dificil. Și 
spunem aceasta nu numai pen
tru că orădenii au o echipă 
bine echilibrată, ci și pentru 
că ei sînt angrenați în lupta 
«mirii evitarea retrogradării.

Dintre jocurile din țară, re
ținem în primul rînd meciul 
de la Bacău : Dinamo — Pro
gresul. Băcăoanii vor sâ-și 
continue „marșul" spre locu
rile salvatoare ale clasamen-

Meciurile din București 
se dispută pe stadionul 
Republicii, după următo
rul program : ora 15.45 
Steaua—Minerul, ora 17,30 
Dinamo—Crișan a.

tului, în timp ce bucureștenii
— dacă rămîn cu 22 de puncte
— rămîn și în... discuțiile a- 
supra retrogradării, mai ales 
că au în continuare un pro
gram dificil. In rest, etapa 
programează jocurile : Farul— 
C.S.M.S, UTA—Steagul roșu,' 
Știința Cluj—Rapid, Știința 
Timișoara—Petrolul.



Gimnastica in producție a devenit un bun prieten 
al oamenilor muncii din regiunea Suceava

Cu puțin timp în urmă am fost 
ta regiunea Suceava. Din datele 
culese nii-am dat seama că nu 
peste mult timp, în urma muncii 
desfășurate de organele sportive 
locale, regiunea Suceava se va 
alătura orașului București și re
giunilor Brașov și Ploiești, care 
tn cinstea zilei de 1 Mai au in
trodus gimnastica în producție 
tn toate întreprinderile și insti
tuțiile.

Primul contact cu activul sa
lariat al cansiHuloi regional 
l'CFS Suceava mi-a întărit con
vingerea in reușita acțiunii de in
troducere a gimnasticii in pro
ducție in toate întreprinderile și 
instituțiile din regiune. Astfel, 
consiliul a Întocmit un plan de 
acțiune al cărui termen de inde- 
plinire a fost fixat la 1 iunie 
1963.

Desigur că introducerea gim
nasticii in producție in toate în
treprinderile și instituțiile in re
giunea Suceava intr-un timp re
lativ scurt, a necesitat organi
zarea unor acțiuni eficace, pre
cum și luarea unor măsuri orga
nizatorice și melodice privind 
extinderea acestei activități in 
raport cu condițiile existente in 
diferitele ramuri de producție.

Nn intenționez să relatez pe 
larg felul in care s-a desfășurat 
:nti%aga muncă ce a dus la ob
ținerea unor rezultate frumoase 
in această regiune, ei doresc să

__ _____ ■ j m =—
CAMPIOANELE REGIONALE ÎȘ1 ÎNCEP ÎNTRECEREA

Duminică, la București. Tulcea și 
Constanța au loc primele meciuri 
din cadrul etapei interregionale a 
campionatului de calificare. Pină in 
prezent sint cunoscute echipele cam
pioane ale regiunilor Oltenia, Argeș. 
Dobrogea și București, precum și 
campioana orașului București, care 
vor începe de miine întrecerea în 
cadrul seriei I interregională. Vor 
participa: Petrolul Cartojani (raio
nul Videle, reg. Buc.). Stuful Tulcea 
(reg. Dobrogea), Deetroputcrc Cri- 
iova (neg. Oltenia), Metalul Pitești 
(reg. Argeș) și Semănătoarea (oraș 
Buc.), la băieți și Școala sportivă de 
elevi Giurgiu (reg. Buc.), Voința 
Constanța (reg. Dobrogea), Șc. spor
tivă de elevi Tg. Jiu (reg. Oltenia) și 
Confecția (oraș București), la fete. 
Formația feminină F.C. Argeșul, 

Activitatea internă și internațională

evidențiez unele aspecte de ©are 
trebuie întotdeauna să se țină 
seamă în asemenea acțiuni. Ast
fel, comisiile raionale și orășe
nești pentru gimnastica in pro
ducție au acordat o deosebită 
atenție creșterii numărului de 
Instructori voluntari, in raport 
cu cerințele dezvoltării activită
ții, aceasta fiind condiția de bază 
pentru asigurarea unei activități 
continue, cu un conținut calita
tiv ridicat.

Prin lărgirea ca
drului de cunoș
tințe a instructori
lor voluntari, Ia in- 
demîna cărora s-au 
pus materiale pen
tru studiu legate de 
gimnastica in producție, s-a îm
bunătățit simțitor valoarea exer
ciți ilcr fizice, lucru care are o 
Influență pozitivă asupra men
ținerii și întăririi sănătății oa
menilor muncii și care a contri
buit la creșterea interesului lor 
față de această activitate. In a- 
cest fel s-a înlăturat caracterul 
formal ce-1 prezenta această acti
vitate in unele unități de muncă, 
consecința a unei slabe munci de 
Îndrumare a instructorilor volun
tari, de către consiliile asociați
ilor sportive, profesorii de edu
cație fizică repartizați și de că
tre comisia locală pentru gim

Din viața 
organizației noastre

campioana reg. Argeș, nu ia parte 
la calificări.

Competiția se desfășoară sistem 
turneu (flecare echipă va întilni pe 
celelalte, in jocuri tur și retur).

Prima etapă programează miine 
următoarele meciuri : Tulcea : Stu
ful—Petrolul Carto jani (m) ; Con
stanța : Voința—S.S.E. Giurgiu (f); 
București : Semănătoarea—Eleclro- 
putere Craiova (m) și Confecția— 
S.S.E. Tg. Jiu (0- In această etapă 
Metalul Pitești stă.

Meciurile de la București se vor 
disputa cu începere de la ora 9 pe 
terenul Sănătatea.

Sintem convinși că iubitorii voleiu
lui vor urmări cu acest prilej par
tide de un bun nivel tehnic, dirz 
disputate — dar în limitele sporti
vității.

(Al. C.)

cători: Theodore Marciniak, Alain
Donnat, Rene Gregari, Denis-Jean 
Michel, Gerard Marian, Jean-Claude 
Balestrini, Le Bor g ne Christian, Mau
rice Cuq, Ricnard Dombeck, Ray
mond Jegonday, Rene Maurei, Mau
rice Flauneau Hubert Laty. Vor 
mai face deplasarea Andre Lotlie, 
Robert Bobbi (antrenori) și Emerlat 
Louis (arbitru).

Steaua—Metalul și Dinamo—Constructorul Galati
Astă-seară și miine dimineață se vot 

disputa meciurile din cadru] etapei a 
doua a returului campionat ului rețxi- 
blican pe echipe. Intîlnirile din «coastă 
seară se vor disputa în program ouplat. 
Astfel, pe stadionul Dinamo din Capi
tală, iubitorii sportului cu mănușa vor 
avea prilejul să vizioneze. înce-pînd de 
ia ona 18,30. partidele dintre echipele 
Steaua — Metalul și Dinamo — Con
structorul I.C.O.R. Galați. In primul 
meci (Steaua — Metalul) sînt progra
mate, printre altele, urnrătoarele dispute: 
Cișmaș — D. Enache, Gh. Anghel — 
D. Dumitrescu, J. Dinu — N. Calița, 
Șt. Vituș — D. Enuț, H. Leov — P. 
Cîmpeanu, M. Gheorghioni — T. Basa- 
rab în meciul „vedetă* * Dinamo — Con
structorul vot înoruțcișa mănușile D. 
Davidescu — V*  Manolache, Crudu — 
lacomi, C. Gheorghiu •— Gh, Băleanu, 
St. Birsu — N. Popa, Gh. Ilie — Ț*  

• Primele meciuri din cadrul „Cu- 
pet de rară', competiție organizată 
de F.R. Baschet, s-au desfășurat joi 
după-amiază în cadrul plăcut al tere
nurilor Știința din strada Vasile Pir- 
van. In partida inaugurală, condusă 
de arbitrii dr. Don Chmac și V. Po- 
pescu, lotul republican de juniori a 
opus o rezistență dîrză echipei Steaua, 
dar numai 15 minute. Apoi, tehnica 
ți maturitatea campionilor și-au spus 
extvintul și Steaua a dștîgat cu 
78—45 (36-20).

Dinamo București nu a avut un 
adversar prea dificil în întilnirea cu 
Rapid, cane a constituit și o verifi
care a pregătirilor efectuate în ve
derea -Dinamoviadei" de la Pardu- 
boce. Rapid a prezentat un lot de 
Jucători redus ca număr și, mai 
ales, ca... înălțime. în afară de Cris- 
riun. Popescu și Predulea, jucători 
mai vechi in echipă, au evoluat N. 
I-onescu, Ficiu, Doboș și Olteanu, a 
căror talie nu deschide prea mari 
Ipempeetive echipei Rap;d. Scorul 
meciului a fost de 80—49 (44_ 33)
pentru Dinamo. Au arbitrat .41. Dă- 
TOfiâ și A. Predescu.

întrecerile pentru „Cupa de vară" 
continuă azi pe terenurile Știința, 
de la ora 17,30, cu următoarele par
tide • Steaua-Știința și Lotul de ju
niori—Dinamo.

• O altă interesantă competiție, 
fifl.ifn în curs de desfășurare, este 
„Cup« Unirea-, organizată de clubul 
Sportiv Unirea pentru câteva echipe 
de juni oare din Capitală. în prima 
Capă, Unirea a învins Progresul cu 
31-30.

• F.S.G.T. a enunțat lotul beschet- 
balaștilor care vor juca în țara noas
tră între 12—16 iunie, ia Deva, Brad, 
Sibiu și în Capitală. F.S.G.T.-Franța 
vb fi îeșseaenitată de următorii ju-

nastica în producție. In această 
perioadă instructorii au fost te
meinic ajutați și desfășoară acum 
o muncă perseverentă, care va 
asigura un caracter continuu ac
tivității.

Un alt aspect asupra căruia 
doresc să insist este acela al 
muncii rodnice de colaborare ce 
a fost dusă cu secțiile de învă- 
țămint și sănătate. Cu apor
tul for, 6-au constituit co
misii pentru gimnastica în pro

ducție la nivelul 
centrelor de raion 
și de oraș, în 
componența cărora 
a fost angrenat un 
larg activ voluntar.

De asemenea, 
accent deosebit a fost pus pe a- 
tragerea profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor și sportivi
lor fruntași. Cu sprijinul lor a 
fori asigurată atit munca de în
drumare și control în întreprin
deri și instituții, cit și organi
zarea și desfășurarea cursurilor 
de pregătire a instructorilor vo
luntari. Dintre aceștia menționez 
contribuția deosebită a profesoru
lui Doru Blaj din Botoșani, a 
profesorului Mihai Oaneă din 
Rădăuți, a activiștilor I. Hojbotă 
și T. Lungu din Suceava etc.

Eficacitatea acestei acțiuni s-a 
concretizat in faptul că in re-

A ÎNCEPUT RETURUL TURNEULUI FINAL FEMININ
CLUJ 7 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Astăzi, pe terenul Știința a 
început returul turneului final al cam
pionatului de handbal în 7 feminin. Jo
curile s-au încheiat cu rezultate scon
tate :

RAPID BUCUUREȘTI — C.S.M. SI
BIU 20—3 (7—1). jocul a fost total 
la discreția bucureștencelor, foarte bune 
mai ales pe contraatac. Totuși, scorul a 
fost deschis de C.S.M., dar la primul 
contraatac Rapid a egalat și apoi s-a 
detașat. C.S.M. a acționat tot timpul 
timid (în ultimul minut, cînd Boțan 
și Popa erau eliminate și deci Rapid 
era în inferioritate numerică, a marcat 
tot echipa bucureșteană. al 20-lea gol...). 
Punctele au fost înscrise de Constantî- 
nescu (7), Oțelea (6), Boțan (4), He- 
deșiu, Coșug și Dumitrescu, respectiv 
Walzer (3).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — TRACTO
RUL BRAȘOV 10—6 (4—2). Joc în 
general echilibrat, în care Știința a ac
ționat spectaculos, rapid și sigur trăgînd 
mai mult la poartă. Tractorul a avut un 
început bun și în min. 19 conducea cu 
2—1. Echipa din Brașov ar fi putut 
da mai multe emoții limișorenceJor. dar 
șuturile lui Melinte au fost pe cît de 
frecvente și puternice, pe atît de im- 
precise. Au marcat : Ștef-Oțoiu (2), 
Memeț (4), Bain (2), ZiegleT-George- 
sou și Luchian, respectiv Nako (3). Bu- 
gel (2) și Rommer.

Turneul continuă sîmbătă (Rapid — 
Tractorul și Știința — C.S.M.) și se 
încheie duminică (Tractorul — C.S.M. 
și Rapid — Știința).

AL. INOVAN

Astă-seară in, j,,v:Uplaj“

Mitrea, C. St ăt ies cu •— V. Bogoi, D. 
Gheorghiu — Th. Felea ș.a.

Mîiire dimineață Progresul București 
primește vizata echipei din Constanța, 
Farul. Desprindem din program meciu
rile : Bariciu — Ameth Nuri, Manea — 
Răgalie, Feraru — Osman, P. Anghel 
— Gh. Anton. Reuniunea se va disputa 
pe terenul Progresul dtin str. dr. Staieo- 
viei, de la ora 10.

în provincie se vor disputa următoa
rele partide : Progresul Brăila — Dinamo 
Onaiova, A.S.A. Bacău — Petrolul Plo
iești, Muscelul Cîmpulung — C.S.M. 
Iași, Constructorul Hunedoara — Voința 
București, Vultur ii U.M. Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș, Unirea Buc. — 
C.S.M. Reșița (are loc pe terenul într. 
„Dîmbovița*)  C.S.M. Sibiu — C.S.M. 
Cluj, Casa Ofițerilor Brașov — Metalul 
Bocșa Romînă. A.S.A. Grișul Oradea — 
C.S.O. Baia Mare,

giunea Suceava, gimnastica în 
producție a fost introdusă pină 
la 31 mai 1963, în toate între
prinderile și instituțiile care pre
zintă condiții pentru practicarea 
ei. 29140 de oameni ai muncii 
din 215 întreprinderi și institu
ții, conduși de 800 instructori vo
luntari, practică astăzi zilnic gim
nastica în producție în întreaga 
regiune. Cifra participanților ur
mează să crească prin extinde
rea gimnasticii în producție în 
noi secții, ateliere și sectoare de 
muncă.

Printre întreprinderile și insti
tuțiile din regiunea Suceava, în 
care gimnastica în producție se 
bucură de o deosebită apreciere 
amintesc întreprinderea minieră 
din Vatra Domed, Fabrica de 
confecții din Botoșani, întreprin
derea metalurgică Rădăuți, De
poul C.F.R. Suceava etc.

Rezultatele bune obținute în 
această regiune se datoresc în 
primul rînd ajutorului prețios 
acordat de organele și organiza
țiile de partid, de comuniștii din 
întreprinderi și instituții care 
s-au situat in permanență în 
fruntea tuturor acțiunilor.

DUMITRU DINU
profesor metodist

J

După patru etape, da sa men tul turneu
lui final se prezintă astfel :

1. Rapid 4-4-0-0-58:21 8
2. Știința 4-3-0-1-42:29 6
3. Tractorul 4-1-0-3-24:42 2
4. C.S.M. 4-0-0-4-20:52 0

Concursul republican de tineret la caiac—canoe
Paralel ou întrecerile din Capitală 

s-au desfășurat și la Snagov probele 
etapei 1, pe orașe, a concursului repu
blican de tineret la caiac-canoe. La a- 
cest concurs au participat tinerii caia- 
ciști și canoiști de la cluburile Steaua 
și Djnamo București, lată ordinea sosi
rilor în cele cinci probe programate : 
Feminin, caiac simplu 500 m: 1. Hilde 
Lauer, 2. Dorina Timiș, 3. S. Conțolenco, 
4. S. Wexler, 5. L. Romașcan (toate de 
la Steaua). Masculin, caiac simplu 1000 
m: 1. K. Franzen (Dinamo), 2. Ichim 
Chitai (Steaua). 3. I. Kleitch (D), 4. 
A. Soiolnic (D), 5. Ștefan Gheorghe
(S), 6. Gh. Militaru (D), 7. V. Ivenco 
(D), 8. I. Coslov (S), 9. N. Terente 
(S), 10. S. Petrov (S). Caiac simplu 
500 m : 1. M. Țurcaș (Dinamo). 2. Gh. 
Frumușanu (D), 3. T. Poenaru (S), 4.

OFICIUL NATIONAL DE TURISM „CARPATI”
Vă invită să participați la fru

moasele călătorii peste hotare, 
care vor avea loc în luna iiulie :

14 zile prin R.S. CEHOSLOVACA 
(trecînd și prin R.P. Ungară) unde 
veți admira Praga, cu palatele sale 
din partea veche a orașului, Brno, 
orașul tlreidiționalului tîrg de 
m.06hre, Karlovy-Vary, renumita 
stațiune balneară.

Inscrieți-vă pentru călătoriile

REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ

Vizitând Ungaria veți cunoaște 
frumoase obiective turistice și pi
torești stațiuni de odihnă.

înscrieți-vă la excursiile cu tre
nul din 11, 14 și 21 iulie 1963, pe 
itinerariul Budapesta — Balaton, 
durata 8 zile.

REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ

Călătoriți prin Cehoslovacia și 
Polonia, pină la țărmurile Mării' 
Baltace, vizitînd interesantele orașe: 
Bratislava — Kattovice — Kra- 
covia — Wroclaw — Poznan — 
Torun — Gdansk — Varșovia, iar 
la întoarcere prin Lvov (U.R.S.S.).

R. P. Romînă-R. P. Ungară
2-1

(Urmare din pag. lj

egalarea (sau corectarea) recordului re
publican individual. Ștefan Petrescu, 
Ion Tnipșa și Mihai Dumitriu, au tras 
Ca în „zile mari*,  realizând rezultate 
între 584 și 586 puncte. Dacă și astăzi 
ei se vor menține la valoarea arătată, 
ne așteptăm și la un valoros record re
publican pe echipe. Posibilități există.

în echipa de senioare a R. P. Ungare 
au evoluat trăgătoare valoroase, printre 
care campioana europeană Kisgyorgy 
Lajosne ca și cunoscutele sportive Kun 
Fercncne și Kelncr Ozcarne. Concuren
tele maghiare au ieșit învingătoare, ocu- 
pînd primele trei locuri în clasamentul 
individual. Trăgătoarele noastre, și îd 
deosebi Ana Goreti și Rodica llnat, 
ne-au deziluzionat. Deși rezultatele pri
melor șase clasate sînt în jurul cifrelor 
de 570—580 puncte, ele nu apar în acest 
clasament, fapt care a dus la înfrînge- 
rea formației noastre, la o diferență de 
puncte nepermisă, mai ales dacă ținem 
seama și de valoarea modestă a rezulta
telor din această probă.

Iată acum primele rezultate : armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
seniori: 1. IOSIF S1RBU 594 p; 2. 
BeJa Buz (R.P.U.) 588 p; 3. P. San
dor 587 p; 4. V. Panțuru 586 p; 5. 
L. Cristescu 585 p; 6. Gabor Kuti
(R.P.U.) 585 p. Pe echipe: R. P. R0- 
MINĂ 2340 p; senioare: 1. Kellner 
Ozcarne (R.P.U.) 582 p; 2. Kisgyor
gy Lajosne (R.P.U.) 579 p; 3. Kun 
FeTencne (R.P.U.) 579 p; 4. Tereza 
Quintus (R.P.R.) 574 p; 5. Jaqueline 
Zvonevskj (R.P.R.) 573 p; 6. Ioană'- 
Soare (R.P.R.) 752 p. Pe echipe: R.P. 
Ungară 1740 p. ; juniori: 1. A. Dumi
trescu 580 p; 2. G. Bozsă (R.P.U.) 
575 p; 3. A. Emeric (R.P.R.) 571 p; 
4. G. Stoian (R.P.R.) 571 p; 5. F. Pe- 
trovacz (R.P.U.) 569 p; 6. C. Ștefan 
(R.P.R.) 567 p. Pe echipe: R.P.R. 
1699 p.

în proba de pistol viteză, în prima 
manșă, s-au realizat următoarele perfor
manțe : St. Petrescu 296 p, /. Tripșa 
295 p, M. Dumitriu 294 p; M. Roșea 
291 p, V. Atanasiu 289 p, M. Docluliță 
289 p, iar maghiarii I. Pinter și T. Ist
van 286 și respectiv 279 p.

V. GODESCU

Gh. Butnaru (D), 5. I. Blenesi (D), 
6. O. Șerbănescu (S), 7. N. Alecu (S), 
8. Popovâci (D), 9. C. Masur (D), 10 
A. Lavric (S), 11. N. Predescu (S). 
Canoe simplu 1000 m: 1. P. Somovschi 
(Dinamo), 2. R. Popov (S), 3. D. Nichi- 
forov (D), 4. M. Filimou (D). Canoe 
dublu 1000 m: 1. Steaua (I. Nistor, 1. 
Szabo), 2. Steaua (P. Serghei. Militei),
3. Dinamo (V. Galabiciov, G. A fanași),
4. Diinamo (V. Bxînză, 1. Marcu), 5. 
Dinamo (S. Feodor, T. Climov).

De la acest oonours s-au calificat pen
tru finalele care vexr avea loc, lot la 
Snagov, în zilde de 15 și 16 iunie a.c. 
cîștigătoarea de la caiac simplu, iar 
din probele masculine primii șase clasați 
la caiac simplu 500 m și 1 000 m, pri
mii patru clasați la canoe simplu și 
primii trei de la canoe dublu.

ou autocarul care vor avea loc la 
9, 21 și 31 iulie, pe itinerariul 
Budapesta — Bratislava — Brno — 
Tlrebies — Tele Hnudec — Ceski 
Budejoviice Hluboko — Pilsen — 
Karlovy-Vary — Praga ; excursiile 
cu trenul vor avea loc pe itinera- 
riul Brno — Bratislava — Praga 
Ia 12, 13, 14, 18, 20, 25, 28, 30 și 31 
iulie 1963.

Excursii speciale pentru tineret, 
de 10 zile la Budapesta, cu pleca
rea la 12 și 19 iulie 1963 ; excursii 
de 12 zile la Budapesta — Balaton, 
cu plecare la 12, 17, 22 și 27 iulie 
1963.

Plecarea la 10 și 21 iulie 1963.
Pe itinerariul Bratislava — Kra- 

covia — Varșovia cu plecare la 
11, 15, 23, 31 iulie 1963.

Pentru informații detaliate și 
înscrieri adresați-vă agențiilor 
O.N.T. „Carpați" din toată țara.



Reportaj de sezon

COPIII
<6 Pentru început 800 înscriși va fi peste 1500 ® Un

ÎNVAȚĂ SĂ ÎNOATE✓V
Concursul nostru de fotografii sportivei

• în seriile următoare numărul celor 
ciclu durează 20 de zile.

Eu am 
încă de luni. Nu ții minte ?

broscuță, iar eu învățam in apă 
fac pluta. Tovarășul instructor m~a 
lăudat.

— Tu ești mare. Ai aproape... 
ani. De asta ai avut curaj să intri

O
să
și u

•
12
in

— Știi că fac pluta ?
— Ei și ? E mare lucru ? 

„prins-o" 
Tu dădeai din miini pe uscat ca

apă. Dar eu, Co stele, simt încă mic...
— Lasă Nieuș-or, am vrut numai să 

te necăjesc. Te-am văzut azi și am 
constatat că ai „stofă**  de campion.

— Iar rîzi de mine !
— Nicidecum. Ce crezi că Sandu 

Popescu sau Măriuca Rotaru n-au în
ceput și ei cu pluta ?

— Eu știu... Dar tare mult doresc 
să înot ca ei.

Am zâmbit auzimdu-l pe micuțul 
Nicușor Mire seu manifestîndu-și cu 
oarecare melancolie dorința de a 
ajunge un mare înotător. Am zîmbit, 
dar privind in jurul nostru ne-am dat 
seama că sutele de Nicu-șori, Florini, 
Rodice, Margarete sau Doine doresc 
ceva mai mult decit să învețe înotul. 
Am constatat acest fapt văzîndu-i cu 
cîtă pasiune și conștiinciozitate execu
tă mișcările indicate de 
cu cită nerăbdare intră în 
a exersa cele învățate pe

Dar să precizăm unde 
acest dialog ; la ștrandul 
Acesta și-a deschis 
miile de copii care vor 
ceastă vară să se inițieze 
în tainele înotului. Deo
camdată, în prima serie, 
care a început de cîteva 
zile, sînt înscriși „doar44 
800 de copii între... 4 și 
14 ani, dar, după cum ne-a 
informat directorul cen
trului de învățare a îno
tului, tov. Justin Caracaș, 
se contează ca bazinele 
să fie populate in această 
vară de cel puțin 7000 de 
copii.

Cunoscind aceste pers
pective, l-am rugat pe 
tov. Justin Caracaș să ne 
dea cîteva amănunte asu
pra modului de desfășu
rare a activității in ca
drul centrului.

— Conducerea centrului 
a luat din vreme măsurile 
necesare pentru a asigura 
in primul rind participa
rea a cit mai multor copii 
la lecțiile de învățare a 
înotului. In acest sens, 
s-au făcut eforturi pentru 
asigurarea unui număr co
respunzător de instruc
tori, recrutați din rindul 
antrenorilor, instructorilor

instructori, 
apă pentru 
uscat.
a avut loc 
Tineretului. 

porțile pentru 
a-

Contactul cu apa produce veselie. Atenția este însă îndreptată către instructor, 
care dă micuțelor primele îndrumări.

tov. Caracaș pentru 
care ne-a răspuns, 
spre marginea bazi-

Mulțumindu-i
amabilitatea cu 
ne-am îndreptat 
nul ui mare. Era soare, cald, plăcut,
iar in apa limpede ca un izvor de 
munte, băieți și fetițe imitau cu di
băcie mișcările broaștei. Mutrișoarele 
serioase care arătau multă preocupare 
se destindeau după cițiva metri

Cit privește pe Cornelia Marcu (are doar 4 ani și este 
cea mai tinâră elevă a centrului) ea se uită cu ad

mirație la trambulină. Să fie și o dorință ?

Chiri ș și a..,
P. Romoșan

Băieții fac exerciții de picioare sub privirile 
viitoarei înotătoare Diana Palade.

instructorului Dan
Foto :

voluntari, al unor sportivi de per
formanță și al -unor profesori de edu
cație fizică avînd specializarea notație. 
Grație unei bune popularizări și de
sigur a dorinței cit mai multor copii 
de a învăța înotul, în această serie 
inaugurală s-au itiscris și participă 800 
de copii, deși in primele zile vremea 
nu a fost tocmai favorabilă. Trebuie 
să știți însă că cifra de 800 reprezintă 
un fel de... încălzire, deoarece în fie
care din seriile următoare numărul 
înscrișilor va fi de peste 1500 de copii,

— Cum se desfășoară programul ? 
— Un ciclu durează 20 de zile, in 

care copiii au la dispoziție două ore 
pentru a învăța înotul sub supra^ 
vegherea unui instructor calificat. ȚG 
nind seama de experiența din anii 
trecuți, am stabilit 
gram: prima serie 
doua de la 10,30 la 
tre 13—15, a patra
și ultima între 17—19. Următorul ciclu 
iși va începe activitatea la 24 iunie, 
iar ițltimul jin. ^unfl^șefftețițbr^ .

? “‘i11 ’.'O iv I,î.• d . ri . Iț.i >. -I I

următorul pro- 
<Le la 8 la 10 > a 
12,30, a treia in- 
intre 15,30^17,30

bras reușit. Pentru primele zile e su
ficient atît. Spre sfînșit însă o lun
gime de bazin, nu le va mai fi sufi
cienta...

D. STANCUL.ESCU

Pentru a oglindi dezvoltarea miș
cării noastre de cultură fizică în anii 
regimului de democrație populară, via
ța clocotitoare a stadioanelor, aspec- 

..................... viața sportivilor 
rod al grijii și 
a partidului, ca 

artei fotografice 
ZIARUL „SPOR-

tel© multilaterale din 
noștri, succesele lor, 
îndrumării permanente 
și pentru stimularea 
cu tematică sportivă,
TUL POPULAR" ORGANIZEAZĂ UN CON
CURS DE FOTOGRAFII CU TEMĂ 
SPORTIVA, pentru Expoziția ce se va 
deschide cu prilejul celei de a 18-a e- 
diții a Jocurilor Olimpice da la Tokio.

Concursul este deschis tuturor foto
grafilor amatori și profesioniști, care 
pot participa individual sau în colec
tiv, cu un număr nelimitat de lucrări 
care să reprezinte aspecte ale activi
tății sportive de iarnă și de vară și el 

închide la “ ‘ - --

1951 Ia Tokio cu prilejul Jocărilor 
Olimpice. Parte din lucrări vor fi 
publicate în ziarul „SPORTUL POPU. 
LAR44 și revista „SPORT*.

PREMII

data de 15 noiembrie

DE PARTICIPARECONDIȚII
Fotografiile 

dimensiunile 18x24 
du-sc lucrări mai 
De asemenea ele nu vor fi montate 
sau înrămate.

Categoriile de concurs sînt :
a. FOTOGRAFII ALB-NEGRU,
b. FOTOGRAFII COLOR.
Fiecare fotografie va purta pe verso 

numele și adresa autorului, titlul lu
crării, marca aparatului, diafragma, 
viteza de expunere și filmul cu care 
a fost realizată lucrarea.

Cele mai bune lucrări vor fi ex
puse în cadrul „EXPOZIȚIEI DE 
ARTĂ FOTOGRAFICĂ SPORTIVĂ41 
și trimise la expoziția de fotografii 
sportive ce se va organiza în anul

trimise trebuie să aibă 
cm., neadmițîn- 

rnioi sau mai mari.

Pentru 
redact ia 
mii :

cele mai valoroase fotografii 
acordă și următoarele pre-

FOTOGRAFII ALB-NEGRU

1 PREMIU ÎNTÎI ÎN VALOARE
I)E I 500 lei

2 PREMII DOI IN VALOARE DE
CITE 1 000 lei

3 PREMII TREI A CITE 500
lei.

FOTOGRAFII CO.LOR

1 PREMIU INTII IN VALOARE
DE 1 800 lei

1 PREMIU DOI IN VALOARE
DE 1 200 lei

1 PREMIU TREI IN VALOARE
DE 800 lei.

în afara acestor premii vor fi a- 
cordate un număr de nirnfiunt în ma
teriale și echipament sportiv, mate
rial fotografic etc.

Lucrările vor fi trimise pe adresa : 
ziarul „SPORTUL POPULAR44, str. 
Vașile Conla nr. 16. cu indicația : 
„PENTRU CONCURSUL DE FOTO- 
URA FII44, pînă la 15 noiembrie.

i 
j

i
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Pe marginea comportării cicliștilor noștri in „Cursa Păcii’*'

Nu este de ajuns să iii în primul pluton!
Cea de a XVI-a ediție a „Cursei Păcii", 

Fraga—Varșovia—Berlin, s-a încheiat. Ci
cliștii, mulțumiți sau... nemulțumiți de re> 
zultatele pe care le-au realizat, și-au dat 
prietenește mina și și-au promis să se re
vadă anul viitor la Varșovia, la startul 
celei de a XVlI-a ediții a acestui veri
tabil campionat mondicl de lung kilome
traj. Pînă atunci s-au grăbit spre... star
tul altor competiții. Unii dintre ei participă 
in momentul de față la „Turul Angliei”, 
alții la diferite întreceri internaționale, iar 
o bună parte se pregătesc să concureze 
la o altă mare competiție. „Turul Franței" 
pentru amatori.

Să revenim însă la „Cursa Păcii". Anul 
acesta succesul a aparținut integral SP°*'  
tivilor din RJ>. Germană. Ei au alcătuit 
una dintre cele mai omogene formații 
prezentate în ultimii ani în arena Inter
națională. Gustav Schur — departe de a 
fl încheiat cu cariera de ciclist — a fost 
cel mai important pion al echipei. In pri
mul rind el a fost „creierul” formației, 
omul care a gindit și a văxut totul cu o 
clarviziune uimitoare, căpitanul de echipă 
care a calculat pînă și cele mai mici 
acțiuni. In acest fel a fost posibil ca 
echipa R. D. Germane să-și surprindă pe 
rind adversarele în momentele critice și 
să obțină avantajul necesar pentru a le 
depăși. El și-a adus și contribuția perso
nală in evadări, lucru care a probat din 
nou că mai are încă resurse pentru a con
ta printre cei mai de seamă cicliști ama
tori din Iumo. Performanța de la contxa- 
cronometra, participarea la unele evadări 
și locul 10 in clasamentul general indivi
dual final, atestă valoarea sa. Klaus Am
pler, Brtining. Lothar Appier, Weissleder 
și Lux au fost „mo’oarele” care au lucrat 
din plin. Este adevărat că uneori se iveau 
și defecțiuni, dar întotdeauna echipa R.D. 
Germane avea cel puțin 2—3 oameni care 
să dea totul pentru echipă.

Echipa Belgiei — clasată pe locul II — 
a avut, așa cum ne-a declarat unul din
tre membrii federației belgiene de ciclism, 
cea mai puternică alcătuire dintre toate 
formațiile de amatori deplasate peste 
hotare. Ca forță, această echipă a fost 
— după părerea noastră — cea mai bună 
dintre cele 19 reprezentative prezente la 
„Cursa Păcii". Verhaegcn. Vyncke, Tim- 
mermann și Haeseidonckx sînt cicliști de 
mare valoare internațională. In curînd ei 
vor părăsi arena amatorismului pentru a-și 
face din ciclism o profesiune. Ceea ce le-a 
lipsit însă alergătorilor belgieni a fost 
spiritul de echipă. De altfel, cceasta a fost 
șansa echipei R.D, Germane.

O oarecare deziluzie a produs formația 
Uniunii Sovietice. Lipsită de excelenții ru
tieri Melihov, Petrov șl Saidhujin (care 
se pregătesc pentru „Turul Franței" rezer
vat cicliștilor amatori), echipa U.R.S.S. n-a 
mai fost nici pe departe formația pe care

In campionatul de polo

Crișana Oradea-Dinamo București,
derbiul etapei a VII-a

O nouă etapă (a VII-a) mîine în cam
pionatul republican de polo ; o etapă 
completă, cu toate cele cinci jocuri 
care se vor desfășura la București (2), 
Cluj (2) și Oradea (1).

Cea mai importantă partidă se dispu
tă la Oradea între echipa locală Cri
șana și Dinamo București.

In celelalte patru partide (Știința 
București — C.S. Mureșul Tg. Mureș, 
Steaua Industria Linii Timișoara,
Știință Cluj — Rapid Buc., CSM Cluj
— i.C. Arad) prima șansă e^te -de par*  
tea echipelor gazdă.

Cele două, meeiuri programate la 
București, la ștrandul Tineretului, în
cep la ora 12 cu întâlnirea Sjiipta. Buc,
— C’S. Mureșul.

IN CAMPIONATUL DE CALIFICARE...
...se dispută . jocurile etapei a Il-a. 

Iată prpgțamul 1 v.i;, , ,,7 , '

Cluj; Voința—Rapid Oradea (arb. C. 
Vasiliu-Buc.).

Lugoj : Constructorul—CSO Timișoara 
(arb. ~R.,___ _  Schmit-Arad).

Baia Mare : Olimpia—Progresul Buc. 
(arb. B. Fodor-Tg. Mureș).

IN CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE JUNIORI...

...se desfășoară meciurile etapei a IV-a 
(în zona de. la București) șj ale etapei 
a Il-a (în zonele de la Cluj și Timișoa
ra). Iată programul :

Zona București : (ștrandul Tineretu
lui, de la ora 8): 
știința—S.S.E. 2, Ci.
Hâpid—S.S.E. 1.

Zona Cluj : Cluj : CSM-Vointa Cluj, 
Tg. Mureș : C.S. Mureșul—Știința Cluj, 
Zona Timișoara : Timișoara : Industria 
Lînil—Crișana Oradea ; Arad : I.C.A.— 
C.S.O. Timișoara ; Lugoj : Constructo- 
1U1—Voința Oradeat

i/. :• :i ->i;. M :i ; '..in.- Uim'!
r-ru!'> .1 pulil

• - ■ . •. ■!

Progresul—Dinamo, 
sp. școlar—Steaua,

am văzut-o în anii trecuți. Deși Kapitonov, 
Cerepovîci și Olizarenko au fost kt înăl
țimea competiției, ci n-au putut susține 
în .trei" lupta împotriva formațiilor R.D. 
Germane și Belgiei care beneficiau de un 
număr mai mare de alergători de va
loare egală. In aceste condiții locul IU 
pe care l-au ocupat în final este meri
toriu.

Poate n-au fost alergători mai triști în 
caravană decit cicliștii polonezi. Este și 
firesc. Ei au condus în clasamentul gene
ral pe echipe din etapa a Vl-a pînă la a 
XlI-a (inclusiv) cind au căzut direct pe lo
cul IV (pe care l-au... menținut pînă la 
final). Ce s-a întîmplat ? Cicliștii polonezi 
au forțat foarte tare pe prima parte și — 
îndeosebi — Ia mijlocul cursei. Pe teritoriul 
R.P. Polone ei au fost purtați intr-un ade
vărat triumf. Dar cind — spre sfirșit — 
atacul cicliștilor din R. D. Germană a de
venit din ce în ce mai tare n-au mai avut 
resurse. Faptul că Beker s-a îmbolnăvit, 
iar mai tîrziu — cînd soarta echipei era 
de acum pecetluită — a abandonat Chtiej. 
constituie o scuză, dar aceasta nu expli
că întreaga comportare. Cicliștii polonezi 
s-au consumat mai mult decit le permi
tea pregătirea și acest lucru i-a costat...

Șl acum despre comportarea echipei 
noastre. Am pornit în această cursă — 
mărturisim — cu oarecare rezervă. Noua 
metodă de antrenament inaugurată de an
trenorul Ernest Golgoți nu fusese verificată 
și deci ne puteam aștepta la surprize. 
Fundamentat ia științifică era asigurată, dar 
nu știam cum vor reacționa alergătorii (cu 
fizic și temperameat deosebit) după această 
pregătire. A fost, dacă vreți, un experi
ment. Prin ce se deosebea sistemul de an
trenament din acest an de cel din anii 
trecuți ? In linii mari era vorba de mări
rea numărului de kilometri parcurși la an
trenamente. De la 5590—6000 km s-a ajuns 
la 8509—8800 într-o perioadă de timp a- 
poape egală. Antrenorul E. Golgoți a im
pus (prin programul de antrenament) aler
gătorilor să facă ședințe de pregătire pe 
orice timp. Vă amintiți desigur că astă- 
iarnâ scriam că cicliștii se antrenează la 
Herculane pe minus 17 grade și că fac — 
In aceste condiții — 70—90 km pe zi. După 
consumarea întrecerii s-a văzut că lucrul 
desfășurat în timpul iernii a asigurat cicliș
tilor o pregătire foarte bună. Este adevă
rat că. cu acest prilej, a reieșit faptul că 
pe viitor, în lunile premergătoare pregăti
rii specifice, este necesar să se facă o 
mai consistentă pregătire lizică multilate
rală. Ședințele de pregătire fizică — al că
ror coeficient va scădea, firește — vor 
trebui menținute și in lunile următoare. 
Ar mai fi de adăugat că și numărul an
trenamentelor pe munte va trebui să mai 
crească și că — lucra foarte important — 
în ultimele săptămîni va trebui să se in
siste asupra antrenamentelor de viteză. Un 
lucru care nu tTebnie neglijat este încălzi
rea. Din această ediție a „Cursei Păcii*  
a reieșit că sistemul de a efectua tncă’vi- 
rea prin rulajul dintre startul oO-nal si 
cel tehnic este uneori neindica*  Din a- 
ceastă greșeală au pierdut unii dintre ajei- 
gâtorii noștri minute prețioase cere anei 
s-au reflectat atit în clasamentul pe echipe 
cit și în cel individual.

Așa cum spuneam însă pregătirea s-a 
dovedit — în general — bună. Ea a creat 
alergătorilor noștri posibilitatea de a obține 
performanțe superioare. Locul V realizai 
la echipe este mai bun decîi cel obținut 
anul trecut (VI) și mai slab decit cel de a- 
cun doi ani (III). Constantin Dumitrescu a 
avut o comportare foarte bună clasîndu-se 
pe locul IV în clasamentul generai final, lu
cru pentru care a fost elogiat de piesa 
de specialitate din numeroase țări ale 
lumii și a primit felicitări de la cei mai 
de seamă specialiști ai spoitului cu pe
dale. Constantin Dumitrescu este un mare 
alergătoi și acest lucru a fost și mai 
evident în lupta pe care a susținut-o cu 
cei mai buni amatori din lume prezenți 
la .Cursa Păcti".

Dar se pune în mod firesc întrebarea : 
acesta a fost potențialul maxim al echi
pei noastre ? Răspunsul este categoric, 
NU I Anul acesta, mai mult decit orlcînd, 
am fi avut posibilitatea de a ocupa locul 
III pe națiuni, de a urca un om pe po
diumul de premiere. De ce n-au realiza*  
cicliștii noștri acest lucru ? Iată cîteva din 
explicații :

Teama ' de adversari, 
dent
U

gătiți și că pot susține de la egal la egal 
lupta cu oricare dintre cicliștii partici- 
panți Ia cursă, totuși în sinul delegației 
noastre s-a menținut un nefiresc spirit de 
teamă. La startul etapelor, cînd ii întrebam 
pe cicliștii noștri care le sînt intențiile 
pnntru ziua respectivă, dădeau invariabil 
din umeri și răspundeau: .Nu știu. îmi 
este atît de frică..." S-a încercat în dife
rite feluri să se înlăture acest ser. ;uient.. 
dc? a fost aproape imposibil. Și frica a- 
cea>ta a reușit să le ia, în bună ^rle, 
cicliștilor noștri inițiativa. Va trebui deci 
să se lucreze mai intens în direcția edu
cării cicliștilor pentru aprecierea jus-ă <r 
valorii Jor și pavrtru a dispare atmG?~'Keb 
aceasta de supraapreciere a valorii cicăș- 
tiler adversari.

Lipsa coeziunii în echipă. Nici în acest' 
an nu s-a putut realiza omogenitatea ne- 
cesa-.ă unei echipe reprezentative. Cu *oa--  
te că și în timpul pregătirii, ca și în timpul 
cursei s-a muncit intens neutru a se c.ea 
o apropiere între alergători, pentru a li £• 
arăta că interesele echipei trebuie să se 
situeze deasupra meschinelor interese per
sonale, s-a reușit foarte puțin. Intre Cos- 
ma și Ducriîrescu există încă o rivalitate 
rău înțeleasă, Stoica și Ziegler nu vor să 
priceapă că au datoria să ajute un coe
chipier sau să întreprindă acțiuni pentru 
echipă. Sînt firește tare caze-și au origi
nea intr-o greșită educație făcută de unii 
antrenori, cu ani în urmă. Este însă ne
cesar să luptăm in continuare cu toată 
fermitatea împotriva lor, să creăm un spi
rit de echipă solid, un climat favorabil 
realizării unor performanțe internaționale 
d® răsunet.

Lipsa de combativitate. In cronicile pe 
care le-am transmis de pe traseul „Cursei 
Păcii" am vorbit mereu despre lipsa de 
combativitate a cicliștilor noștri, despre 
condamnabila especlativă în car© se men
țin. Ei n-au învățat un lucru: astăzi nu 
mai ești ciclist mare dacă vii cu primul 
pluton; pentru a te afirma este nevoie să 
întreprinzi și să participi la acțiuni de 
evadare, să fii mereu prezent pe primul 
pian al cursei. De multe ori îi auzeam po 
cicliștii noștri lăudindu-se cu faptul că 
au v^nit cu plutonul și îndeosebi în pri- 
ra-^le 25 de locuri ale clasamentului etapei. 
Dar acesta nu mai esto un lucru de tolă. 
Sportivii noștri se menajau pe n-ima nari© 
a etapei socotind premature acțiunile în
treprinse în primii kilometri ai unei etape 
de peste 299 k:n. între timp — obligați de 
împrejurări — cicliștii cu mari resurse 
și-au schimbat însă tactica. Intrucît eva
dările de pe ultimii kilometri nn mai aduc 
rezultate, se aiacâ și se realfeea^ă faze 
decisive din primii kilometri. Băieții 
au luat drept glumă acest lucru s 
suferit — normal — consecințele.

Iată cîîeva din cauzele care au 
potențialul echipei, ctre au făcnf ea < 
gâtire bună să nu dea roadele la 
ne-am fi așteptat. Este necesar ca pe vi
itor să luăm acele măsuri 
— în scurt timp 
cestor lipsuri și < 
arăta in partea 
juite de „Cursa 1

noștri 
și au
slăbit 

o pre- 
i care

care sa ducă 
» — la îndreptarea a- 
a acelora pe care ie vnm 
a doua a analizei pril©- 

Păcii".

HRISTACHE NAUM

I

I Două noi concursuri
bucureșteni participă durnt- 

Plstarzii »și 
__ ___ pe velodro

mul Dinamo — de la ora 10. în „Lupa 
Gloria “, Ia probele de viteză. cu >a 
italiană, semifond și eliminare juniori.

Rutierii din toate categoriile se vor 
întrece, pe șoseaua București — Plo
iești (varianta Buftea de la Lin 8), ui 
concursul organizat de clubul Progre
sul. Primul start se va da la ora 9.

Cicliștii
nieă la două concursuri, 
vor disputa întîietatea —

__ ________ Deși a fost evi-
câ al^igâtorH noștri sînt bine pre-
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[i. P. ROMÎNĂ—GRECIA, al 29-lea meci al reprezentativei noastre
Pe stadionul Petrolul din Ploiești arc 

loc astăzi și mîine meciul echipelor re
prezentative masculine ale R. P. RO- 
.MINE fi GRECIEI. Acesta este al 
29-lea meci international susținut de e- 
chipa masculină a t^rii noastre. Cerce- 
tind palmaresul formației naționale se 
poale vedea că prima întîlnire a avut 
loc la 7 iunie 1922 la Belgrad. în com
pania echipei Iugoslaviei, care a cîștigat 
cu 46—32 p.

Iubitorii sportului din Ploiești vor 
avea posibilitatea să asiste s*mbătă  (de 
la ora 17) și duminică (de la ora 17,30) 
la cel de al 2^-!ea îneci al reprezentativei 
noastre, al doilea susținut în companii 
allrtilor greci, lntilnirea contează ca re. 
vanța a meciului din 1962. de la Salo
nic. cind victoria a revenit formației 
noastre cu scorul de 122—DO

In ved^r—a acestei iniîlniri au fost al
cătuite următoarele echipe (intre paran. 
leve. rezultatul cel t 
scroti) : IM ni: A 
Al. Tudorafcu (10,.)
(10.7) ; 1. Komitudis (10,7) 
V Jurcă (21.6). D Comsa (22.3) 
Zamfirescu (22J>) ; N. Georg*  
(22,3). 1 Komitudis (22.1)-. 4' 
1 Ferentz (48.6). S. Nitu (48.1 
Frousios (48..). N. Rettgukns (4^.0); 
800 m; Z. Vamoț (1:52.7). St. Beregs- 
usai (lă3JÎ) — C. B'oția (lo2„9); 
G. It'--.mertzi» -(1:53.4). D. Kîk.îlîs 
(1:53.8); 1500 m: Z. Vauoț (3:50.8) 
A Baraba« (3:50.9) ; G. Mesîmertzis 
(3:55.2), D Constantinidis (359.1); 
5000 m: A Bara bas (14:30,2). C. Gr*  
r. „ u (—-); I. Gî-zos (15:07,0). C 
rapavasTtu (1-5:08.8); 10 000 m: C. 
Gi.crscu (30:38.0). Or. Lupu (—); 
I G czos (32:02.6). ,M. Sidcris (31:41 0); 
110 mg: N Maeovei (14.6 v ). L. 
Preta (1»J>): G. Marsellos (14.6). D. 
SI *-uriis  (14.6): 400 mg: 1. Xlesaros
(53.7) . V. Georgescu (53,9) — V.

ul balcanic ta 110 m îarduri Georgios Marsellos ta evolua pe stadionul 
Petrolul din Ploiești.

(—) ; D. Skourtis (52,6). A. My. 
-v, 'poaîos (53.3); 3 000 m. OBST.: 

I. 1‘JnJărău (—), V. Caramihai (9:02,1); 
G PapaTasiliu (9:08,0). N. Zeppos 

: LUNGIME: N. Popovschi 
M. Caînico» (~.25j — Ad 
(7.18); G. Marsellos (—) , 

raslwvaș (7,33); TRIPLU: S. 
i (15..0), Oc. Viscopoieanu 
— S. loan (15.20) : V. Pitsios 

E. Abatiellos (14,92): 1NAL. 
C. Porumb (2,10). E. Duca

— Al. Spiridon (2,00); St. Se- 
(2.00). C. llimonidis 

PRĂJINA: A. Savin (—). Gh. 
(4.00) — S. Cristesco 

II. Balasis (4.40). V. Fertakis 
CRI-1 TATE : A. Raica (16.31), 
(15.93); G. Tsakanlkas (16,98), Calais a. . . .. '

V.

Mvlonopoulos, D. Skourtis, N. Geor- 
gopoulos).

Punctajul întîlnirii: locul I — 5 p; 
II — 3 p; III. — 2 P; IV — 1 p. La 
ștafete: I — 5 p; II — 2 p.

In afară de concurs se desfășoară 
sîmbătă de la ora 10 și duminică de la 
ora 10 o întrecere de selecție a decat- 
loniștilor pentru formarea echipei Balca 
nilor. Iau parte: Kurt Sokol (R.P.R.), 
Georgios Kavuras și Fanis Asariotis 
(Grecia). Stoian Slavkor. Milan Kuz- 
manov și Dobri Dobrev (Bulgaria).

Se văd roadele muncii!
Rezultate bune li cmarsal

de la Brașov
BRASCV, 7 (prin telefon). — Timp 

de 2 zile, pe stadionul Tineretului 
din localitate, s-au desfășurat între
cerile tradiționale ale școl.lor medii 
cu program special de educație fizi
că Au fost obținute rezultate bune, 
care confirmă atenția acordată atle
tismului de conducerile școlilor res
pective. ca și preocuparea profesorilor 
de educație fizică pentru 
elevilor.

Au parveipat atleți și 
Iași. Brașov. Timișoara.
Cluj. Galați. Tg. Mureș. C. 
eel. C.-aieva, Rm. Vileea-

Cu acest 
recorduri 
STELJANA 
sec pe 60 
(Buc.) 45.32 
au fost îmbunătățite 14 recorduri ale 
aceste: 
corduri

Iată 
16*1  m : 
Suciu (I), 
V. Suciu 23.3; 1 590 m : C. Perju (T) 
4:08.1 ; 110 mg: V Suciu 14.6; înălți
me : Gh. Catrinescu (I) 1,98 (!); disc: 
I. Nagy (Tg. M.) 50,98; JUNIOARE I : 
80 m» : El. Vasi (T) 11,9 ; lungime : J. 
Balea (Br.) 5,52 ; greutate : M. Peneș 

R. Moțau (T) 
Peneș 45.32 ; 
m : St. Gro-

St. Grozea 38.5;

pregătirea

atlete d'-n 
București, 

Lung Mls-

prilej au fost 
republicane de

NEDEDCU (C.-Lung) 9 4 
mg, MIHAELA PENEȘ 
m la suliță. De asemenea.

doborite 2 
junioare :

competiții și numeroase re- 
regionale de juniori.

cîteva rezultate : JUNIORI I : 
E. Kineses II (Tg. M-), 7

și S. D:ncă (C) 11,4; 203 m:

(1,98): 
Fevfon 
(UO) 
(42») 
C. Cr<-| 
A Abt 
(51.41), 
llanelesc.
(51^1). D. 
Gh. Popescu 
G. Kavuras 
(»J2); _________
(»/:.84), N. Rișeăncaca (59,12) ; G 
Babaniotis (61.29), G. Bîdelis (57,10)- 
4 x )00 m: R. P. Romînă (V. Popescu 
A. Stamatescu. V. JUrcă. Al TudorațcJ
— El. Kmeses); Grecia (N. Georgo- 
pouloe. 1. Komitudis. D. Skourtis D 
Marsel.'os. L. Cormalis) ; 4x400’ m ; 
R. P. Romînă (S. Ni|u, Gh. Zamfirescu.
- Todea. M. Zahaichievici. I Ferenca) ; 
Grecia (A. Frousios, N. Bengukos, A.

a nu

(16.01); DISC: I.. Kottlar
Sâiășcan (49,23) — V. 

(l*.9O);  G. Tsakanik.s 
Manolias (49,50); SULIȚA:

Al. Bi,;m (69.08): 
Anyf.ntakis 
Drăt ulescu 

G.

(60.80). M. 
CIOCAN: C. 

N.

I

(Buc.)
37.41 ;

11,61; disc: 
suliță : M.

JUNIORI II:
zea (Br.) 9,5; 300 m :
90 mg:M. Hostea (Buc.) 13,3: înălțime: 
E. Ivan (Br.) și Fl. Cheran (Rm. V.)"l,73; 
JUNIOARE II : 60 m : G. Rădulescu 
(Buc.) 7,8 ; 60 mg : S. Nedelcu (C.- 
Lung) 9,4 ; greutate : M. Peneș 14,08.

V. «VCAKEANU și GH. CORCODEL
corespondenți

80

i 
Excursie la meciul IA

I
U.R.S.S S.U.A

Federația romînă de atletism 
orga.nizeazp prin O.N.T. o ex
cursie la Moscova, cu prilejul 
întîlnirii de atletism dintre echi
pele U.R.S.S. și S.U.A. de la 20—21 
iulie.

Plecarea este prevăzută pentru 
17 iulie, cu avionul, și înapoie
rea la 22 iulie.

Excursia este rezervată antre
norilor, profesorilor de educație 
fizică cu specializarea atletism, 
ca și tehnicienilor din consiliile 
UCFS. Amănunte asupra acestei 
excursii se pot primi de la con
siliile regionale ale UCFS. în
scrierile se fac direct la FRA,. 
str. Vasile Conta 16, pînă în ziua, 
de 13 iunie 1963.

!->

însemnări de la o consfătuire
UN NIVEL ÎN CONTINUĂ CREȘTERE..,

Astfel s-ar putea caracteriza si
tuația, din ultimul timp, a atletis
mului dobrogean. în anul 1962 au 
fost organizate absolut toate com
petițiile 
sportiv regional, a sporit numărul 
secțiilor afiliate și al sportivilor le
gitimați. în același timp a crescut 
și numărul sportivilor dobrogeni 
participanți la marile concursuri 
caracter republican, a crescut 
loarea rezultatelor înregistrate.

Nucleele activității atletice 
regiune sînt : Farul și S.S.E. 
stanța, Șc. medie Medgidia, Șc. pro
fesională agricolă 
școlile 
Dintre 
vitate 
secții, 
cuprind o serie de tineri talentați 
ca : Ion Buiachi, Gh. David, Victo
ria Cosa, Rodica Ștefănescu, Lidia 
Dumitru, Gh. Lnchian, Nic. Humis, 
Paula Mărgăritescu, Viorica Oprea 
etc.

Cu toate succesele, în continuă 
creștere, înregistrate în dezvoltarea 
atletismului, totuși ceea ce s-a rea
lizat pînă acum nu reflectă posibi
litățile existente, iar locul 7 ocupat 
de Dobrogea în clasamentul regiu
nilor țării nu este cel mai bun loc 
pe care l-ar 
consfătuire 
regional al 
Ivan) a scos

lipsuri existente in activitatea atle- 
tică din Dobrogea.

CU o 
NU SE FACE

FLOARE
PRIMĂVARĂ I

prevăzute în calendarul

cu 
va-

din 
Con-

Poarta Albă și 
medii nr. 1 și 2 din Tulcea. 
acestea, cea mai bună acti- 

se desfășoară la cele două 
amintite, din Constanța, care

putea ocupa... O recentă 
organizată de consiliul 
UCFS (președinte D-tru 
în evidență o serie de

Atletele participă la Helsinki și Sofia,
cu gîndul la meciul cu Polonia

laPeste două săptămîni va avea loc 
Oradea meciul echipelor feminine ale 
R.P. Romine și R.P. Polone. în vederea 
acestei importante întîlniri atletele noas- 
tre fac intense pregătiri. în cadrul aces
tora figurează și verificarea. în con
cursuri internaționale, de la sfîrșitul 
acestei săptămîni.

După cum am anunțat, patru dintre 
atletele noastre fruntașe (Iolanda Balaș, 
Maria Diaconescu, Lia Manoliu și Vio- 
rica Viscopoleanu ) evoluează în aceste 
zile pe stadionul olimpic din Helsinki, 
în cadrul festivităților organizației mun
citorești T.U.L.

CONCURSURI...
CAMPIONATELE REPUBLICANE 

ȘCOLARE

TG. 
peste 
etapa _ ,_____
I S trompei (Tg. M.) 11,8; 200 m: „. 
(Tirnăvenij 25.6: WO m: V. Horvat (Tîrn.) 
558 £30 m: I. Szasz (TM) 2:10.8; 1500 m:
F- Skalilczky (TM) 4:26.4; Înălțime: I. Eross (Odcrtei) 1.60; greutate: L. Bucur (TM) 
12.54. fisc: P Red (TM) 40.25; JUNIORI II: 
83 !B; A. Peter (Toplita) 10.1; 300 m:A Fete: 40. c arestate: C. Stoica (TM) 
15.24: disc: Stoica 41.77; JUNIOARE I: 

11.12; șutită: Doti 30.10; 
mi I. Barcbassy (TM) 

Moldovan ------
lungime: I. Earabassy 4,72; 
Moldovan 10.4; greutate: G. 
S 46. (C. ALBU-coresp.).

CORABIA Elevii școlilor medii din lo- 
cchiaie și Dăbuleni au luat parte la etapa 

lâ Mulți dintre cei 150 de concu- 
rea'i cj înregistrat rezultate promițătoare. 
S-au evidențiat Mirela Diagomir, Emilia 
Ana, Constanța Fetea. Marian Nanu, Ște
fan Poia. Radu Ignătescu etc. (X. VAF1A- DiS-coresp ).

IAȘI Jniiecerile etapei regionale au evi
dențiat. c dată in plus, decalajul valeric 
care există între alleții ieșeni și ceilalți 
din regiune. Asa se face că maj'oritatea 
probelor au fost cucerite de gazde. O 
comportare mai bună (singurii, de altfel, 
din cei 230 de participanți, care au dat 
o replică ieșenilor) au avut-o elevii din 
Pașcani, în evident progres lață de anii 
trecuți. în schimb foarte slab s-au prezen
tat bîrlădenii. JUNIORI I: 100 m: M. Robotă 
12,2; 403 xn: V. Mihăilescu 55,2; greutate: 
V. Corpaci 12,44; JUNIORI II: 80 m: I. Chi- 
riac 9,8; SO mg: C. Boțic 
D. Timofte (Pașc.) 3:08,4; 
Rusu 1,60; JUNIOARE I: 100 m 
13,7; 800 m: L Tibu 2:36,6;
S. Panțiru 4,92; JUNIOARE II 
Berlinschi 8,4; înălțime: M. 
---- VASILIU -----

MUREȘ. Pe stadionul 
2K) de concurenți au 
regională. JUNIORI I:

1,60; 
disc: P 

: A F __
Peter 40.8 greutate

,24; disc: Stoica 
(noutate: L. Doîi 
JUNIOARE II: K 
67; SCD xn: G.

grup 
din i

i de atlete participă 
cadrul ediției a IX-a 

competiții

laUn alt 
întrecerile 
tradiționalei competiții internaționale 
organizate de ziarul „Narodna Mladej* 1. 
La acest concurs țara noastră va fi re
prezentată de următoarele sportive: Ioana 
Petrescu. Crista Mesaroș, Gabriela Lu ța 
(100 și 200 in), Florentina Stancu (400 
m), Florica Grecescu, Elisabeta Teodo- 
rof, Viorica Gabor, Leon tina Frunză 
(800 m), Maria Budan (80 mg), Bodica 
Voroneanu (înălțime), Ana Sălăgean, 
Anca Gurău (greutate). Olimpia Catara
mă (disc). Elena Neacșu (suliță).

.23 August", 
participat la

100 m:
C. Cibi

(TM) 1:27.3;
60 mg: G.
Doboș (TM)

jJpXȚXjX-X- »O

Doi tineri atleți de nădejde, din Cluj, 
. Florin Moldovan și Andrei Sepși.

NagyFoto : P.

Cu doi ani în 
secției de

Comisia regio- 
atunci ai con- 
rămas însă pa- 
scurte intervale

urmă, desființarea 
atletism a asociației 

Voința a produs nedumerire printre 
sportivii constănțeni. 
nală și membrii de 
siliului regional au 
sivi ! Urmarea ? La
au fost desființate și secțiile de atle
tism de la alte asociații ca Portul; 
Dinamo, Spartac, Petrolul. Și iarăși 
nimeni n-a făcut nimic I în prezent, 
așa cum am mai spus, în Constanța 
nu mai funcționează decît două sec
ții, ceea ce este nefiresc pentru un 
oraș cum este Constanța, cu atiția 
tineri care iubesc atletismul și vor 
să-1 practice.

O situație la fel de necorespunză
toare poate fi întîlnită și în raioa
nele Istria, Negru Vodă, Hîrșova și 
Băneasa, unde nu se face nimic în 
domeniul activității atletice.

UNDE VĂ E PASIUNEA PENTRU 
ATLETISM, TOV. ANTRENORI ?

Tn orașul Constanța au fost înca
drați, în ultimii ani, 10 antrenori 
de atletism, dintre care 8 sînt absol
venți ai ICF. Se pune, în mod firesc, 
întrebarea : ce fac aceștia ? Foarte 
puțin ! Sînt unii profesori-antrenori 
(Natalia Valentin, Paraschiva Simio- 
nescu, fostă atletă fruntașă la disc 
etc.) care își mărginesc activitatea 
doar la orele de educație fizică, pre
văzute în program. Șl atît!... Ce re
pede le-a dispărut dragostea pe care-o 
aveau pentru disciplina 
specializat...

în care s-au

★

purtate la 
mai arătat

această con- 
că de situa- 
existentă in

Discuțiile 
stătuire au 
ția necorespunzătoare 
raioanele Hîrșova, Negru Vodă, Bă-
neasa, Istria, se fac vinovați și unii 
dintre activiștii UCFS (I. Corneanu, 
I. Popa, I. 
făcut încă 
in viață a 
mului prin 
pe țară a

Alexandru) care n-au 
nimic pentru traducerea 
sarcinilor trasate atletis- 
documentele Conferinței 
organizației noastre.

GELU RUSCANU și 
LIVIU BRUKNER 

corespondenți

REZULTATE...
St. Oszlats 23,5; 400 xn: Gh. Plăcintaru
53,3; 800 m: Gh. Plăcintaru 1:56,5; 1500 xn: 
I. Căprariu 4:18,0; 3000 m: I. Căprariu
9:16,2; 200 mg: A. Sepși 27,7; 400 mg: 
Tr. Bartaș 61,4; lungime: M. Olteanu (Dej) 
6.00; triplu: B. Schuster 13,44; prăjină : 
Tr. Bocu 3,30; înălțime: A. Sepsi 1,70; HC. 
V. PăJtineanu 1,90; K. Sokol 1,85; disc : 
Gh Georgescu 38,77; HC. K. Sokol 45,88; 
JUNIORI II: 90 mg: A. Sepși 13,1; 1000 m: 
I. Hendea 2:50,3; JUNIOARE I: 100 m; A. 
Beșuan 12,5; 200 m: A. Beșuan 25,5, 400 m: 
A. Plăcintaru 62,6; 800 m: A. Plăcintaru
2:26,7; lungime: M. Gheorghieș (Turda) 

S. Tănase 1,40; greutate: 
; suliță: R. Luca 28,47; 

5C0 m: M. Toader 1:26,9;

14,8; 1000 m:
înălțime: Ad. 

: Ec. Crețu 
lungime: 

60 ra: ”
. . Stănescu(GH. VASILIU și E. URSU-coresp).

CRAIOVA. Peste 400 de concurenți 
toate raioanele regiunii Oltenia au 
parte la întrecerile etapei regionale.

Em.
1,40

din 
luat 

- Organizarea a fost excelentă (merită subli
mat sprijinul acordat de secția regională 
de învățămînt (inspector metodist — Titu 

Merfu). Cea mai bună comportare au 
avut-o reprezentanții școlii medii nr. 2. 
(prof. C. Robei).

In cadrul întrecerilor au fost înregistrate 
două noi recorduri regionale: Cătălin Po
pescu 1,84 m la înălțime și Maria Predoi 
19,75 m la gieutate (3 kg). JUNIORI I: 
100 m; I. Marin (Tr. Sev.) 11,8; 200 m: 
C. Mîșulescu (Cv) 23,4 — rec. regional 
egalat; 400 m: C. Mîșulescu 52,5; 800 m: 
Gh. Negreanu (Cv) 2:10,9; 15C0 xn: D. Ne- 
greanu (Cv) 4:32,7; înălțime: C. Popescu 
(Cv) 1,84; lungime: Gh. Diaconescu (Cala
fat) 6,12; greutate (6 kg): P. Popescu (Cv) 
12,89; disc: S. Cătăneanu (Cv) 40,37; suliță: 
S. Cătăneanu 52,90; JUNIORI II: 80 m: 
M. Popescu (Tg. Jiu) 9,7; 300 m; C. Du-

culescu (Tg. J.) 39,6; A. Văgîi
40,0; I. Voica (Cv) 40,5; 1000 m: 
2:58,4; lungime: M. Popescu (Tg. 
înălțime: Gh. Dunăreanu (Tr.
disc: I. Popescu (Cv) 40,58; suliță: V. Cos- 
mincu (Cv) 44,31; JUNIOARE I: 100 m: 
D. Elian (Tg. J.) 13,8; 200 m: P. Păulețu 
(Tr. S.) 29,2; înălțime: V. Buzatu (Tr. S.) 
1,35; suliță: P. Păulețu 30,68; JUNIOARE II: 
60 xn: I. Vlădulescu (Tr. S.) 8,4; M. Iosif 
(Cv) 8,5; 500 m: M. Chircan (Cv) 1:30,6; 
63 mg: M. Stoichiță (Cv) 10,4; lungime: 
M. Stoichiță 4,67; înălțime: M. Geantă 
1,43; greutate (3 kg): M. Predoi (Cv) 10,75.

Participînd în aiaiă de concurs, elevii 
școlii medii cu program special de edu
cație fizică au realizat cîteva rezultate 
bune: 100 m: Emilia Podaru 13,0 — 
regional; 200 m: Em. Podaru 26,7 — 
regional; înălțime: Iosefina Tomescu 
lungime: I. Tomescu
Gionea 13,5 — rec.
POVICI-coresp.).

(Tr. S.) 
I. Voica 
I.) 5.59; 

S.) 1,60;

rec. 
rec.

1,40;
5,06; SO mg: M. 
regional (V. PO-

CAMPIONATELE
BE JUNIORI

REPUBLICANEz

CLUJ. Pe stadionul din parcul orașului 
a avut loc etapa regională. Pista 
ploaia și vîntul au lost .adveisaii" 
nici pentru tinerii sportivi. Peste 
atleți au îndeplinit haremurile fixate 
participarea la finalele campionatelor. JU
NIORI I; 100 m: St. Oszlats 11,6; 200 m:

moale, 
putei- 

50 de 
pentru

200 m 
Plăcintaru 62,6; 

lungime: 
4,91; înălțime: 
I Santha 10,20; 
JUNIOARE II: Z._ 
60 mg: M. Tîrău 10,0; lungime: Ed. Varga 
(Aiud) 4,74. (A. PALADE-URSU, coresp ).

TG. JIU. La întrecerile etapei —‘----
au concurat 206 concurenți.
80 m: M. Popescu 9,5; 100 m:
pescu 11,6; lungime: Oc. Vîlcu 5,92; 
țlme: D. Șelaru 1,60; JUNIOARE: 
D. Mălăescu 8,3; 100 m: D. Elian 
înălțime: G. Voichițoiu 1,35. (GH. FOME- 
TESCU-coresp.).

BRAȘOV. In ciuda timpului complet ne
favorabil, participanții la etapa regională 
au obținut o serie de rezultate bune. JU
NIORI I: 100 m: R. Mamina 11,3; — -
R. Mamina 23,2; 1500 m: I.
1500 m obst. N. Voinescu
T. Piicop 9:49,3; 200 mgs 
400 mg: P. Cristea 63,3;
I. Samoșca 46,66; disc (2 kg): I. Samoșca 
39,09 — rec. regional de juniori; JU
NIORI II: 1000 xn: A. Domokos 2:52,5;
înălțime: N. Netea (Făgăraș) 1,60; JU
NIOARE I: 100 m: S. Anghelescu 12,8; 
200 m: V. Gabor 27,3; 80 mg: S. Anghe
lescu 12,4; JUNIOARE II: disc: M. Ciurea 
28,14; suliță: M. Ciurea 36,85. 
(C. GRUIA-coresp. regional).

BACAU. Pe stadionul «23 
August' a avut loc etapa 
orășenească. An evoluat 291 
de concurenți. Cu acest pri
lej Sh. Luncanu a egalat 
recordul regional de juniori 
și seniori realizînd 
pe 100 m. JUNIORI 
Gh. Luncanu 11,1;
Gh.
Gh. Luncanu 51,8;

Pereteatcu 6,83; 
Ciucescu 1,65;
I: 100 m: V. Bufanu 13,2; 
m: Z. Ciobanu 65,2; 800

Z. Ciobanu 2:33,3; 80 mg: 
Bufanu 12,6; lungime: V. 

Bufanu 5,21; A. Ioniță 5,09; 
JUNIORI II: 80 m: M. Sein- 
ștein 9,7; 300 m: I. Orghidan 
41,4; 1000 m: C. Năîoimiță
3:36,0; lungime: M. Seinștein 
5,73; JUNIOARE II: 60 m: C. 
Niță 8,3; 500 m: E. Pușcă 
1:36,6; lungime: Ol. Dolgan- 
ciu 4,96; inclțime: Dolganciu 
și D. Munîeanu 1,35; (E. TEI- 
BÂU-coxesp.J.

Luncanu 23,8,
E. 
V. 
RE 
400 
xn: 
V.

raionale 
JUNIORI : 

M. Po- 
înăl- 

60 m: 
13,4;

200 m
Iordache 4:19,0; 
4:55,5; 3000 mi 
P. Cristea 27,4;
disc (1,5 kg):

11,1 sec.
I: 100 m:

200 m 
4D0 m 

lungime 
înălțime 
JUNIOA-

ORADEA. Peste 
etapa regională. 
Deac (O) 11,4; 200 m:
110 mg: F. Riczman (O) 
F, Riczman 58,0; înălțime: 
1,80; disc: T. Pontici (O) . ______
R. Popovici (O) 44,87; JUNIORI II: 80 m: 
A. Deac (O) 9,3; 300 m: A. Deac (1947) 
36,9 — rec. regional; 1000 m: T. Magheiu 
(Beiuș) 2:55,0; 90 mg: R. Pop (O) 13,5; 
înălțime: N. Pop (O) 1,65; 4x100 m; SSE
Oradea 47,6 — rec. regional; JUNIOARE I: 
100 xn; E. Meszaros (O) 13,0; 200 m: E. 
Meszaros 27,0; 400 m: M. Hideg și S. Bor 
63,0; 800 m: M. Hideg 2:28,8; 80 mg: M. 
Costin (O) 12,2; lungime: M. Costin 5,07; 
înălțime: C. Toma (O) 1,40; disc: I. Nagy 
(O) 33,92; JUNIOARE II: 60 m: M. Korossy 
(O) 8,3; 500 m: M. Bakcsi (O) 1:20,9 —
rec. regional; 60 mg: V. Tempeanu (Beiuș) 
10,1; lungime: V. Tempeanu 4,66; înălțime: 
T. Schimpf (O) 1,35. (M. și GH. LOR1NCZ- coresp.).

150 de 
JUNIORI 

: I.
participanți la 
1: 100 xn: A.
Duțu (O) 24,0; 
15,9; 400 mg:
C. Szasz (O) 
40,42; ciocan :

„CUPA DE VARA" LA MARȘ
Comisia de atletism a orașului București 

organizează duminică o interesantă com
petiție de marș dotată cu „Cupa de vara", 
întrecerile se vor desfășura pe trei cate
gorii: seniori — 20 km. Juniori I — 10 km 
și juniori II — 3 km. Se vor face clasa
mente individuale și pe echipe. La fie
care probă au dreptul să participe cîte 2 
concurenți din partea fiecărui club și aso
ciații sportive.

Și-au anunțat 
de la Olimpia, 
PTT, Surdo-muți

Primul start se va da de la ora 8 din 
fața stadionului Tineretului.

participarea mărșăluitorii 
Dinamo, Metalul, Vulcan, 
și Grivlța Roșie.

Elevul craiovean Cătălin Popescu a stabilit un nou 
record regional sărind 1,84 m la înălțime.

Foto: V. l’opovici



Comportarea echipelor
In discuția iubitorilor sportului

după care 
de atîția

„După a

a încercat

ȘTIRI... REZULTATE.

JOCURI AMICALE

Pe stadionul Ciulești, cu începere de 
la ora 10,15 se dispută meciul de juniori 
dintre echipele fruntașe ale seriei a V-a 
a campionatului republican. Rapid Bucu
rești și Metalul Tîrgovîște.

se o- 
trole- 
rapi-

idee. 
Horia

întilnirea de categoria B, Metalul 
București — Progresul Alexandria se 
dispută mîine dimineață, de la ora 

,30 pe stadionul Gloria.

i, iată fi o _
Ciupi Radulescu, Radu Zaharescu. Colea

MIINE, UN INTERESANT MECI DE 
JUNIORI IN CAPITALA

METALUL — PROGRESUL ALE
XANDRIA, MIINE LA ORA 8.30

INDUSTRIA SlRMEI — MINERUL 
BAIA MARE 3-1 (2-0)

să oftăm o seară intrea- 
să vă spun ceva. Dacă 
spectacol al teatrului 
nu-i la înălțimea cuve- 
că lucrul se datorează

Jol. Ia Tîrgovîște. s-a disputat meciul 
amical Steaua — Metalul Tîrgovîște.

Baia Mare. Partida 
meritată victorie a 

3—1 (2—0). Ambele echipe

C1MP1A TURZII (prin telefon).—
localitate meciul res-

Aș vrea să încep această relatare 
o mărturisire: invitația clubului 

iuleștean mi s-a părut neobișnuită, 
ndeosebi, din cauza detaliilor ce le 
onținea. Cuvintele; „...participă ju- 
ătorii echipei de fotbal, activiști ai 
lubului, ai secției de fotbal, actori, 
tazetari" mă duceau spre pragul u- 
or nedumeriri. Despre ce poate fi 
orba ? Cineva m-a avizat însă că, 

n urmă cu o săptămină, un alt grup 
e sportivi rapidiști — voleibaliștii — 
u petrecut o după-amiază in aseme- 
ea condiții și a fost foarte intere- 
ant. Că este o inițiativă valoroasă 

clubului sportiv feroviar ce merită 
oată atenția. Și... m-am dus.

Intr-adevăr, a fost interesant. Ba, 
hiar mai mult. Instructiv și demn de 
fi luat in considerație, ca exemplu, 

i pentru alte cluburi. Un schimb de 
ăreri cu oameni ai munci din di- 
erse profesii, este întotdeauna util 
i cînd critica îmbracă haina aparent 
șoară a ironiei, ea nu este mai puțin 
ficace. Îmi amintesc acum de stin- 
hereala lui Dumitriu II cînd unul

intre invitați i-a atras atenția că 
„horbota, oricit ar fi de spumoasă.
u se mai poartă”. Tinărul atacant 
apidist ar fi vrut să... fenteze răs

punsul, dar drumul i-a fost barat de 
rlsetele celor din jur. Au fost și cî- 
teva clipe in care n-a ris nimeni. 
Fotoreporterul nostru ar fi dorit si 
prindă o imagine aparte de la aceas
tă intîlnire. Căuta o poză cu 
I, s-a oferit singură. Actorii 
Căciulescu și Ciupi Rădulescu 
priseră in dreptul peretelui cu 
ele cucerite de către sportivii 
diști de-a lungul anilor.

— N-ați vrea să lua ți loc Ia masă? 
Aș dori să vă fotografiez încadrați 
în sistemul apărării Rapidului. Cu 
Todor, Motroc, Macri...

— O secundă, a răspuns Horia

Joi s-a disputat în 
fantă de categoria B dintre Industria 
Sîrmeâ și Minerul 
s-a încheiat cu o 
gazdelor :
au prestat un joc bun, care a mulțumit 
pe cei 4000 de spectatori. Industria Sîr. 
moi a deschis scorul prin Mureșan (min. 
6) și l-a majorat prin același jucător 
în min. 35. După pauză, băîmărenii reduc 
scorul prin Nedelcu (min. 51) Ultimul 

punct e înscris de Drăghici în min. 89. 
In a doua parte a întrecerii, oaspeții au 
dominat dar apărarea localnicilor a jucat 
foarte bine. (P. Țonea, coresp.).

miezele MANIFESTâȚIBLOR

Căciulescu. Căutăm ceva...
— ...?
- Cupa R.P-R Ia fotbal, 

echipa Rapidului aleargă 
ani...

S-a lăsat tăcerea. Ozon 
o ieșire, prin dribling:

— Dacă țineți neapărat s-o vedeți, 
duceți-vă pînă în calea Plevnei, la 
Steaua. Nu-i departe...

„Blitzul" fotoreporterului a fulge
rat fără să surprindă nici un zîmbet. 
Cunoscutul actor Colea Răutu, prieten 
vechi și credincios al fotbaliștilor din 
Giulești, a înnodat firul discuției, 
subliniind;

— Și dacă ar fi vorba doar de 
cupă !... Măi băieți, de ce ne scăldați

,fază* de la această tntifrure... De la stinsa la dreapta: Motroc, 
Răutu, Ion lonescu, Horia Căciulescu.

în atitea ape ? Ba jucați extraordinar, 
ba ne faceți 
gă. Aș vrea 
uneori un 
din Giulești 
nită, poate 
și faptului că niște actori sînt indis- 
puși din cauza Rapidului care a ju
cat slab.

Discuția alunecă pe făgașul destăi
nuirilor. Fiind vorba de relațiile din
tre spectacolele de teatru și fotbal, 
Radu Zaharescu îl provoacă pe Ciupi 
Rădulescu să-și amintească despre o 
seară in care actorul de la teatrul 
„C. Tănase" a avut și alte „obliga
ți i“ pe lingă cele cerute de directorul 
de scenă.

— Era intr-o duminică, in care Ra
pidul juca la Bacău. Eu — spune 
Ciupi Rădulescu — am ținut un ră
mășag cu Radu Zaharescu, susținind

Militarii bucureșteni au cîștîgat cu 3—2 
(1—1). Au marcat : Tomeș (min. 60) 
Voinea (min. 15 șî 85) pentru Steaua, 
lordache (min. 35) șî Chiriiă (min. 
50) pentru tîrgovișteni.

La București, Progresul — T.U.G. 
2—1 (1—1). Au marcat Baboie și Ma- 
teianu (Progresul), Mihai (TUG).

• La Tg. Jiu s-a disputat jocul 
dintre „Pandurii" din localitate și 
Petrolul Ploiești. Oaspeții au învins 
cu scorul de 2—1 (1—1). Au marcat 
Moldoveanu și Tabarcea pentru Pe
trolul, Chițimia pentru gazde. I

că Rapid va învinge. El, că va bate 
Dinamo Bacău. Cine pierdea rămășa
gul era obligat să perie și să curețe 
costumele tuturor actorilor din tea
tru. Deci, cu alte cuvinte, o treabă 
gospodărească generală și „voluntară*.  
Și... Rapid a pierdut cu 1—2. In seara 
aceea am plecat de la teatru cu vreo 
trei ore mai tirziu ca de obicei...

Nici succesele nu sint uitate. Sint 
evocate fazele frumoase, partidele 
entuziasmante prilejuite de către ta
lentata fotbaliști giuleșteni. Actorii 
probează — o dată mai mult — că 
sint tari la capitolul memorie și că 
au legături strînse cu stadionul. Sint 
amintite jocurile rapidiștilor cu au
striecii, cu selecționata olimpică a 
R.P.U. și altele. Fotbaliștii — la rin- 
dui lor — dovedesc că au luat loc 
de multe ori în fotoliile teatrelor 
bucureștene. Este plăcut, antrenant ! 
Sugestiile sînt primite, fără obiecții, 
și de către o parte și de 
laltă.

Tov. O- Zaharia, din 
clubului Rapid, ne spune 
tele :

— De mult aveam în proiect aceste 
acțiuni. Dorim ca „după-amiezile Ra
pidului" ce vor avea loc în fiecare 
săptămină, joia, să devină tradiționa- 
le. Intîlnirile sportivilor noștri cu 
oameni de cultură, știință, artă, cu 
suporterii noștri, nu pot să ne aducă 
decît lucruri folositoare, să ne ajute 
la lichidarea unor lipsuri, la 
tățirea activității noastre 
Sîntem la cea de-a doua și 
sincer, că mi se par reușite.

Intr-adevăr, acțiunea aceasta poate 
primi — fără nici o rezervă — califi
cativul : reușit.

către cea-

conducerea 
printre al-

îmbună- 
sportive. 
vă spun

VALENTIN PAUNESCU

Programul manifestațiilor sportive
din Capitală

AZI

BASCHET: teren Știința (strada Va- 
sile Pirvan), de la ora 17,30: Steaua— 
Știința și Lotul de juniori —Dinamo 
(„Cupa de vară").

POPICE: sala Unirea (fostă Recolta), 
de la ora 16 : con
curs de verificare 
a loturilor R. P.
Romîne.

BOX : stadionul 
Dinamo, de la ora 
18,30: Steaua —
Metalul si D.namo 
— Constructorul 
Galați (camp, re
publican pe echi
pe).

TIR : poligonul 
Tunari, de la ora 
9 : întilnirea inter
națională R. P. Ro
mînă — R. P. Un
gară.

ța Cluj, Progresul—Steaua (camp, cat.' 
A).

VOLEI: teren Sănătatea, de la ora 9: 
Semănătoarea—Electroputere Craiova 
(mase.), Confecția—S.S.E. Tg.
(fem.), în cadrul campionatului 
calificare.

MIINE la

Jiu
de

sala

POLO: ștrandul Tineretului, de la 
ora 8: Progresul—Dinamo, Știința— 
S.S.E. 2, Clubul sportiv școlar—Steaua, 
Rapid—S.S.E. 1 (camp, de juniori); de 
la ora 12 : Știința—Mureșul Tg. Mureș, 
Steaua — Industria Lînii Timișoara 
(camp. cat. A).

RUGBI: stadionul Progresul (str. dr. 
Staicovici), de la ora 9: Gloria—Știin-

POPICE :
Unirea, de la ora 8: 
concurs de verifi
care a loturilor 
R. P. Romîne.

BOX : teren Pro
gresul, de la ora 
10 : Progresul — 
Farul Constanța 
(camp, republican 
pe echipe).

CICLISM : velo
dromul Dinamo, de 
la ora 10: „Cupa 
Gloria", șos. Bu
curești — Ploiești, 
km 8 (aeroportul 

ora 9 : concurs des-Băneasa), de 
chis tuturor categoriilor de alergători.

FOTBAL: stadionul Republicii, ds 
la ora 15,45: Steaua—Minerul și Di
namo—Crișana (camp. cat. A). Teren 
Gloria, ora 8.30: Metalul—Progresul 
Alexandria (cat. B).

TIR: poligonul Tunari, de la ora 9: 
întilnirea internațională R.P. Romînă 
—R.P. Ungară.

După Romînia — Anglia la tineret

Presa engleză despre meciul de la București
întilnirea de fotbal dintre echi

pele de tineret ale R.P. Romîne și 
Angliei a fost așteptată cu mult in
teres de către sportivi și iubitorii 
balonului rotund nu numai din țara 
noastră, ci și din Anglia. De acest 
lucru ne convinge atit componența 
echipei engleze, alcătuită din jucă
torii tineri cei mai în formă, cit și 
prezența la această intîlnire a unui 
grup numeros de ziariști sportivi de 
la cele mai mari cotidiene britanice 
ca „The Times", „Daily Telegraph", 
„Daily Mirror", „Daily Herald" etc.

După victoria cu 4-2 înregistrată 
la Belgrad, echipa engleză spera ca 
in Romînia să obțină dacă nu tot 
o victorie, cel puțin un rezultat de 
egalitate.

în presa din țara noastră s-a scris 
detaliat despre desfășurarea fi re
zultatul partidei.

Dar iată ce scriu ziarele engleze 
despre înfringerea suferită la Bucu
rești.

Ziarul „Times" din 3 iunie, sub 
titlul „Unicul gol al partidei în
scris dintr-o lovitură liberă", arată 
printre altele :

„Echipa de tineret (sub 23 ani) a 
Angliei a fost învinsă de romîni în 
această după-amiază. încercările ho- 
tărîte ale englezilor de a egala au 
fost destrămate de stoperul Petescu, 
care a fost de neclintit, sau de in
tervențiile lui Suciu".

Mai departe, același ziar scrie : 
„Anglia a început bine și a avut o 
perioadă de dominare ușoară in pri
mul sfert de oră, dar Dobson 
reușit 
batic ă 
tilnit 
gol al
lovitură liberă din marginea careu
lui englez. Matei a expediat impa-

rabil balonul intr-un colț al porții, 
în timp ce portarul englez, Bonetti, 
se aștepta ca el să șuteze în colțul 
opus. Rezultatul de ieri este exact 
contrar celui înregistrat în ultimul 
nieei susținut de echipele celor două 
țări la București, cînd Anglia a cîș- 
tigat prin golul inserts de Haynes".

Ziarul „Daily Telegraph" din 3 iu
nie serie sub titlul „Tinerii noștri au 
găsit apărarea romînă prea puter
nică" : „Echipa engleză a susținut 
astăzi la București cel de al doilea

ritată a echipei noastre, redăm unele 
pasagii și din influentul ziar „Guar
dian" din 3 iunie, care sub titlul 
„Rominia și-a luat revanșa", scrie: 
„Printr-o coincidență, rezultatul de 
astă-seară a fost exadt reversul sco
rului de acum 6 ani, ci nd echipele 
de tineret ale celor două țări s-au 
mai întâlnit la București. Meciul de 
alamei s-a jucat pe același stadion, 
iar Haynes a expediat mingea în 
poartă cu numai 2 minute înainte 
ca arbitrul să fluiere sfîrșitul

să înscrie din lovitura 
in urma căreia balonul 
bara transversală,
partidei a fost marcat dintr-o

nu a 
acro- 
a în-

Singurul

Dinamo Pitești—Motor Zwickau 2-1 (0-1)
PITEȘTI 7 (prin telefon). — După 

o perioadă de studiu, în min. 15 Jura 
(M.Z.) ia o acțiune pe cont propriu 
și din apropierea liniei de 16 m șu- 
tează în piciorul lui Barbu ; mingea 
ia o traiectorie curioasă și intră în 
poartă. Din acest moment începe — 
de fapt — jocul. Dinamo inițiază 
nenumărate atacuri, dar înaintarea 
ratează mult.

Cea de a doua parte aparține în 
întregime echipei locale. Dinamo- 
viștii au utilizat frecvent extremele, 
inițiind acțiuni purtate în viteză și 
evitînd jocul pe sus, care convenea 
oaspeților. Numai apărarea fermă a 
acestora a făcut ca Ia sfîrșitul jocu
lui tabela de marcaj să nu indice un 
scor mai mare în favoarea localni
cilor. A fost o partidă viu disputată,

care a plăcut celor peste 6000 de 
spectatori prezenți în tribune. Pen
tru Dinamo a înscris Țurcan (min. 
68 și 87).

Arbitrul I. Palade-Sibiu a condus 
bine următoarele formații :

DINAMO :
Valcan, 
trescu 
(Radu) 
Lovin, 
nescu.

MOTOR
Glaubitz, 
R. Franz 
Hentschel,

Matache 
Barbu, Haimovici 
(Corneanu), 
— Stănoaie, 
Nicolescu

(Varga) — 
Dumi- 

V. Alexandru 
Constantinescu, 

(Țurcan), C. Io-

ZWICKAU : Franke — 
Griiny, Beiesr — Schufor, 

— E. Franz, Tauscher, 
Jura, Speth.

AL. MOMETE și 
D. ȘTEFANESCU 
corespondenți

Crăiniceanu pătrunde spre
‘V ' r

O fază din meciul de tineret Romînia — Anglia: 
poarta oaspeților.

lovitură liberă în 
Anglia nu 
Ia Belgrad, 
că a avut

nim. 35. 
a jucat ații de 

in primul rind 
oameni slabi in 
pentru că apă-

meci pe continent. Dobson a șutat 
in bară in prima repriză iar Stokes
1- a imitat, insă Anglia nu a putut 
reduce handicapul de un gol marcat 
dintr-o 
Desigur 
bine ca 
pentru
2— 3 posturi dar și 
rarea ro.mină, avînd half centru pe 
Petescu. și in poartă pe Suciu, nu 
s-a lăsat depășită".

Referindu-se la cvintetul 
al echipei noastre, ziaristul 
Miller de Ia același 
„Apărarea noastră 
grea încercare, iar 
romîne, Matei și I 
dat mult de furcă 
Thomson. Anglia a 
la... 20 yarzi de linia

Decizia justă a 
slovac este descrisă de ziarist astfel : 
„La un atac al romini’or Labone l-a 
trîntât, fără a avea mingea, pe Adam, 
la 20 yarzi de poartă iar Matei, din 
lovitură liberă, a expediat perfect 
bal-onul peste zidul celor patru".

Tot pentru a explica victoria me-

ofensiv 
David 

erată : 
pusă la

ziar
a fost
aripile echipei 

Crăiniceanu, au 
lui Cohen șS 

pierdut meciul 
de centru".

arbitrului ceho-

Foto: V. Bageac

data aceasta echipa An- 
reușit să-și reafirme for-

tidei. De 
gliei nu a 
ma cu care a învins pe iugoslavi cu 
4-2".

Autorul articolului recunoaște că 
in ciuda 
necos și 
și Suciu 
părea că 
inevitabil, apărarea romînă s-a aflat 
„la post".

Nu sînt trecute cu vederea de pre
sa engleză nici încercările antreno
rului Joe Mercer de a salva situa
ția prin înlocuirea lui Hill cu Stokes 
și trecerea lui Hunt pe postul de 
inter dreapta.

Referindu-se 
ciului, părerea 
lui englez este 
că arbitrul nu 
ciul in mină, iar pe de altă parte 
noi nu am fost intr-o zi bună".

vintului, a terenului alu- 
desfundat, Matei, Petescu 
au fost in zi bună. Deși se 

golul englezilor devine...

la desfășurarea me- 
conducătorului lotu- 
redată astfel : „Cred 

a ținut suficient me

S. V.
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Planoriștii noștri la... înălțime! U G B I
• RECORD DE DISTANTA — 425 KM — ÎN CLASA PLANOARE- 
LOR BILOC : ION ALEXA ȘI NICOLAE MIHĂIȚĂ • AURELIA 
GHEORGHIU — 321 KM — RECORD FEMININ DE DISTANTA 
@ TREI INSIGNE INTERNAȚIONALE DE AUR CU UN DIAMANT

In zbor spre țel...
Tonoeanu

erau obosiți 
într-alta ca 
argintiu al

primul pla-

este un lucru ușor. Piloții 
și așteptau dintr-o clipă 
la orizont să apară firul 
Dunării.

La ora 4 după-amiază
nor cobora de la o înălțime de 1000 
de metri spre Călărași. Era planoris- 
tul Gheorghe Deliu, asistent la Poli
tehnica din Iași. Performanța propusă 
era realizată. După el au aterizat, la 
intervale scurte, Viorel Cismaș (Arad: 
și Nagu Zoltan (Tg. Mureș). Perfor
manțele stabilite de ei — 326 km — 
constituie probe pentru insigna 
aur cu un diamant.

Pe drum, ceilalți planoriști 
luptau incă. Dar Călărașul n-a 
putut fi atins : Mihai Bindea a
vizat la 2 km de aerodrom, iar Aure
lia Gheorghiu la 5 km spre nord-vest. 
Intirzierea la decolare a costat! Zbo
rul Aureliei Gheorghiu — 321 km — 
constituie totuși un nou record femi
nin de distanță.

Planorul biloc av'.nd 
Alexa și Ion Mihăiță 
vest și a 
425 km —
lung zbor cu 
țării noastre.

de

mai 
mai 
ate-

tel fir.

cu rC- 
zbo-

Deschiderea sezonului de planorism 
din acest an a fost marcată de o a- 
valanșă de performanțe. După va
lorosul record de zbor de viteză pe 
traseu triunghiular de 100 km. sta
bilit de maestrul sportului Mircea Fi- 
nescu — 91,9 km/ară — recordul de 
viteză pentru planoare biloc, dobori t 
de Viorel Cismaș și Ion Alexa și de
pășirea recordului de înălțime de că
tre Nicolae Mihăiță, planoriștii noștri 
fruntași, aflăți la centrul de antre
nament al aeroclubului regional Iași, 
au obținut noi succese. Intr-o singură 
zi au fost doborite două recorduri re
publicane și s-au executat șapte zbo
ruri de peste 300 de km (din care 
trei cu țel fix), probă care contează 
pentru insigna internațională de aur 
cu un diamant.

30 mai (ultima zi de tentative).
La ora 6 dimineața, primul planor 

s-a însăilat timid in văzduh. Vintul 
sufla destul de puternic de aceea co
misia de organizare — antrenor ing. 
Mir ce a Finescu — avea firește toate 
motivele să fie îngrijorat. In plano
rism insă experiența este hotăritoare. 
Dacă situația urma să se îmbunătă
țească pe parcurs fiecare clipă de 
întârziere în decolare putea să ducă 
la insucces. Țini nd seamă de condi
țiile probabile au fost fixate in grabă 
traseele: două zboruri cu țel fix pen
tru planoare biloc și monoloc — Iași— 
Oltenița și respectiv Iași—Negru Vodă 
și șapte zboruri de distanță cu 
Iași—Călărași.

„Start"! Decolarea s-a făcut 
comandări precise: executarea
rarilor cit mai aproape de poala no
rilor. cit mai mult cîștig de înăHime 
și, dacă punctele vor fi atinse, con
tinuarea tentativei pentru probele de 
distanță liberă.

In primii 150 de km norii, formați 
la joasă înălțime, au cerut din partea 
planonștilor o atenție deosebită, fo
losirea timpului de salt cu randa
ment maxim și specularea fiecărei 
ascendențe pentru reciștigarea înălți
mii. Cei care au întirziat cu decola
rea au fost siliți de 
ze pe drum. Grosul plutonului însă 
în spiralări dese Și 
Ia un nor la altul a coborît spre sud. 
Nici aici condițiile nu erau mai bune. 
Zona cea mai dificilă avea să fie îm
prejurimile Tecuciului, caracteristice 
pentru nesiguranța curenților atmosfe
rici. Ea trebuia trecută la o înălțime 
suficient de mare. In fruntea forma
ției se afla Gheorghe Deliu, urmat 
de Viorel Cișmaș. Cum au intrat in 
zonă, altimetrele de bord au stat ci- 
teva clipe pe zero, apoi au început 
să coboare. Situația era dificilă. O 
spiralare, două căutări febrile, luptă 
pentru fiecare kilometru și unul cite 
unul planoriștii au ieșit, la joasă înă'- 
țime, spre un nou front ascensional. 
Cu toate că vintul își schimbase 
puțin direcția, nici unul nu s-a abătut 

la traiect. Plafonul norilor a început 
urce. Astfel că după circa 200 km 
drum planoriștii zburau din nou 

1500—1600 de metri. Un front de 
furtună i-a întimpinat insă, puțin 
primitor. Au fost nevoiți să coboare 
și iar a început lupta pentru reciști- 
garea înălțimii, care le-a cerut spe
culații tactice, pricepere și... i nervi 
tari.

A coborî peste toate obcirielg Mol
dovei și a traversa cimpia Dunării 
la bordul unui aparat' fără motor, nil

altfel să ateriz —

salturi scurte de

Concurs de verificare a loturilor R. P. R
azi și mîine în sala „Unirea”

cu reprezentativele R.P. 
loturile noastre fac azi și 

ultimă verificare. Este vorba 
întîlniri în compania echipe-

C.F.R. București 1505—2044

MllNE; UN INTERESANT CUPLAJ
PE „PROGRESUL”

de 
■•■să
de 
la
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în cadrul pregătirilor pentru dubla 
întîlnire 
Ungare, 
mîine o 
de două
lor selecționate ale orașului București, 
după care vor fi definitivate forma
țiile reprezentativelor R. P. Romine.

întîlnirile au loc în sala Unirea 
(fostă Recolta, la capătul liniei de 
tramvai nr. 13, pe Șos. Iancului), as
tăzi de la ora 16, iar mîine de la ora 
8 dimineața.

IN etapa inerregionala 
A CAMPIONATULUI

Campionatul republican pe echipe a 
continuat duminica trecută prin jocu
rile etapei interregionale, faza I. tur 
(returul este programat la 23 iunie). 
Iată rezultatele înregistrate :

Masculin : Voința Tg. Mureș — In
dustria Locală Bala Mare 5126—4699 p. 
d. ; Unirea F. Z. Roman — Locomotiva 
Iași 4836—4606 p.d.; Petrolul Ploiești 
— Constructorul Craiova 5015—4636 p. 
d.; Cimentul Brăila — M.M.C.M. Bu
curești 3934—4303 p. d.; Cetatea Giur
giu — Progresul Pitești 5018—5100 
p. d.

Feminin : Unirea București — Hi
dromecanica Brașov 2363—2316 p. d.; 
Unirea F. Z. Roman — Sănătatea Bîr
lad 2182 — 1539 p. d.; Progresul Pi-

Citiți nr. 11
dl revistei „SPORI“

la bord pe Ion 
a trecut spre 

Zimnicea — 
astfel cel mai

DIN CUPRINS :
SUPREMAȚIA CONTINEN
TALĂ A RAPIDULUI LA 
VOLEI.
FOTOREPORTAJUL CUPEI 
PĂCII (rugbi).
Buletin olimpic : Echipa de 
polo pe apă.
FOTBAL : Romînia — Anglia 
(tineret) 1-0; Rominia — Po
lonia 1-1 ; Portretul Iui Con
stantin ;
Herrera 
echipelor
(Austria)
In preajma 
atletice ale 
CICLISM :
Varșovia și
Velodromul.
Magazin sportiv etc., etc.

aterizat la
efectuind 

planorul pe ter toriul

★
de zboruri de psrfor-Tentativele 

mantă de la Iași, au fost, așadar, fruc
tuoase. Cu acest prilej Ion Alexa, 
Nicolae Mihăiță și Petre Zenovei 
și-au terminat probele pentru insigna 
internațională de aur cu un diamant, 
iar Nicolae Mihăiță a 
baremul pentru titlul 
sportului. Dar sezonul 
încă la început.

îndeplinit 
de maestru al 
planoristic este

e

însemnările lui H. 
(VI) ; Recordmanii 
naționale : Hanappi 
etc.

marilor întîlniri 
anului..
De la Fraga Ia 
la Berlin.

De la I. E. B. S.
S-au pus în vînzare bilete pentru 

cuplajul de fotbal STEAUA—MINERUL 
și DINAMO BUC.—CRIȘANA de dumi
nică 9 iunie, de pe stadionul Republi
cii, la casele obișnuite : str. Ion Vidu, 
agențiile Pronosport din cal. Victoriei 
nr. 2 și C.C.A. din bd. 6 Martie, sta
dioanele „23 August”, Republicii, Dina
mo și Giulești.

tești 
p. d.

Cu prilejul acestor întîlniri s-a con
statat o bună pregătire a echipelor și, 
în general, a sportivilor și sportive
lor, înregistrîndu-se cîteva rezultate 
individuale valoroase. Astfel, în în
trecerile masculine, maestrul sportu
lui Tiberiu Szemani (Voința Tg. Mu
reș) a realizat o perfoirmanță de va
loare internațională : 937 p. d.. Acea
sta indică forma foarte bună a jucă
torului din Tg. Mureș, ceea ce nu 
poate fi decît îmbucurător, acum în 
preajma meciului cu R. P. Ungară, 
(Szemani face parte din lotul nostru 
reprezentativ).

De asemenea, în întrecerea feminină 
am consemnat comportări demne de 
sublinat. Astfel, Ioana Gothard (Uni
rea București) a doborît 441 popice, 
ceea ce reprezintă un rezultat exce
lent. Dintre celelalte menționăm ci
frele reaEzate de : Stela Moldoveanu, 
(Hidromecanica Brașov), 431 p. d.; 
Erica Arion și Crista Szocs (Unirea 
București) 396 și respectiv 394 p. d.; 
Margareta Grozea (Hidromecanica 
Brașov) 393 p. d.

Toate aceste cifre arată posibilitățile 
sportivilor și sportivelor noastre, pre
cum și faptul că printr-o pregătire 
temeinică nivelul performanțelor poa
te fi ridicat necontenit. Și în această 
direcție trebuie concentrată toată a- 
tenția antrenorilor și sportivilor 
noștri.

• Prod 
alătura 
„capuu 
cadrul 
rugbiJ

Trei echipe bucureștene - 
greșul, Steaua, Gloria — și 
de ele Știința Cluj, alcătuiesc 
de afiș“ al etapei a IX-a din 
campionatului republican de 
Cele patru formații vor evolua mîinel 
dimineață, în cuplaj, pe stadionul dini 
str. dr. Staiicovici. Partida derbi din
tre Progresul și Steaua nu mai are 
nevoie de recomandări (ambele formad 
ții ocupă locuri fruntașe în clasa
ment). Nu mai puțin interesantă pro
mite să fie și întâlnirea Gloria — 
Știința Cluj, echipe 
apropiate.

Restul meciurilor 
pă vor avea loc în 
—Grivița Roșie, Rulmentul Bîrlad—I 
Dinamo București, Farul Constanța-J 
Unirea București și Știința Timișoara 
—Știința Petroșeni.

de valori sensibil

din această eta-J 
țară : CSMS Iași

Concurs do viteză pe circuit
la Moreni

Du tainic, 
najat în i 
avea loc 1 
blican de 
participa 
sportive din regiunea Ploiești. Se vo 
disputa curse la toate categoriile d- 
capacitate.

ii dimineața, pe traseul ame-l 
centrul orașului Moreni. va 
faza I a campionatului repu- 
viteză pe circuit, la care vor! 

motooidiști din asociațiilcl

II
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI „MOSFILM" 

DUPĂ POVESTIREA LUI V. AKSENOV

I 
$ f

Scenariul și regia : ALEKSEI SAHAROV 
Imaginea : V. NIKOLAEV 
Muzica : I. I. LEVITIN

Cu: V. LIVANOV, V. LANOVOI, O. ANOFRIEV, TAMARA SEMINA, 
N. SAȚKAIA

VIOREL TONCEAN’U

PRONOEXPRES1X2X1X21

ȘCOALA MEDIE NR. 35 
CU PROGRAM SPECIAL 
DE EDUCAȚIE FIZICA 

anunță :
CONCURSUL DE ADMITERE 

pentru clasa a Vlll-a 
după cum urmează :

reia 
sub

Campionatul categoriei A se 
mîine, după o scurtă întrerupere, 
semnul luptei pentru cristalizarea situa
ției la periferia clasamentului.

Pentru a veni în ajutorul participan- 
ților, redăm mai jos cîteva aspecte de 
Ia desfășurarea meciurilor din tur dis
putate între ele de protagonistele acestui 
concurs.

— Progresul—Dinamo Bacău (2—0). 
Partida a fost predominată de lupta 
pentru puncte.

— Petrolul — Știința Timișoara 
(5—1). Partidă în care atacul petrolist, 
în vervă, a străpuns cu ușurință apărarea 
studenților.

— Steagul roșu — 
Adevărat bombardament 
danilor apărată cu mult 
în formă mare.

— Dinamo Obor —

U.T.A. (2—0). 
la poarta ară- 
brio de Coman

C.F.R. Roșiori 
(6—0). Apărarea feroviarilor nu a con
stituit o problemă pentru dinamoviști. 

—- Arieșuî — Unirea Dej (2—2). 
Aricșul nu a putut fructifica ocaziile 
avute.
....—i Dipamo, Pitești '— .Chimia Făgăraș 
(3—0). Partiția 4 fost la .discreția di- 
namoviștilor care puteau marca mult 
mai piuit.

★

Iată acum programul concursului Pro.
,npsport de șăpțămîna viitoare (nr. 21 
din 16 iunie), ., ' i

1. Sel. dlviz.—K. Offenbach
2. Tatabânya—Honved (camp.
3. Komlo—Salgotarjan (camp.
4. Dorog—Ujpesti Dozsa (camp. RPU)
5. Szeged—Pecs (camp. RPU)
6 Dinamo Pitești—Met. Buc. (eat B)
7. Met. Tîrgoviște—IMUM (cat. Bj
8. CFR Tim.—Min. B. Mare (cat. B)
9. Ceahlăul P.N.—Siderurgistul Galați 

(cat. B.).
10. CSM Sibiu—Prog. Alexandria (cat. B)
11. Crlșui Oradea—Unirea Dej (cat. B)
12. Recolta Cărei—Ind. Sîrmei C.T. (B) 
Sp. Arieșul Turda—ASMD S. Mare (B)

Se atrage atenția participanților că 
meciul nr. 1 este Selecționata divizio
nară — K. Offenbach (R.F.G.) aȘa cum 
s-a arătat mai sus și 
divizionară — Daring 
cum a apărut în afișele 
etapă a fia ți in rețea.

★

Popularul concurs Sportexpres al trim. 
II, care a reușit să 
unor largi mase de 
propie de închidere.

70.368 premii în 
valoare de 4.500.000 lei printre care 
autoturisme 
scutere, magnetofoane, televizoare, ara
gazuri, 30 excursii în U.R.S.S. etc., 
sînt în așteptarea noilor lor posesori.

Pentru a vă înscrie pe. lista cîștigăto- 
rilor nu uitați să vă procurați chiar azi 
cît mai multe bilete.

Avînd in buzunar biletele Sportexpres 
,yj se oleră, m afara .premiilor de la

(R.F.G.) 
RPU) 
RPU)

nu selecționata 
Club Bruxelles 
și fluturași! de

trezească interesul 
participanți, se a-

în
3

MOSKVTCI*.  motociclete.

obiecte și bani

tragerea din 23 iunie și alte posibilități 
de cîștig. Astfel, posesorilor de bilete 
Sportexpres care participă la concursul 
Pranoexpres de miercuri 12 iunie li se 
atribuie în plus, printr-o extragere su
plimentară de 5 numere, importante pre
mii printre care: 1 motocicletă, televi. 
zoare, frigidere, aragazuri etc.

Așadar, un 
Pronosport se 
prize.

Nu 
multe

drum la agențiile Loto- 
poate solda cu multe sur-

12 iunie 1963 — vizita medicală — 
eliminatorie (la Cabinetul medical 
de cultură fizică al școlii). Candi
date vor prezenta rezultatul Micro
radiografiei pulmonare. reacției Wa- 
serman șl a probelor hepatice.

13 iunie 1963 — probele sportive ■— 
eliminatorii, coustînd din : alergare 
de viteză pe 60 m, săritura în lun
gime cu elan, aruncarea la distan
tă a mingii de oină, probă combina
tă cu obstacole.

_ examenul teoretic 
la limba romînă și

15 iunie 1363 
(oral și scris) 
matematică.

uitați ! 
șanse !

Mai multe bilete.

LOTO CENTRAL

mai

deLa tragerea Loto-Central din 
7 iunie 1963 au fost extrase din 
mătoarele numere: 21 46 52 18 
77 5 25, Premiul special A: 52 77 42 Premiul 
special B: 18 b 5 Premiul special C : 
21 25 46. Fond de premii: 611.835 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
București, str. Doamnei nr. 2, orele 19.

PRONOSPORT
fconcursului Pronosport nr.

1963:
Premiile 

din 2 iunie

ziua 
urna ur-
42 69 6

în

22

Categoria
Categoria a
Categoria a

Premiile la categoria I au fost obținute
de participanții: Stan loan din Iași și Pe- 
troșel Ion din București.

fac la secretariatul 
Dorobanților nr. 163 

.13 în zilele de 10
înscrierile se 

școlii din calea 
între orele 10—L_ — 
și 11 iunie. Candidați! vor prezenta 
pentru înscriere următoarele acte :

tip al

7 clase; 
naștere

I: 2 variante X 30.434
II- a: 92,70 variante X 787
III- a: 991 variante X 110

lei 
lei 

lei.

Rubrică redactată dc Loto-Pronosport.

— cerere pe formularul 
școlii ;

— certificat de absolvire a
— copie de pe actul de 

(împreună cu originalul).
In cerere se va specifica disci

plina sportivă ța care dorește să se 
specializeze : — —— -'
sau baschet, 
franceză sau 
optează.

Absolvenții 
aceleași drepturi ca și absolvenții 
celorlalte școli de cultură generală.

Informații suplimentare se pot ob
ține la telefonul 11.09.43, între orele 
8—14.

atletism, gimnastică 
precum șl clasa de 

de engleză pentru care

școlii se bucură de



CULESE LA „MONDIALELE" DE LUPTE
Precum se știe, între 31 mai și 2 iunie, Sofia a 

găzduit cea de a XV-a ediție a campionatelor mon
diale de lupte libere. Publicăm mai jos cîteva as
pecte interesante de la această mare competiție.

• în cele trei zile de 
concurs s-au disputat 246 
de meciuri dintre care 
s-au încheiat prin tuș.

73

de
la

• Din totalul de 146 
luptători, prezenți 
„mondiale**  au fost desca
lificați doar doi, și a- 
nume Kimihoro (Japonia) 
și Kim ki Sem (R.P.D. 
Coreeană) — categoria 
78 kg. Sancțiunea a fost 
dictată de juriu după 
consumarea celor două 
reprize pentru pasivitate 
și ne sportivitate: s-au 
tras reciproc de... păr.

se poate de elocvent fap
tul că în prima zi a în
trecerilor, noaptea la 1,45, 
la ultimul meci (luptătorii 
bulgari își terminaseră 
meciurile pe care le-au 
avut de susținut) au mai 
rămas în tribunele sta
dionului 
5.000 de

„Lewski“ circa 
spectatori.

buna desfășurare

V. Po-

• La categoria grea, 
peste 97 kg, au concurat 
12 sportivi, dintre care 
cel mai... ușor a fost ja
ponezul Kitagowa — 99 
kg — iar cel mai greu 
bulgarul Akhmedov, 121 
kg.

® La
a „mondialelor" și-au dat 
concursul și cinci arbitri 
romini și anume :
popiei, V. Bați, I. Staicu 
(arbitri internaționali), I. 
Bătrin și D. Hitru (candi
dați).

intrarea prînci- 
stadionul „Lew- 
zidul tribunei I

• In tot timpul între
cerilor s-a înregistrat o 
singură ne prezentare și 
aceea din cauza depășirii 
greutății. Luptătorul care 
în ultimul minut din ora 
efectuată cintarului a mai 
avut in plus cite va zeci 
de grame peste 63 kg, a 
fost polonezul Zurawski.

• La 
pală pe 
ski", pe 
sînt așezate două plăci de 
marmură. Pe una dintre 
ele se pot citi: Iolanda 
Balaș, Republica Popu
lară Romînă, a obținut pe 
acest stadion la 16.VI.1961 
un record mondial la să
ritura în înălțime — 1,91 
m. Pe cealaltă placă este 
scris numele atletului so
vietic, Valeri Brumei. Și 
el ca și Iolanda Balaș a 
stabilit aici un 
cord al lumii in 
1961 — 2,25 m.

nou re-
august

T. R.
• Pasiunea publicului 

sofiot pentru sportul lup
telor o caracterizează cit

ȘAHISTE
Unui director

Cînd îl zărise, lntx-o xi, 
Jucînd în cadrai 
Un mucalit mi-a

unei 
zis:

La el e greu

runde, 
— Să 

știi, 
poți...să

pătrunde 1
Unui jucător căruia 1 

s-a repartizat un nou o- 
partament.
e un jucător temut.

Dar orișicît ar fi de tare. 
Eu nu cred să mai fi făcut 
O-atît de splendidă...

mutare 1

El

Unui birocrat

cu prisosință 
notorietate :

Se bucură. 
De-o veche
El are-o mare preferință 
Pentru partide... amînate 1

Unui șahist (în preaj
ma căsătoriei).

Ca vechi amic, îl felicit 
Că se însoară, peste-o lună. 
E prima oară (în sfârșit) 
Cînd face o... partidă bună!

MIRCEA CODRESCU

K. O.!

MOTOCICLISM PE STADION

I

Acum 
spectatorii 
nele stadionului „23 
gust" din Capitală au 
prilejul să asiste la 
luția inotocidiștâlor 
lotul republican de 
track. Peste 50 000 
spectatori care i-au urmărit 
cu respirația oprită, i-au 
încurajat frenetic și i-au 
răsplătit cu aplauze. Tre
buie să arătăm, de altfel, 
că acest sport a luat o 
dezvoltare deosebită în 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă 
și R.P. Polonă și tinde să 
ia amploare și în țara noas
tră. In R.P. Polonă dirt- 
track-ul este foarte dez
voltat și se desfășoară în 
trei categorii — liga 1. 
II și a lil a.

Motocicleta de dirt-track 
este de o construcție mult 
diferită față de celelalte 
motociclete. Motoarele sînt 
alimentate cu alcool meti-

două duminici 
aflați în tribu-

Au- 
avut 
evo- 
din 
dirt- 

de

lie și consumă circa 60 
de litri la suta de km. 
Motocicleta este foarte 
ușoară : cântărește mai pu
țin de 85 kg. Trebuie re
marcată — la aceste mo
tociclete — lipsa totală a 
(rinelor, frînarea propriu 
zisă făcîndu-se prin redu
cerea gazelor și derapaj. 
Viteza pe care o dezvoltă 
motocicletele de dirt-track 
este în jur de 85 km/oră 
în linie dreaptă și aproxi 
mativ 70 km/oră în viraje. 
Caracteristica principală 
este — așa după cum se 
vede — că viteza în viraj 
tinde să egaleze pe aceea 
dezvoltată în linie dreaptă.

In concursul de pe Sta
dionul „23 August- I. 
Cucu (Metalul) a înregis
trat timpul de 19,6 sec. pe 
un tur de pistă, iar Gh. 
Voiculescu (Steaua) și Al. 
Sinea (Voința) au fost cro
nometrați cu 19,8 sec pe

aceeași distanță, 
reprezintă o viteză medie 
de 74 km/oră. învingătorii 
concursului, tînărul Ion 
Cucu, este ajustor la seu 
lăria generală a Uzinelor 
„23 August" din Capitală 
și practică acest gen de 
probă a sportului cu motor 
doar de anul trecut.

I. DUMITRESCU

Meci de box, la Dealul 
Muscelului...

Desigur că boxerul de 
categorie grea, pe care îl 
vedeți la podea, a vrut doar 
să facă o glumă, lăsîndu-se 
doborît de ti nărui său ad
versar de categoria... foiță. 
Acesta din urmă a luat

însă lucrurile în serios. De. 
altfel poziția lui clasică 
de luptă ilustrează că el e 
gala să aplice un upercut 
năprasnic, obținînd astfel 
prima victorie prin K.O. 
dintr-un palmares ce nu se 
va închide, probabil, cu 
acest meci.

A fost ofsaid?
Doi cititori, Pavel Crețu 

din comuna Nicșenii regiu
nea Suceava și Ladislau 
Paseka, din comuna Nă
drag, regiunea Banat, ne-au

...0 tlega j^re a jucători
lor moscoviți. spre centrul 
terenului, a dat ocazie să 
se înscrie un gol care a 
stîmit unde discuții, mai

POSTR MRCRZIN*
AUREL MARGINEANU, 

DBAGAȘANI. — Zavoda II 
(Steaua), Cîmpeanu și Hora- 
tiu Moldovan (Știința Cluj), 
Buzea (Farul), iar dintre ju
cătorii B alint

(Steaua) și Andiei Radu
lescu (Rapid) și-au făcut o 
adevărată specialitate din 
aruncările de la tușă. Ast
fel de aruncări sînt mai 
periculoase decît cometele, 
prin faptul că .adresa’ lor 
e mult mai precisă.

1. SAULESCU. SLATINA. —
1) Golul victoriei noastre în 
meciul de fotbal disputat în

O aruncătoare de 
greutate ? Așa lasă 
impresia. în realitate 
avem insă de-a face 
cu o jucătoare de... 

fotbal, care a evoluat 
în cadrul unui meci dis
putat de două echipe 
de femei, în localitatea 
Elvina (Comma) din 
Spania.

Din relatările apăru
te in presă, ca și din 
declarațiile unor spec
tatori, reiese că meciul 
n-a fost cîtuși de puțin 
amuzant.

într-adevăr, la un 
moment dat, „afroditeleu 
înfuriate au început să 
se lovească cu picioa
rele și să-și care la 
pumni cu nemiluita. 
Ba fotbalista din foto
grafie s-a năpustit și 
asupra unui spectator, 
pe care l-a lovit atît de 
puternic îneît l-a fă
cut... K.O. Probabil că 
aceeași soartă ar fi a- 
vut-o și Sonny Liston, 
ținînd seama de felul 
cum arată fotbalista din 
fotografie, care nu mai 
are nimic comun cu... 
“sexul slabu.

fSSftiu?, 11 d j 'ki L I.W ± H LJ
1956, la Belgrad, în compa
nia Iugoslaviei, a fost în
scris de Cacoveanu. 2) In 
întîlnirea cu Turcia, din 
1961, au marcat Seredai (2) 
și Constantin (2). Pîrcălab 
n-a greșit deci declarind că 
golul Înscris cu capul în 
partida cu R. D. Germană 
reprezintă debutul său ca 
golgheter în meciuri inter- 
țări. Sper că nu vreți 
susțineți, în continuare, 
știți dv. mai bine decît

să 
că 

el 1

N. MACOVET, IAȘI, 
ginerul Stere Zeană, 
jucător la C.C.A. șl la Ști
ința Cluj, este acum antre
nor la Minerul Deva. Se pu
tea s-o rupă complet cu 
fotbalul ? El a jucat — o 
singură dată — și în echi
pa națională șî anume în 
formația aliniată In 1954, la 
Budapesta, în meciul cu 
Ungaria. înaintarea a avut 
atunci următoarea alcătuire: 
Gîrleanu, Nicușor, 
Zeană, Suni.

In- 
fost

Ozon,

GHtȚA SOLOMON, BUCU
REȘTI. — Pentru ca arbitrul 
să acorde gol, trebuie ca 
mingea să fi trecut linia 
porții, în aer sau pe pă- 
mint, cu întreaga ei circum
ferință. La campionatul 
mondial de fotbal din 1958, 
din Suedia, la meciul din
tre reprezentativele Cehoslo
vaciei și R. F. Germane — 
după cum a arătat clar fo
tografia luată cu acest pri
lej — Stacho a prins un ba
lon pe linia porții și arbi
trul a dictat în mod eronat 
gol, deși mingea nu depă
șise In întregime linia por
ții. Ca urmare a acestei gre
șeli de arbitraj, echipa ce
hoslovacă a lost egalată. 
Trebuie să știți, dimpotrivă, 
că la un meci Botafogo — 
Santos, mingea a parcurs 
toată linia porții, s-a lovit 
de una din bcrele porții 
și... a revenit in brațele por
tarului. Arbitrul, atent, n-a 
acordat gol, conformîndu-se 
prevederilor regulamentului.

1—

L .

d — jucătorii de la Lokomotiv ; X — jucătorii de 
la Rapid; A arbitru ; P — poziție.

în
Ma

V. VASILIU, COMUNA DE- 
LENI. — 1) Originea cuvîn- 
tului fotbal? Este o denumire 
englezească, în care s-au a- 
samblat cuvintele .foot*  
(picior) și .ball’ (minge). — 
2) .Dacă un jucător al ri
nei echipe de fotbal, spre 
exemplu extrema, se află in
tr-o poziție de ofsaid, dar 
fără să primească mingea 
de la coechipierii săi care 
atacă și marchează, este 
în ofsaid ? .Este greu să vă 
dau un răspuns precis, din 
moment ce dv. nu ne spu
neți unde se desfășura jo
cul în momentul acela. Dacă 
prin poziția sa, extrema 

Influența citușî de puțin jo
cul, atrăgînd, de pildă, a- 
supra lui atenția unui apă
rător, sau căutind să obțină 
în felul acesta un avantaj, 
arbitrul va fluiera ofsaid. In 
ahe cazuri, poate fi vorba 
de un ofsaid pasiv, care nu 
se sancționează. Dar cazu
rile acestea sînt mai rare 
și, în general, sînt greu de 
apreciat. Arbitrii preferă să 
n-aibă de-a face cu ele. Au 
destule buclucuri 
durile... active 1

cerut unele explicații 
legătură cu regula de 
fără din joc" (ofsaid), 
arătîndu-ne că mulți spec
tatori fac confuzii în a- 
precierea acestei situații, 
mai ales atunci cînd este 
vorba de momentul dega
jării 
mirii

Ca 
luzii
spectatori — mai grav 
cînd le fac... arbitrii ! — 
publicăm un comentariu al 
arbitrului bucureștean Gh. 
Dulea, inspirat de o întîm- 
plare ivită recent, și anu
me în meciul dintre Rapid 
București și Lokomotiv- 
Moscova.

mingii și cd al 
ei.
să risipim aceste 
pe care le fac

pri-

con- 
unii 
este

cu ofsai-

BRAȘOV 
T1MIȘOA- 
Rapidului, 

C. Dan, a fost promovat din 
rindurile juniorilor acestei 
echipe. El este fiul unui cu
noscut fotbalist de pe vre
muri: Duce. In cazul de 
față, tatăl se laudă însă cu 
fiul, care a jucat și în e- 
chipa națională. Și e abia 
la începutul activității l

V. MOLDOVAN, 
și ST. KAUDRATH, 
RA. — Fundașul

N. FLOROIU, DRAGAȘANI. 
— 1) Ion Alexandrescu, se
cretarul adjunct al Federa
ției romîne de fotbal, este 
fostul centru înaintaș al e- 
chipei Steaua. — 2) Hand
balistul Totan de Ib Steaua 
n-a activat niciodată și ca 
fotbalist. Dă cu piciorul în 
minge numai cînd... se su
pără. Și, bineînțeles, nu 
face bine 1

ou seamă în tribune. Du
biul s-a iscat din faptul că 
jucătorul Sokolov se afla 
înaintea mingii și nu avea 
între el și linia por fii ad
verse doi jucători rapidiști. 
Deci, după toate aparențe
le, ofsaid. Numai că regula

de „afară din joc" cuprin
de o serie de excepții (mai 
puțin cunoscute de public 
și chiar de undi jucători), 
printre care și pe «ceea că 
„dacă jucătorul se găsește 
în propria sa jumătate de 
teren IN MOMENTUL 
GÎND MINGEA A FOST 
PASATĂ, el nu va fi so
cotit afară din joc". In 
faza mult discutată, ju
cătorul Sokolov se afla în 
mod necontestat în pro
pria sa jumătate de teren 
In momentul cînd mingea 
a fost de ga jatâ.

Dacă fundașii Rapidului 
și în special Motroc. sesi
zau la timp acest lucru, 
ar fi putut interveni cu 
sucee® și destrăma con
traatacul. Convingerea (fal
să) că Sokolov se află în 
poziție de ofsaid, i-a făcut, 
din păcate, să nu ia startul 
la momentul oportun și să 
încerce apoi un timid pro
test pe lingă arbitri.

GH. DULEA 
arbitru de fotbal

PREA MULT ZEL
O-

100
11-

P. TODIRIȚA, TULCEA. 
1) Atletul negru Jesse 
wens a realizat 10,2 pe 
m, 20,3 pe 200 m (în 

dreaptă)

la

Boxerul profesionaist ita
lian Nino Morini are o 
pasiune. După fiecare meci 
el nu refuză pe solicita
tori și împarte cu dărnicie 
în dreapta și în stingă zeci 
și sute de autografe. Toate 
au fost bune pînă de eu- 
rlnd, cînd, a doua zi după 
ce a disputat un meci el

a aflat cu surprindere că 
o persoană necunoscută i-a 
ridicat din bancă aproape 
toate economiile sale în 
sumă de 30 000 de lire, 
prezentînd un cec care pur- 

autentică a
Lucrurile s-iu 

aceeași zi. Din 
zel, pugilistul 
autograf pe un

SPECTATOR... SUSPENDAT PE VIATĂ!
9

săritură în lungime. Nu 
e rău nîci pentru 1963, dar- 
mi-te pentru... 1936 !

ION POȘTAȘU 
Ilustrații de S. NOVAC

Echipa de fotbal Queens
Park Ranger din Liga a 
IIl-a a campionatului en
glez a rămas cu un supor
ter mai puțin. Bineînțeles, 
din vina acestuia din urmă. 
In timpul desfășurării me
ciului de campionat cu for- 

1 maț ia Northhampton Town,

Recorduri ale „sportului alb
Tenisul de cîmp are și 

el recordurile sale. Astfel, 
ou prilejul unui turneu în 
sală, desfășurat n*u  de mult 
la Paris, tenismanului fran
cez Pueirre D.i/rmon i-au 
trebuit nu mai puțin de 98 
de „game“-uri pentru a-1 
învinge pe compatriotul 
■său, Jean Noel Griand-a.

Scor final : 8—10, 9—7, 
6—2, 29—27 !“.

Dar „recordul mondial" 
aparține americanilor Schro
eder și Falkenburg care, 
în anul 1949 la Los Ange
les, au întrecut „dublul" 
Gonzalez — Stewarrl după 
ce s-au disputat... 135 de 
„game" uri (36—34, 3—6, 
4_6, 6—4, 19—17).

suporterul a fost atît de 
nemulțumit de comportarea 
jucătorilor de la Queens 
ktcît a intrat pe teren și 
a început să se bată cu ei. 
Desigur el nu a ajuns prea 
departe întrucât jucătorii 
ambelor echipe l-au scos 
afară cu forța de pe terenul 
de joc. Dar conducerea 

clubului Queens Park Ran
ger a hotărât că este nece- 
sar să ia măsuri și mai 
severe. Așa se face că, pen
tru prima dată în istoria 
fotbalului britanic, un spec, 
tator a fost... suspendat 
pe viață. Potrivit hotărîrii 
clubului, el nu va mai avea 
dreptul să pătrundă în in- 
cinta stadionului local a- 
tunci cînd se desfășoară 
un meci de fotbal.

Cel mai curios lucru din 
toată această întîmplare 
este că suporterul buclucaș 
poartă numele de... John 
Kennedy 1

ta semnătura 
lui Morini. 
lămurit în 
prea mult 
semnase un
cec în alb ce-i fusese pre
zentat de unul din nume
roșii șăi „admiratori" 1

In patru rinduri
Activitatea 

lasă mult 
stațiunea

sportivă 
de dorit în 

Herculane.
de natură 
sublim, 
la cură.

acest colț 
un peisaj

lax sportul... la regim 1
Fotbalistul Oancea de 

la Chimia Făgăraș a fost 
eliminat de pe teren la 
Craiova, pentru că a 
reacționat la duritățile 
unui

In 
CuPacienții sînt

adversar.
Măsura 
Produse 
Șl ce e. 
Să aibă

(avem garanția) 
în public satisfacție.
dacă-1 la .Chimia" 
asemenea... reacție?

Bazinul de înot din 
Pitești nu funcționează.

Nu știm cine poartă rina 
Insă așa-i realitatea 
In bazinul cu pricina 
A secat... activitatea-]



scrimă: R. P Romînă R. S. S. ă 2-2 Trimisul nostru special în „Turul MIici", MIRCEA COSTEA, nc transmite

în ultima zi a întilnirii, spadasinii și saftrcrii

și au împărțit >ic(oriilc
în ultima
R.P.

zi a întnnirii de
Romînă—R.S.S. Bielo-

Joi, 
scrimă 
rusă, protagoniști au fost spadasi
nii și sabrerii. Proba de spadă a fost 
ciștigată de echipa R.S.S. Bielorusă, 
cu scorul de 13-2. Explicația acestei 
severe înfringeri rezidă în. faptul 
că, pe de o parte, unul din trăgătorii 
de bază ai echipei, Toth, n-a reușit 
nici o victorie, la fel ca și Popescu, 
neinspirat introdus in echipă, in a- 
cest meci. De asemenea, Stelian s-a 
comportat inegal. El a obținut o 
singură victorie X (ce-i drept, foarte 
prețioasă, la Cernișevici, cel mai bun 
spadasin din echipa oaspe). Realiza
tori : Smokakov — 3. Pawlowski 
Cernișevici — 2 și Nikancikov 
pentru echipa R.S.S. Bieloruse, 
lia.il — 1 și Moldanschi — 1 
tru echipa R.P. Ro-mîne.

învingă!ori la floretă fete și 
dă, Oaspeții conduceau prin urmare 
cu 2-1 (noi obținusem victoria la 
floretă băieți). Rezultatul final a 
fost pecetluit de echipa de sabie a 
țării noastre, victorioasă cu scorul 
de 9-7. O victorie muncită (așa cum 
o arată și scorul) în care aportul

— 3,
— 4 
Ste- 
pen-

spa-

Mureșanu, din 
și Ia floretă și 

ascensiune

prîncipal l-au adus 
nou la înălțime ca 
Vintilâ, in remarcabilă 
de la meci Ia meci. Sub valoarea
lor au evoluat Mustață (bolnav) și 
Drimbă (accidentat din prima zi a 
întilnirii).

In această probă, echipa R.P. Ro
mîne a condus cu 2-1 și 4-2. Apoi 
a fost egalată și condusă cu 6-4. 
Egalăm însă la 7, după care, cu vic
toriile obținute de Mustață la Lut- 
kevici și Drimbă la Modeaev rea
lizăm scorul de 9-7. Autorii victo
riilor : Vintilă — 3 (5-4 cu Neverovici 
și Lopatnev și 5-1 cu Modeaev), Mu
reșanu — 3 
cu Lutkevici 
Mustață — 1 
Drimbă — 2 
cu Modeaev) 
mine, Neverovici — 3, Lopatnev 
Lutkevici — 2 și Modeaev — 1 
tru echipa R.S.S. Bielorusă.

Așadar, scorul final pe echipe 
de 2-2, același ca și în întîlnirile din 
cadrul turneelor individuale.

(5-1 cu Lopatnev, 5-2 
și 5-3 cu Modeaev), 
(5-0 cu Lutkevici !) și 

(5-3 cu Lutkevici și 5-4 
pentru echipa R.P. Ro-

— 1, 
pen-

este

TIBERIU STAMA

DUPĂ TURNEUL ECHIPEI ANGLIEI...

Reprezentativa de fotbal a Angliei și-a 
încheiat turneul pe continent cu un palma
res de invidiat: în 3 meciuri, 3 victorii și 
un golaveraj de 14:4 1 Primele două me
ciuri le-a cîștigat după cum se știe cu 4—2 
cu Cehoslovacia la Bratislava și 2—1 cu 
R. D. Germană la Leipzig. In fine, al 
treilea joc desfășurat miercuri seara în 
nocturnă la Basel, în compania echipei 
Elveției a revenit fotbaliștilor insulari cu 
un scor neobișnuit: 8—1 (3—1). Englezii au 
folosit de data aceasta o formație schim
bată față de cele care au evoluat în pri
mele două meciuri, și se pare că aceasta, 
a dat un randament și mai bun: Sprîn- 
gett — Armfield, Moore — Wilson, Kay, 
Flowers — Douglas, Greaves, Byrne, Meila, 
Charlton. Golurile au fost marcate ds 
Charlton 3, Byrne 2, Douglas, Kay și 
Meila. Pe scurt, turneul insularilor a fost 
cel mai fructuos din cele întreprinse în 
ultimii ani. Să fie oare un semnal al re
dresării fotbalului britanic pe plan inter
național în vederea .mondialelor' din 
1986 ?

(semifinalele) s-au calilicat M.T.K., Torino, 
Vasas și Jcleznicear. In «Cupa Happan' 
s-au înregistrat rezultatele: Ziirich — Fio
rentina 1—1, LidTse — Venezia 1—0, La 
Gantoise — Modena 0—0, Sampdaria — An
vers 1—0.

La Udine, In meci amical. Italia B a dis- 
pus cu 2—0 (1—0) de formația secundă a 
Austriei. In jocul desfășurat în urmă cu o 
lună la Viena, austriecii au cîștigat tot 
cu 2—0.

Duminică, la Viena, în meci amical se 
întîlnesc primele reprezentative ale Aus
triei și Italiei.

ȘTIRI, REZULTATE
• Al treilea meci din sferturile de finală 

ale .Cupei Spaniei' dintie Real Madrid și 
Betis, desfășurat la Valencia a fost cîști
gat de Real Madrid cu 2—0 “
• întilnirea dintre echipele

a
DYNAMO ZAGREB IN FINALA .CUPEI 

OBAȘELOR TlBGUBT
După consumarea .Cupei campionilor eu

ropeni' și a «Cupei cupelor' iată acum a 
treia competiție europeană de mare inte
res îr faza finală. Este vorba de «Cupa 
Orașelor Tîrguri' al cărei penultim act s-a 
desfășurat miercuri seara, la Zagreb, în
tre Dynamo și Ferencvaros. Fotbaliștii iu
goslavi — care cîștigaseră la Budapesta 
cu 1—0 au avut destule emoții în meciul 
revanșă. Ferencvaros a condus cu 1—0 
pînă în min. 70 prin golul marcat de Feny- 
vessi. In continuare, gazdele au marcat 
două puncte prin Zambata și Marcovici ob- 
ținînd victoria cu 2—1 și calificîndu-se în 
finală cu Valencia, cu un scor general de 
3—1. Jocurile se dispută la 12 iunie la Zagreb și ’ -la 26 Iunie la Valencia.
IM .CUPA EUROPEI CENTRALE- și .CUPA 

RAPPAN"
cu venirea verii a seiie de e-O dată 

chipe Europene au luat startul în tradițio
nalele competiții fotbalistice „Cupa Euro
pei Centrale*  și .Cupa Rappan'. Iată me
ciurile ietui din prima „manșă*  a „Cupei 
Europei Centrale': F. C. Austria — Jelez- 
nîcear 2—0, Banik Ostrava — Vasas Bu
dapesta 1—1, Torino — Admira 5—1, Bo
logna — M.T.K. 0—1. Pentru turul următor

Canotoarele noastre participă
la un concurs la Praga

Azi și mîine se desfășoară la Praga 
întrecerile unui important concurs in
ternațional de canotaj academic. La 
proba de 4 —1 rame fete participă 
și echipajul nostru compus din Lia 
Bulugiodu, Florica Ghiuzelea, Ana 
Tamaș, Emilia Rigard -|- Ștefania 
Borisov, campioane europene ale 
probei.

(0—0). 
olimpice ale 
lost ciștigată

Francois a cîș- 
Lisabona — fi-

Mantova — Weslham United 
Munster — Recife 4—2, Oro — 
3—3.
Fluminense Rio de Janeiro a

R. F. Germane și Japoniei 
de R.F.G. cu 4—0 (1—0).
• La Paris echipa Stade 

tigai în. meciul cu Benfica
nalistă în C.C.E. — cu 1—0.
• Turneul internațional de fotbal de la 

New York:
4—2 (2—1), 
Kilmarnock
• Echipa

jucat la Moscova cu echipa Dinamo, frun
tașa campionatului unional. Meciul s-a 
terminat cu scorul de 1—0 (1—0) în favoa
rea jucătorilor brazilieni. Unicul punct al 
partidei a fost înscris în minutul 11 de 
centrul atacant Joahin de Silva printr-un 
șut de la 22 m.
• Reprezentativa 

la Mannheim cu o 
baliștii bulgari au
rul de 4—1 prin punctele realizate de Ia- 
chimov, Diev, Velicikov și Asparuhov.

R. P. Bulgaria a jucat 
selecționata locala. Fot- 
repurtat victoria cu sco-

Echipa B. P. Romîne—rămasă în 4 alergători 
a cîștigat etapa a V-a!

C. Dumitrescu a urcat pe locul II in clasamentul general individual
BOURNEMOUTH 6 (prin telefon). 

„Turul ciclist al Angliei1* continuă. Și 
o dată cu el și... necazurile participau-» 
ților. De obicei cicliștii au de luptat 
intr-o competiție cu adversari puter
nici, cu vitregia vremii, cu urcușurile 
și coborîșurile amețitoare. Dar în „Tu
rul Angliei**  mai există un adversar: 
organizatorii. Așa cum vă spuneam 
intr-unui din reportajele anterioare, 
organizatorii nu numai 
măsuri de protecție a 
pentru a se pune ei la 
trodus în regulament 
lergâtoriior care depășesc linia albă 
ce marchează mijlocul șoselii. Ei bine, 
aici circulația se face pe stingă, cu
loarul rezervat fiind foarte îngust. 
Pentru a depăși plutonul în timpul u- 
nei acțiuni, rutierul are două posibi
lități: să-și facă loc cu coatele prin 
mijlocul plutonului (sesizați desigur 
riscul unei astfel de comportări nu 
numai neregulamentare, dar și ne
sportive) sau să „ciupească" ceva din 
fișia din dreapta a șoselii. Și bineîn
țeles că toți preferă cea de a doua 
variantă. Cerberii (citiți: arbitrii) sînt 
insă intransigenți. Ei penalizează fără 
„milă". Așa s-a întimplat joi cu nu
meroși alergători. Printre ei — spre 
regretul nostru — s-au numărat și 
Constantin Dumitrescu și Gh. Rădu
lescu care au primit cite două minute 
penalizare. Din această cauză, C. Du
mitrescu, care a participat la princi
pala acțiune a etapei, în loc să fie pe 
locul III în clasamentul general in
dividual este pe locul V, iar Gh. Ră
dulescu în loc de poziția a V-a o o- 
cupă pe a IX-a !... Ciudată cursă !

Etapa care a strămutat caravana de 
la Hove la Bournemouth (166 km) a 
avut cîteva urcușuri, dintre care unul 
destul de dificil, iar în rest mai mult 
coborîșuri. Cicliștii noștri se simt în 
general bine. Ei au participat la ten
tativele de evadare, C. Dumitrescu so
sind în același timp cu învingătorul e- 
tapei. Trebuie să menționez faptul că 
Gh. Rădulescu a spart pe prima parte 
a cursei. El a așteptat una din mași
nile mecanice (o altă „inovație" a or
ganizatorilor) însă majoritatea au tre
cut pe lingă el fără să oprească. După 
5 minute a catadixit una să-1 bage în 
seamă. Mecanicul s-a făcut însă că 
nu pricepe ce-1 interesează pe Rădu
lescu. Intr-un tîrziu 
nevoie de roată de 
una descentrată și 
decît avea nevoie

(Anglia) 3h.57:39: 2. Surminski (RPP), 
3. S. Gazda (RPP), 4. Erenozaca (Spa
nia), 5. C. DUMITRESCU. 6. Slowin- 
ski (RPP) — același timp; 13. ION 
STOICA 4h.00:53; 37. GH. RĂDULES-

că nu au luat 
cicliștilor, dar 
adăpost au in- 
penalizarea a-

a „văzut" că are 
spate și i-a dat 
cu alte pinioane 
sportivul nostru.

După această dovadă de „amabilita
te" Gh. Rădulescu a muncit foarte 
mult pentru a reface ceva din timpul 
pierdut. Spre cinstea lui a reușit să 
recupereze mai bine de jumătate. Iată 
acum clasamentul etapei: 1. Butler

Turneul de sah de la Soci
MOSCOVA (Agerpres). 

ternațional de șah de la ; 
tinuat cu partidele din

Turneul in- 
Soci a con- 

rundele a 
4-a și a 5-a. O mare forță de joc 
dovedește la acest concurs marele 
maestru Lev Polugaevski care a ob
ținut încă două victorii, învingind 
pe Haag și Bukici. Șahistul sovietic 
conduce în clasament cu 4,5 puncte 
din 5 posibile, urmat la un punct 
de Smislov și Krogius. Maestrul ro- 
mîn Victor Ciociltea nu a jucat cu 
succes în aceste runde. El a fost în
vins de maghiarul Bilek și a între-

rupt in poziție mai slabă la iugo
slavul Bukici. Comentatorul agenției 
TASS apreciază totuși că Ciociltea 
poate obține remiza deoarece pe ta
blă se află nebuni de culori diferite. 
Alte rezultate înregistrate: Smislov — 
Kozma 
Holmov 
mov —
Antoș’n

1—0 ; Antoșin — Haag 1—0 ; 
— Boboțov remiză ; Hol- 

Smîslov remiză ; Zaițev — 
remiză.

PE SCURT

Prima intîlnire dintre luptătorii romîni și japonezi
BRAȘOV 7 (prin telefon). — Publi- 

cui brașovean a avut prilejul să a- 
siste joi după-amiază la prima întîlni- 
re dintre reprezentativele de lupte li
bere ale R.P. Romîne și Japoniei.

Victoria a revenit oaspeților cu sco
rul de 4'/2-3‘/2. Echipa Japoniei, cla
sată pe locul al IV-lea la ultima edi
ție a campionatelor mondiale de lupte 
libere, a lăsat o impresie bună. S-au 
detașat, desigur, cei doi campioni mon
diali, Osami Watanabe și Iwao Ho- 
riuki. De asemenea, H. Ikeda, vice- 
campion al lumii a arătat o pregătire 
foarte bună.

Dintre luptătorii romîni comportări 
satisfăcătoare au avut Ștefan Tampa 
și Ion Herman, care au șl cîștigat 
la puncte întîlnirile lor. De asemenea.

Gh. Tăpălagă a avut o frumoasă evo
luție în compania tînărului Iusaki 
Imaizui, un luptător rapid, bine dotat 
fizicește și bun tehnician.

REZULTATE TEHNICE : cat. 52 kg: 
Gh. Tăpălagă termină la egalitate cu 
I. Imaizumi; cat. 57 kg.; Al. Marma
ra pierde prin tuș în min. 7 în fața 
lui H. Ikeda; cat. 63 kg. : Al Geantă 
pierde prin tuș în min. 6 în fața lui 
O. Watanabe; cat. 70 kg. : C. Hathazi 
este întrecut la puncte de I. Horiuki; 
cat. 78 kg. : Șt. Tampa b.p. CXribe Ki- 
mihiro ; cat. 87 kg : Fr. Bolla termi
nă la egalitate cu Tatsuo Sasaki; cat. 
97 kg : N. Pavel termină la egalitate 
cu Masahori Saito; cat. grea: I. Her
man b.p. Yasuhito Kitagawa. (CAROL 
GRUIA—coresp. reg.).

ATLETISM. La Paris, Jazy : 8:29.6
pe 2 mile (3218 m) — record mondial 
(v r. 8:29,8 — Beatty — S.U.A.).

BASCHET. La Valparaiso (Chile) : 
Japonia — Al. Star 77—44 ; la Bel
grad : Slovan Orbis Praga — Steaua 
roșie 74—72 ; la Havana : U.R.S.S. — 
R. S. Cehoslovacă 94—61 (meci de
monstrativ).

CICLISM : In Turul Italiei, după 18 
etape conduce italianul Adorni.

HANDBAL. Campionatul mondial 
în 11 : R. F. G. — Elveția 29—13, 
R.D.G. — Austria 25—16, Polonia — 
Izrael 20—4, Olanda — S.U.A. 11—5, 
Elveția — S.U.A. 17—4, R.D.G. —Po
lonia 11—7, Austria — Izrael 15—12, 

— Olanda 23—7. Mîine se in- 
în finală echipele R.D.G. șl 
Pentru locurile următoare, 
— R. P. Polonă (3—4), Aus- 
O landa (5—6) și Izrael —

R.F.G.
cîlnesc
R. F.G.
Elveția
tria —
S. U.A. (7—8).

LUPTE LIBERE : La Belgrad : Iugo
slavia — S.U.A. 6—2.
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C. DUMITRESCU

CU 4h.01:45; 49. W. ZIEGLER 4h.01:47;
65. GH. NEAGOE 4h.29:29.

6, R.S. Cehoslovacă — 5) și 
performanțe uimitoare. Ini 
Dumitrescu a trecut astăzi 
o mare victorie de etapă, 
la km 95 au evadat eîțiva

TIGE ETAPA PE ECHIPE, IAR Cj 
DUMITRESCU SĂ URCE PE LO
CUL II ÎN CLASAMENTUL GENE
RAL INDIVIDUAL. Ziariștii și antre
norii de aici privesc cu admirație lai 
echipa noastră, singura care aleargă) 
ta 4 cicliști (Anglia, Elveția .Dane
marca, R.P. Polonă și Britania auj 
cîte 7 reprezentanți, selecționata co-i 
mitatelor, Commonwealth-ul și Spa
nia cite 
reușește 
plus, C. 
pe lingă 
După ce
alergători printre care se aflau Du
mitrescu și Ziegler, cu cițiva km îna
inte de sosire C. Dumitrescu por
nește de unul singur. La 2 km înainte 
de sosire, în vîrful unui deal, el are 
1000 m avans. Urmează coborirea și, 
desigur, victoria ! Pe plaja oceanului 
însă — pe aici șerpuia șoseaua — o 
îmbulzeală de mașini îi obligă pe 
Dumitrescu să frîneze și să oprească. 
Pînă eind se degajează șoseaua plu
tonul venit din urmă — și deci lan
sat — trece
se atașează dar reușește să vină pe 
locul IV. C. Dumitrescu rămine însă 
cîștigătorul moral al acestei 
tice etape. Iată clasamentele

de el. Cu un ultim efort

INDIVIDUAL
1. Aslin (Anglia)
2. Goyeneche (Spania)
3. Spuhler (Elveția)
4. C. DUMITRESCU

5. Hepple (rep. corn)
6. W ZIEGLER
7. Sardui (Spania)
8. Perkins (Britania)

drama- 
etapei A

4
4
4
4
4
4
4
4

Clasamente generale după 4 etape : 9. S. Gazda (R.P. Polonă) 4
10. Addy (Britania) 4

INDIVIDUAL 27. GH. RADULESCU 4
50. GH. NEAGOE 4

1. Chisman (Anglia) 21h.03:39
2. Lewis (Commonwealth) 21h.14:27 ECHIPE
3. Heiger (Elveția) 21h.16:25
4. Butler (Anglia) 21h.16:36 1. R. P. ROMINA 13
5. C. DUMITRESCU 21h.l7:34 2. Elveția 13
6. ION STOICA 21h.17:59 3. Spania 13
7. Slowinski (R. P. Polonă) 21h.l8:57
8. Metcalfe (Britania) 21h. 19:01 CLASAMENTE GENERALE DUPĂ 5
9. GH. RADULESCU 21h. 19:28 INDIVIDUAL

10. Perkins (Britania) 21h.19:50
13. W. ZIEGLER 21h.22:39 1. Chisman (Anglia) 25
57. GH. NEAGOE 22h. 10:55 2. C. DUMITRESCU 25

ECHIPE 3. Lewis (Commonwealth) 25
4. Hergei (Elveția) 25

1. Anglia 63h.31:56 5. Spuhler (Elveția) 25
2. R. P. ROMÎNĂ 63h.49:43 6. Butler (Anglia) 25
•Sr-R. P. Polonă 63h. 52:27 7. W. ZIEGLER 25

PAIGNTON 7, (prin telefon). Deși 
relativ scurtă, etapa a V-a Bourne
mouth — Paignton (175 km) a fost 
totuși foarte grea. Căldura sufocantă 
și urcușurile care nu se mai sfîrșeau 
au făcut ca astăzi să fie o zi cu ade
vărat infernală. Rutierii noștri au 
realizat însă o excelentă performanță: 
DEȘI AU RĂMAS IN 4 OAMENI 
(Stoica, acuzînd dureri de genunchi, 
a abandonat) EI AU REȘIT SĂ CÎȘ-

8.
9.

10.
11.
53.

1.
2.
3.

h. 50:33' 
h.52:38
h.53:13
ETAPE,

Perkins (Britania) 
Slowinski (R. P. Polona) 
Metcalfe (Britania)
GH. RADULESCU
GH. NEAGOE

ECHIPE
Anglia
R. P. ROMINA
R. P. Polonă

25
25
25
26
26

77
77
77

h.43:S7|
11.52:311
h .54:29
11.55:13
h.55:43
h,56:36
h.57:51
11.58:51
h.58:59
h.59:17
11.09:13
h.SklS

h.27:09
h.40:15
h. 48:53

etapa a Vl-aSimbătă se desfășoară
Paignton — Weston (137 km), iar duminică 
etapa a Vil-a Weston — Northampton 
(222 km).

TURUL CICLIST AL ITALIEI
ȘI „PROBLEMELE" SALE

In 
din 
din
de

A 46-a ediție a „Tu
rului ciclist*  al Ita
liei se va înscrie 
istoria ciclismului 
peninsulă ca una 
competițiile lipsite
glorie. De altfel, 

puțin a lipsit ca încă 
din etapa a 2-a această 
întrecere să se prăbu
șească total. Pentru ca 
cititorii din Romînia să 
tnțeleagă și mai bine 
situația creată, se im
pune expunerea crono' 
logică a faptelor.

Cu prilejul campiona
telor Italiei, desfășu 
rate cu puțin timp îun
iate de începerea „Tu
rului*,  în finalul unei 
curse, Fontana, ajutai 
de un coechipier, a reu
șit să inducă în eroare 
oficialii, fiind cotat cu 
un timp superior celui 
realizat în realitate. cu 
care el a cucerit titlul 
de campion. Federația, 
Insă, analizînd faptele, 
a acordat titlul de cam
pion nu lui Fontana, ci 
lui Bruno Maelli. Se 
părea că, cu aceste mă 
suri, „incidentul*
încheiat. Dar, numai se 
părea...

A urmat „Turul Ita-

s-a

Hei*,  la care sau în
scris atit Font-ana cit 
și Maelli, și scandalul 
a izbucnit chiar di*  
prima etapă, Napoli— 
Potenza. Maelli a por. 
nit în turul ciclist cu 
tricoul de campion, lu
cru cu care n-a joși 
de acord Fontana, tm- 
brăcînd și el tricoul de

Scrisoare 
din Roma

n*Vrînd, 
organizatorii și 
s-au trezii 

cu... doi cam'
la

campion, 
vrînd, 
arbitrii 
cursă 

pioni.
Aflînd de cele petre

cute. Federația italiană 
a hotărît excluderea lui 
Fontana din „Turul 
Italiei*,  măsură ce nu 
convenea însă nici or
ganizatorilor și nici pa
tronilor lui Fontana, 
care au refuzat să se 
supună acestei hotărlri. 
Președintele Federației, 
Adriano Rodeni, a de
clarat în... afara legii 
cea de a 46-a ediție a 
Turului Italiei, iar ju
riul a părăsit cursa.

lăsînd toată responsa
bilitatea asupra organi
zatorilor, Federația ita
liană subliniind că ci
cliștii care nu se vor 
supune acestei hotărlri 
și vor continua să aler 
ge, vor fi suspendați șl 
li se va interzice par
ticiparea în „Turul 
Franței* .

Scandalul izbucnii na 
putut fi aplanat decît 
la intervenția ministru 
lui sporturilor și a 
miletului olimpic ita
lian, care a căutat o 
cale de mijloc, un corn 
promis care să apert 
ntit prestigiul federa 
fiei, cît și interesele 
comerciale ale organiza 
lorilor: Fontana a fost 
menținut în „Turul Ita
liei*,  dar asociația $<i, 
San Pellegrino, a fost 
obligată să plătească 
o amendă.

„Soluția*  are, desi
gur, un efect de mo
ment, ea solvind „din 
mers*  o tradițională 
competiție ciclist ă. De 
fapt, însă, cele Intim- 
plate reflectă unele as
pecte specifice sportu
lui profesionist.

CESARE NAZZARO


