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Ecouri după întîlnirea atleților romîni și greci
Cel de al 29-lea meci al echi

pei noastre reprezentative a coin- 
ois cu o victorie clară a atleților 
«romîni, în întîlnirea de la Ploiești, 
ou formația Greciei,
bucurat mult pe toți iubitorii at
letismului 
convingătoare

V-iotoria i-a

pentru că a fost mai 
docît se aștepta,

— ntu mai puțin de 10 tineri, încrederea acordată și a reușit cu 
cei mai mulți dintre ei iiriponîn- , 2.08 in al doilea rezultat romî- 
du-se cu autoritate. nesc din istoria probei. Este o

comportare care-i cinstește efortu- 
DEBUTANȚII rile și‘răsplătește grija celor care

sau ocupat de pregătirea sa.
Intr-un clasament al evidenția- 

ților locul doi. după părerea 
noastră, i se cuvine ii miorului 
Constantin Bloțiti. participant ia 
8fB> ni. Fără să se intimideze 
cîtuși de puțin de faima adversa 
rilor alături de care concura. Blo. 
fiu s-a avîntat cu tot curajul în 
întrecere și a condus cursa pînă în 
ultima turnantă, realizînd cel mai 
bun rezultat al său (1:52.7). Este 
un element cu frumoase posibili
tăți care, sîntem siguri, 
registra cit de curînd 
frumoase.

Pe locul următor, la 
ute“. îj clasăm pe Nicole 
tă (14:44.0 pe 5 000 m) 
Nicolae Macovei (14.7 
mg), atît pentru 
registratr. cît 
cu care

Fără discuție, cea mai valoroasă 
acomportare dintre dcbuianț.i

.. .Plecînd di*n Novaci, am mărșăluit cîteva 
ore pe serpemfirve și creste .stî ne o & ie, ajiu-n- 
gînd în cele din urmă la cabana Rînca. De 
aci, de la o altitudine de 1600 m, privind în 
depărtare, se zăresc trepte stincoase și ple
șuve ale masivului Parîng, dominat la apus de 
profilul impunător al Mîndcei (2529 m), iar 
la nord de vîrful Păpușa (2200 m).

O călătorie pe muntele Rînca face ca feres
trele inimi' să se deschidă larg, plămînii să 
respire adînc aerul proaspăt și tare. Sînt mi
nunate aceste locuri I Poienile cu iarbă verde, 
brazii falnici, cararuHe adumbrite de cetină, 
te îmbie. Aproape la fiecare pas am nntrlnit 
Izvoare ou apă re.ee, iar de prin poiene răz
batea pînă departe ecoul cîntecului din fluier.

Infrînd în nesfîrșila împărăție a brazilor 
seculari, totul părea nemișcat. Nu se auzea 
nici 
sfăpîne a'e 
făceau ca 
pe|ime.

După o 
di-s, după 
plăcut, ni 
Camere curate, paturi moi, bufet, restaurant- 
canfină, lumină electrică și stafie de 
ficare. Tot ce-fi dorește inima.

După ce am servit merindele cu o 
de. .. lup, am fost conduși în cameră 
odihnim. Am mai aruncat o privire 
Soarele mai avea drum de-o sutrfă pînă la 
asfinfit. Colegul meu de cameră dormea bu
luc. Priveam pe o ferestruică. Norii dădeau 
nei. A început să bată vîntul. Văzduhul fremăta. Brădetul 
și crestele stîncoase prinseră să hui-ască. Negura ceriului 
ara străbătută de fulgere. Rafale puternice de ploaăe 
cădeau de acum pe acoperiș. Dar asta n-a flout mult.

un foșnet. Numai cucul și alte mii de 
pădurii își împleteau glasurile, 

totul să respire de viafă, de pros-

călătorie prinfr-un asemenea para-
18 kilometri de drum anevoios, da* 

s-a înfățișat—ospitalieră—cabana.

recordul

3

ROMEO VILARA

Răsfoind scrisorile corespondenților noștri

aeroportul 
unei ten ta-

recordul 
in cadrul 
monopale 
Aparatul, 
grame și

va in
succese

avut-o săritorul în înălțime Ale
xandru Spiridon. Selecționat în e- 
chipă prin accidentarea lui Ducu. 
Spiridon a confirmat pe depliu

>i Gheorghe 
și-au fă’Xtl debutul 
Primul la 4x100 m 

a etalat recordul de 
Ambij

lui Cornel Porumb. radio-

CUPA ORAȘULUI

pentru că mulți atleți au marcat 
reziillate remarcabile și. in sfîrșit, 
pentru că acuni și-au făcut debu
tul — în prima formație a țării

redacției 
se referă 
noastre, 
vreme la

gimnastică, 
nostru, GH.

poftă 
să ne 
afară.

Poștașul care deschide zilnic ușa 
plină cu scrisori. Dintre acestea, multe 
nastică organizate ia orașele patriei 
relatări din scrisorile sosite în ultima

Cio-Cio-san : Și acum.
Desen de Neagu Rădulescu

2.11

.egali- 
Musta-

Ș» pe 
pe 110 

rezultatele in
și pentru dîrzenia 

>i-au apărat șansele.
V a b-nt in Popescu 

Zamfirescu 
îti ștafete, 
(echipa 
41.2). celalalt ia 4x400 ru 
au arătat o buni valoare și per
spective de progres. O mențiune 
în plus i se «■urine lui Za un l ir'■•seu 
care, ale tind in primul schimb 
alături de Regukos — câștigătorul 
probei de 400 m. l-a învins net.

Victor Caiamihai a condus cea 
mai mare parte din cursa de 3000 
iii obstacole, a vi nd o comportări' 
bună.

Despre Dor*^ liomșa nu putem 
:i o apreciere, el fiind

*■?

.4

Mîndra: Iam iiI mic.

fîrcoale caba-

C. BORA

(Continuare în pag. a 2-a)

Aeromodelistul Ștefan Purice
realizat un nou record mondial

2.40 (

are întotdeauna tolba 
Ia întrecerile de gim- 
Spicuim astăzi scurte 
redacție.

(Continuare in pag. a 4-a)

I

Spartachiadei de vară

Duminică. pe 
Clinceni. in cadrul 
tive de record, aeromodelistul 
ȘTEFAN PURICE, maestru al 
sportului, a depășit 
mondial de înălțime 
categoriei elicoptere 
cu motor mecanic.
care eîntărește 1050
este echipat cu un motoraș de

urmărit, după 
avion special.

2,5 cm», a fost 
lansare, de un 
După circa o oră de zbor, alti- 
metrul avionului indica 3000 
de m., dar modelul continua 
să urce incă, intrînd in nori, 
înălțimea de 3000 de m, pînă 
la care al a fost vizat de a- 
vion, depășește cu 900 m ve
chiul record mondial de înălți
me pentru aparatele din aceas
tă categorie; iar timpul de 
zbor depășește cu mult recor
dul republican de durată.

Aeromodelistul Ștefan Pu
rice deține și recordul mon
dial de distanță pentru elicop
tere monopale cu motor me
canic, cu performanța de 50 
km 60 m, record care a fost 
omologat de curind de Fede
rația Aeronautică Internațio
nală. EI experimentează aceste 
tipuri de aparate de cinci ani 
și deține toate recordurile re
publicane.

După etalonarea barogramei 
care a înregistrat noul zbor, 
formele privind valoroasa per
formanță, de peste 3000 m 
titudine, vor fi înaintate 
misiei de aeromodelism 
F.A.I. pentru omologarea 
un nou record al lumii.

Vorbind despre activitatea 
sportivă de la asociația „Chi
mia" de pe lingă întreprinde
rea de mase plastice din Bu
zău, putem afirma că aceasta 
ne oferă multe aspecte pozi
tive. O contribuție însemnată 
la buna desfășurare 
cerilor 
dere o 
cienii. 
parte
Spartachiadei de vară, unii ca 
organizatori iar alții ca compe
titori.

Această inițiativă a consiliului 
asociației (președinte M. Căpă- 
țînă). de a mobiliza pe tehni
cienii din întreprindere în în
trecerile sportive a dus La in-

sportive din 
aduc maiștrii 
Mulți dintre 
activă la

a între- 
întreprin- 
și tehui - 
ei iau 

întrecerile

INITIATIVE

al- 
Co- 

a 
caSTUDENȚII IN ÎNTRECERE

Din Timișoara ne-au scris cores
pondenții noștri A. ARNAUTU și E. 
FRANCISC, despre faza pe Centrul 
universitar a campionatului studen
țesc de gimnastică. Corespondenții 
noștri subliniază că echipele parti
cipante s-au prezentat bine pregă
tite evidențiindu-se îndeosebi Aurel 
Gruin, care a participat la catego
ria maeștri. Pentru finala pe țară 
s-a calificat echipa Institutului Po
litehnic, care a evoluat la cat. a 
Ii-a. Iată alte rezultate: cat. a IlI-a: 
N. Negoescu (Inst. Pedagogic) 50,35 
p; D. Ciurdaru (Inst. Agronomic) 
50,30 p; A. Dărăbantin (Inst. Peda
gogic) 50,00 p; cai. a Il-a: H.
Rotii 52,35 p; O. Bara 49.60 p; T. 
Tripșa 49,30 p (toți de la Inst. Po
litehnic) Pe echipe, la cat. a Iil-a 
primele locuri au fost ocupate de: 
Inst Pedagogic 242,35 p; Inst. Po
litehnic 237,85 p; Inst. Agronomic 
215,40 p.

-CUPA PRIMĂVERII” LA SATU 
MARE

Comisia regională de 
ne scrie corespondentul 
VASILIU, a organizat zilele trecute 
o interesantă competiție dotată cu 
.Cupa orașului Iași', la care s-au 
întrecut elevi în vîrstă de 9—12 
ani. Aproape 200 de gimnașți și 
gimnaste fâcînd parte din aproape 
30 de echipe au oferit spectatori
lor prezenți în sala de concurs exer
ciții bine executate. Gimnaștii de la 
școala de 8 ani nr. 5 (prof. S. 
Movilă) au acumulat cel mat mare 
număr de puncte (95,20), clasîn- 
du-se pe locul întîi. Ei au fost ur
mați de școala de 8 ani nr. 22 
(prof. Elena Rugină) cu 90,20 p și 
școala de 8 ani nr. 1 (prof. M. 
Lagmantel) cu 86,80 p. La fete pri
mul loc a revenit gimnastelor de la 
școala de & ani nr. 22 cu 87,10 
urmate de cele de la școala de 
ani nr. 6 ' ............. " / ’
cu 83,10 p și școala de 8 ani nr. 12 
(prof. Suzana Vîlceanu) cu 82,80 p.

Cupei UCECOM”

Ion Cosma (Dinamo) învingător 
într-o etapă spectaculoasă

N. Grigore a preluat „tricoul galben”

TG.

P,
3 

(prof. Lili Anghelescu)

în sala de gimnastică a liceului 
rMîhail Eminescu' din Satu Mare, 
ne relatează tav. AUGUSTIN VER
BA, s-a desfășurat zilele trecute un 
concurs de gimnastică cu caracter 
regional, dotat cu .Cupa primăve
rii’. La cele patru aparate (para
lele, bîrnă, săritură peste cal și 
sol) au concurat sportivi din Satu 
Mare, Baia Mare, Cărei și Cehul 
Sflvanlei O bună comportare au a- 
vut echipele din Satu Mare, care 
citit la masculin
au cucerit trofeele puse în joc.

Inițiativa comisiei regionale de 
gimnastică este bine venită și ase
menea concursuri ar trebui organi
zate cit mai des.

LA TG. MUREȘ: UN 
CONCURS REZERVAT

INTERESANT 
PIONIERILOR

10 (prin telefon de la 
nostru). Cele 3—4 re- 
ploaie pe oare cicliștii 

,Cupa UCECOM* 
să le suporte în 

n-au constituit —’

cît șl la feminin

După cum ne scrie coresponden
tul nostru IOAN PAUȘ, în sala de 
sport a școlii medii .Bolyai Farlcaș’ 
din Tg. Mureș, s-a desfășurat etapa 
pe oraș interșcoli, a concursului de 
gimnastică dotat cu .Cupa pionie
rului’. La această .întrecere au 
luat parte în etapele preliminare 
cîteva mii de pionieri și școlari din 
Tg. Mureș. La etapa finală pe oraș 
au concurat 27 de șchipe, 14 de bă
ieți și 13 de fete. La băieți, primii 
clasați au fost gimnașți de la școala 
medie .Bolyai’ (prof. Francisc Ba- 
rabaș) cu 86.80 p. urmați de elevii 
de la școala de 8 ani nr. 5 (prof. Eva 
Orosz) cu 74,00 p. La fete: școala 
medie nr 5 (prof Paraschiva Steff) 
cu 83,00 p;, școala medie .Bolyai’ 
(praf. Elisabeta Fogarasi) 82,80 p.

SIBIU 
trimisul 
prize de 
participant! la , 
au fost obligați 
etapa a 1 l-a, 
ca de altfel și profilul muntos al 
drumului care i-a purtat de la Pi
tești prin Km. Vîlcea pînă la Si
biu — un impediment în desfă
șurarea unei game variate de faze 
spectaculoase. Am asistat la o 
etapă animată, plină de situații 
neprevăzute create de atacurile 
Haubsiderilor“, încheiate ou o ac
țiune inițiată de alergătorii inte
resați direct în modificarea actua
lei alcătuiri a clasamentelor ge
nerale. De altfel, această etană a 
reușit să schimbe liderul și să

primele Jocuri la sprintul de căi li
ra re de la Dealul Negru. Ordine* 
trecerii : Chojnacki, Linde. Arde- 
leanu și E. Rusu.

viorarea muncii sportive, la 
activizarea unor secții (atle
tism, tir, handbal și turism), 
care nu de mult erau rămase 
în urmă. O rodnică muncă în 
această direcție s-a dus la sec
țiile II (întreținere) și III, 
unde inginerul Ștefan Pose- 
daru, maistrul Alexandru Do- 
mente, șeful de echipă Nicolae 
Tibără sint nelipsiți de la 
competițiile sportive. La în
trecerile dintre secții iau parte 
450 de tineri.

In ziua cind am fost la aso
ciația „Chimia“ Buzău pe tere
nul de sport din incinta 
prindem (amenajat prin 
că voluntară) se disputa 
trecere la fotbal. Cei 22 
neri erau reprezentanții 
ției de întreținere și tebnico- 
administrativ. Asemenea con
cursuri se desfășoară și la alte 
ramuri sportive ca volei, hand
bal, trintă etc. de 3—1 ori pe 
săptâmînă, după un grafic în
tocmit de consiliul asociației 
sportive, in colaborare cu co
mitetul U.T.M. din uzină.

Inițiativa maiștrilor, tehnicie
nilor și inginerilor de la aceas
tă întreprindere, de a participa 
activ la, organizarea și desfășu
rarea întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei a stirnit un viu 
interes în celelalte asociații 
sportive din orașul Buzău.

C. NICULESCU-coresp.

între-
muft-
□ în

de ti- 
sec-

aducă noi cicliști în lupta pentru
obținerea tricoului galben.

De la Pitești s-a plecat la a- 
miază pe o căldură sufocantă.

, După eîteva încercări anihilate de 
pluton, la km 15 evadează 0. 
Baciu și FI. Cristescu. Ei au 
după cinci km circa 500 in avans 
La km 30 începe o ploaie teren 
Gală, chiar atunci cînd fugarii 
atacă primele serpentine. Prude*» 
ța cu care îșj. continuă acțiunile 
face ca după mai puțin de 2 km, 
cei doi alergători să fie ajunși 
Sprintul de cățărare de la Crîs- 
tești este cîștigat de I Ardelean»» 
urmat de M. lliev, FI. Cristescu H 
și F. Horvath. Este rîndul aler E; 
gătorilor polonezi Choinacki și E 
Linde să-și încerce șansele E* 
reușesc să se detașeze și să ocupe nUIIIUIHIIUIUIUIlUiHIlUUilllltlllUIIIUlUIUHIIUIllUIKtUliUUUhlillllllllllllHUIlUUmfi

(Continuare in oag a 8-a)

| Cititi in pagina a IV-a
prezentarea sportivilor:

1 Cornel Porumb, Alexandru Spiridon, Curt Socol 
și Miliai Dumitru 

care și-au îndeplinit normele olimpice 
SI'ODIIVI, Umil-lf fXEMPlUL!



Vești de la corespondenți 
despre; Spartachiada de vară a tineretului

« Peste 5.000 de tineri și tinere 
din 12 de asociații sportive ale raio
nului Timișoara au luat parte pinâ 
in prezent la întrecerile etapei pe a- 
eociatie din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului. Cei mai mulți din
tre aceștia au fost prezenți la con
cursurile de atletism (peste 1350), 
unii dintre el participind apoi cu 
succes la faza raională a campionate
lor republicane de juniori. Participări 
numeroase se înregistrează și la vo
lei (957), fotbal (912), tir (716), hand
bal (428).

E. GROZESCV
• Asociația sportivă Drum Nou- 

Oradea a organizat pînă in prezent 
intreceri de ciclism, inot, tir și tenis 
de masă. Cele mai bune rezultate 
le-au realizat sportivii Ecaterina Ku- 
tiah, Iosif Kiroge (natație), Ladislau 
U’eiss (ciclism).

In raionul Salonta s-au organizat 
pină in prezent întreceri in 3 de 
•jocuifii, la care eu fost prezenți 
10.000 de tineri »i tinere.

L GHItșA și AL JILAC

• în orașul și raionul Câmpulung 
Muscel. peste 16.000 de tineri sint an
grenați in Întrecerile etapei I a Spar- 
tachiaoei de vară a tineretului. S-au 
evidențiat in mqc deosebit asociațiile 
sportive Musceljț U.NL.
structorul și Economistul (tod^^din 
Cimpulung). precum și asociațiile din 
comunele Rucăr, Dragoslavele ș.a_ 
De o mare popularitate s-au bucurat 
întrecerile de atletism, tir. volei și 
bineînțeles, de fotba.'.

V. POPESC®

Pe sub cetină de brazi...
(f ratare din pag. 1)

După un ceas norii au fost învinși ți 
soarele a apărut strălucitor. Aerul era 
mai proaspăt, mai subțire. Toate se 
mișcau și se opreau destuță în fata 
mea. Batrinui Paring cu piscurile lui 
sHncoase. vâde adinei, poerule cu tur
me de oi, totul se desfățura ca in 
basme.

Aics la cabana Rinca, I am cunoscut 
șî pe GKeorghe Dăianu, un om trecut 
de cumpăna vieții. De 20 de aoi el 
trăiește in împărat ia munților. In acest 
răstimp tui de turiști ți oe alpimsti 
l-au vizitat. Tot de la ei am aflat că 
ta început aci nu era decit o stînă 
de oi. Complexul de cabane, bufetul, 
eesiauranîui-cantmâ, lumina electrică ți 
stația de radioircare au fost instalate 
aci in ultimii ani. Mă uit atent la obra
jii lui stacojii, la întreaga lui făptură 
ți întrevăd în sufletul lui ceva mira
culos, o întoarcere pare-se către tine
rețe.

în timpul cit am stat la Rînca, am 
avut ocazia să prind un răsărit de 
soare, lată cum ru s-a înfățișat :

• tn orașul Calafat, s-au deschis 
recent, centre de inițiere in sport la 
fotbal, atletism și tir. iar în comunele 
Plen ița, Cujmir și Poiana Mare la at- 
letism și handbal redus. Aceste cen
tre sint conduse de profesori de edu
cație fizică, antrenori, instructori 
sportivi voluntari și sint frecventate 
de peste 400 de copii și tirieri.

O frumoasă activitate desfășoară 
centrele de fotbal și atletism din ora
șul Calafat, conduse de profesorii 
Nicolae Titirigă și S. Firan. Avind 
la dispoziție o bază materială bine 
pregătită (trebuie evidențiate aso
ciațiile Dunărea și Lumina Calafat, 
care au dat tot sprijinul bunei func
ționări a acestor centre) cei 155 de 
sportivi prezenți pe terenurile cen
trelor de inițiere in fotbal și atle
tism, impărțiți in grupe pe categorii 
de virstă, manifestă un interes deo
sebit pentru învățarea noțiunilor de 
bază ale sporturilor respective.

M. CARAULEANU

Am mai primit scrisori m legătură 
cu desfășurarea întrecerilor Sparta
chiadei de vară de la corespondenții 
noștri N. Sbuchea-Hațeg, Șt. Oboro- 
ceanu-Bucecea, C. Nemțeanu-Piatra 
Neamț, C. Dobriceanu-Babadag, V. 
Săsăranu-Baia Mare, L Ghișa-Oradea, 
E. Sterescu-Curtea de Argeș, I. Fe- 
țeanu-Pitești. D. Deac-Bistrița, I. Cea- 
căreanu-Fetești.

O dată cu corul păsărelelor, condus 
cu multă măiestrie de neîntrecuta pri
vighetoare, a apărut ți o geană de 
lumină viofet-roțiatică. Puțin timp și 
geana a dispărut. Treptat s-a ridicat în 
schimb discul mare al soarelui. Culori 
multe, mii, sclipitoare.

In zilele care au mai rămas am făcui 
o scurtă plimbare pe șoseaua alpină 
ce leagă comuna Novaci peste pasul 
U-dele (situat la o altitudine de 2125 
m), cu localitatea Sebeș di : regiunea 
Hunedoara. Tot peste pasul Urdele, 
un pitoresc deosebit ne-a însoțit pînă 
la Obirția Lotrului. Priveliștea văii do 
la izvoarele Laioritei ți tumultul scli
pitor al apelor te conduc cu frumusețea 
lor pînă ta Valea Oltului. Iubitorii de 
itinerarii noi pot ajunge de la Rinca 
direct la locul Cîlcescu (2125 m), tra- 
versînd posomoritul Mohor, ți mai de
parte peste Mîndra ți Cîrja la cabana 
Paring, sau la hotelul Rusu, pentru a 
toios apoi calea ferată de ia Petro- 
șeoi.

La Rînca pot să găsească satisfacție 
deplină, alit cel ce caută liniște, cit ți 
turiștii pasionați, dornici de trasee 
frumoase și variate.

Membrii asociației sportive Voința din comuna Ciururi, raionul Roșiori de Vade, 
participă cu entuziasm la Spartachiada de vară a tineretului. Ei se întrec la 
tir, moto, volei, ciclism, haltere și atletism. Duminică 9 iunie, posesorii de moto
ciclete din această asociație sportivă an luat parte la un interesant concurs 
de indeminare, organizat pe terenul de fotbal din comună. Spectatorii — țărani 
colectiviști, mecanizatori — au aplaudat cu căldură pe cei M de concurenți și 

in special pe ti nărui Joan C oștea, clasat pe locul I (in fotografie).

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR DE TURISM
LA BRAD, 800 DE TURIȘTI

Oamenii muncii din raionul Brad, 
reg. Hunedoara, sint mari amatori de 
drumeție. Numai în ultimele două săp- 
tămîni 800 de turiști de la Țebea, Uzi
na de preparare a minereurilor Gura- 
barza, Spitalul Unificat Brad etc., au 
făcut frumoase și interesante excursii 
prin țară. Cu această ocazie ei au vi
zitat muzeele Doftana, Peleș și Bran, 
cetatea Suceava, Barajul de la Bicaz, 
Poiana Narciselor etc.

M. SUSAN — coresp.
președintele comisiei de turism Brad

CONCURS DE ORIENTARE TURISTICĂ

De curind, in împrejurimile orașu
lui Baia Mare a avut loc un reușit 
concurs de orientare turistică, la care 
au participat 24 de echipe. Întrecerea 
a fost organizată de comisia regionali 
de turism si alpinism Maramureș.

Pe locul 1 s-a clasat echipa condusă 
de Ștefan Vig (Baia Mare) cu 56 punc
te p. Locul 2 a revenit colectivului de la 
A. S. Sănătatea Baia Mare, condus de 
Zoltan Benedek, cu 127 puncte p., iar 
locul 3 echipei de la A.S. Minerul Ex
ploatare (B.M.) condusă de Elisabeta 

j Takacs, cu 133 puncte p.
V. SASARANU — coresp. regional

ÎN RAIONUL TIMIȘOARA : 4900 DE 
EXCURSIONIȘTI

53 de asociații sportive din raionul 
Timișoara au organizat frumoase și 
interesante excursii la care au parti
cipat peste 4 900 de tinere și tinere.

Cei plecați în excursii au avut pri

Foto: D. LazSr

lejul să viziteze locuri turistice inte
resante ca : Reșița — Valiuc, Bocșa 
— Izvoare, Băile Buziaș, orașul Arad 
și împrejurimile lui.

In organizarea acestor excursii s-au 
evidențiat asociațiile sportive Cera
mica Jimbolia, Timpuri Noi, Zorile 
Jimbolia și altele.

EMIL GROZESCU — coresp.

ALPINISM

De curind a avut loc la Pietrele lui 
Solomon, din apropierea Brașovului, o 
interesantă competiție alpină de vi
teză (cățârare pe un traseu de 30 metri) 
dotată cu „Cupa Primăverii". Au luat 
parte alpiniști de la asociațiile spor
tive Locomotiva București, Mătasea 
roșie Cisnădie, Dinamo și Voința 
Brașov.

Pe primul loc s-a clasat A.S. Voința 
Brașov, reprezentată de Mircea Naghiu 
și Adrian Tănase. Cei doi sportivi au 
realizat eățărarea in 27:10,0. Locul 2 a 
revenit echipei secunde a clubului Di
namo Brașov, iar pe tocul 3 s-a situai 
M atașea roșie Cisnădie.

GH. CORCODEL — coresp.

LA CLUJ : CURS DE GHIZI

în vederea asigurării cadrelor ne
cesare desfășurării unei activități tu
ristice organizate, comisia regională 
de turism Cluj a pregătit 50 de ghizi.

Lecțiile au fost predate de turiști cu 
experiență. După încheierea cursului 
s-a organizat o excursie practică cu 
absolvenții la Brașov și Predeal.

P. RADVANY — coresp.

Duminică dimineața

Concurs (lc schi
pe Valea Albă!
Deși ne aflăm în plină vaiă, iu

bitorii schiului vor avea prilejul să 
urmărească duminică un interesant 
concurs de slalom special. Este 
vorba de tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa Valea Albă", or
ganizată de comisia de specialitate 
a regiunii Ploiești. Valea Albă se 
găsește pe abruptul răsăritean al 
Bucegilor, străjuită de pereții Coș- 
tilei și ai Caraimanului. Cei ce do
resc să vizioneze acest concurs, 
pot fi cazați la cabanele Căminul 
Alpin din Bușteni, Caraiman și Ba
bele.

Au început 
calificările

• Peste 1 000 de spectatori au ținut 
să fie prezenți duminică dimineața pe 
terenul „Sănătatea" la cele două în
tâlniri de volei dintre reprezentativele 
regiunii Oltenia și ale orașului Bucu
rești, din cadrul primei etape a fazei 
interregiuni.

Prima întâlnire s-a disputat între 
Con feet ia București și Școala sportivă 
de elevi' Tg. Jiu (feminin). Scor : 3—0 
pentru Confecția (15—4, 15—12, 15—1). 
Jocul nu a avut istoric. Jucătoarele de 
la Confecția au pornit tare și au cîș- 
tigat neașteptat de ușor. Tinerele juj 
cătoare din Tg. Jiu au opus rezisteiîr 
doar în setul II. S-au remarcat de la 
Confecția Surugiu și Iordache, iar de 
la Tg. Jiu Lavinia Militaru, o jucă
toare foarte talentată.

In cel de-al doilea joc s-au întâlnit 
eehipele masculine Semănătoarea 
Bnenrești și Eleotroputere Craiova. A' 
fost un joc de luptă. Ca nivel tehnic 
însă, meciul nu a satisfăcut. Scorj 
3—0 pentru Semănătoarea (15—10, 15— 
11, 15—9). Victoria este meritată. Bucu- 
reștenii au jucat organizat în linia a 
doua, avind ți un bun coordonator in 
persoana maestrului sportului Jean 
Ponova, care împreună cu Pelin — 
au fost cei mai buni de la învingă
tori. De la Eleeiroputere s-a remarcat 
Mircea Dodu.

ROMEO LUNGU-coresp.

• Cu un atac mai eficace, în care 
s-au remarcat V. Stanică. F. Alpen- 
suez și V. Bălan, și un joc bun în linia 
a Il-a, Stuful Tnlcea a întrecut ușor 
pe voleibaliștii de la Petrolul Cairto- 
jani eu 3—1 (15—4, 8—15, 15—5, 15—4),

ION TURȘIE-coresp.

Printre problemele de a căror re
zolvare se ocupă in perioada actuală 
consiliul regional UCFS Bacău este și 
extinderea gimnasticii in producție in 
cit mai multe întreprinderi și institu
ții. Pentru a afla în ce stadiu se gă
sește această activitate in regiune 
ne-am adresat tovarășului ION BOR- 
DEA. președintele consiliului regional.

— Cum se prezintă situația gim
nasticii în producție, in momentul 
de față, in regiunea Bacău ?

— Extinderea gimnasticii în pro
ducție in cit mai multe întreprinderi 
este o preocupare de seamă a consi
liului regional și a consiliilor raionale 
UCFS din regiunea noastră. Sint in 
regiune unele întreprinderi mari unde 
— de ani de zile — gimnastica în pro
ducție are foarte mulți practicanți. 
Așa se prezintă situația la fabrica de 
încălțăminte Partizanul, la Steaua ro
șie. ambele din Bacău, la I. M. Ro
man ș.a. La „Partizanul", de exemplu, 
s-au implinit patru ani de cînd s-ă 
introdus pauza de gimnastică. Munci
torii din toate secțiile fabricii „Parti
zanul" participă cu plăcere la pro
gramul de exerciții, fiind convinși că 
gimnastica în producție le este deose
bit de folositoare. Datorită acestui 
fapt, în două secții, și anume la 
„croit" și la „rihtuit", gimnastica se 
practică de două ori pe zi: dimineața 
la 6,55 — gimnastica de angrenare și 
la 10,45 obișnuita pauză de gimnastică 
Sn producție. Comitetul de partid, or
ganizația U.T.M., sindicatul și condu
cerea întreprinderii sprijină efectiv a- 
ceastă acțiune. Maiștrii și șefii de see-

Extinderea gimnasticii in producție-o preocupare de seamă 
in munca consiliului regional UCFS Bacău

ții au fost îndrumați să acorde sprijin 
organizării pauzelor de gimnastică in 
toate sectoarele de muncă. In regiu
nea noastră, gimnastica în producție 
este practicată intens în orașul Bacău 
(in 25 de unități cu peste 10 000 de sa- 
lariați angrenați în practicarea gim
nasticii în producție), la Roman (11 u- 
nități — 4 700 de participanți) și la 
Piatra Neamț (9 unități — 3 900 de 
participanți).

— Ce muscă concretă depune 
consiliul regional pentru extinde
rea acestei forme deosebit de utilă 
a gimnasticii ?

— Nu de mult, biroul consiliului re
gional UCFS a alcătuit, în colaborare 
cu comisia regională de gimnastică în 
producție, un plan de acțiune pentru 
extinderea gimnasticii in producție in 
toate întreprinderile din orașele Ba
cău, Roman și Piatra Neamț.

Comisia regională de gimnastică în 
producție (președinte dr. I. Davido- 
vici) a început să activeze mai intens 
în ultimul timp. Dintre preocupările ei 
mai importante putem desprinde: 
popularizarea efectelor binefăcătoare 
ale gimnasticii în producție, atrage
rea unui mare număr de profesori 
de educație fizică din Bacău, Roman 
și Piatra Neamț care să pregătească 
instructorii obștești necesari în între
prinderi și instituții. De asemenea, 
trebuie să amintim preocuparea pen
tru pregătirea unui activ voluntar, 

compus din profesori, medici, tehni
cieni din întreprinderi etc. care să 
studieze la fața locului, în sectoarele 
de muncă ale întreprinderilor și in
stituțiilor, cele mai adecvate forme de 
practicare a exercițiilor de gimnas-
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Tribuna schimbului 
de experiența 
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tică și să stabilească exercițiile spe
cifice fieeărui Ioc de muncă.

în orașele Bacău, Roman și P. 
Neamț se vor tine consfătuiri pe 
tema gimnasticii în producție. (Prima 
se va ține în curind in orașul Bacău). 
La aceste consfătuiri vor fi invitați să 
participe conducători de întreprinderi 
și instituții, medici, profesori de edu
cație fizică, secretari U.T.M., pre
ședinți de sindicate, instructori obș
tești și bineînțeles consiliile asociați
ilor sportive.

— Care sint principalele lipsuri 
care frânează extinderea gimnasti
cii in producție ?

— Lipsuri sint încă destul de multe 
în acest sector de activitate. Să în
cepem cu organele UCFS. Consiliul 
regional, de pildă, nu se ocupă în 
permanență de problema gimnasticii 
în producție. Anul trecut biroul nu a 

analizat activitatea comisiei regionale 
de gimnastică în producție și nici fe
lul cum consiliile raionale și clubul 
orășenesc se preocupă de această for
mă simplă de atragere a maselor largi 
de oameni ai muncii în practicarea e- 
xercițiilor fizice. Consiliul regional nu 
a luat măsurile necesare ca acolo 
unde, in parte sau complet, s-a aban
donat practicarea exercițiilor, acestea 
să fie reluate. Nu s-au trimis profe
sori de educație fizică și activiști spor
tivi care să reactivizeze consiliile a- 
sociațiilor și să pregătească noi ins
tructori. De acest lucru era nevoie de 
exemplu Ia Uzina metalurgică Bacău 
(președintele asociației sportive I. 
Bocancea), unde în prezent nu se mai 
practică în bune condițiuni gimnasti
ca sau la „Laminorul Roman" (pre
ședintele asociației sportive, I. Rusu), 
unde deși sint secții unde condițiile 
permit practicarea gimnasticii totuși 
ea nu a fost extinsă.

Sint întreprinderi unde practicarea 
gimnasticii este formală, iar instruc
torii nu sint bine pregătiți. Așa se 
petrec lucrurile, de pildă, la „Confec
ția" Bacău. O altă deficiență este a- 
ceea că gimnastica este practicată 
doar de cei care sint în „schimbul" 
de dimineață („Partizanul", „Steaua 
roșie" Bacău, „Laminorul" Roman 
etc.).

Clubul sportiv orășenesc Dinamo nu 
a pus în centrul preocupărilor sale 

sprijinul ce trebuie să-l acorde aso
ciațiilor din Bacău în privința orga
nizării gimnasticii în producție, ex
tinderea ei în cit mai multe secții și 
pregătirea instructorilor. Activiștii clu
bului au lăsat problema gimnasticii 
în producție doar pe seama profesori
lor de educație fizică repartizați pe 
asociații care din păcate nu și-au în
deplinit cum trebuie sarcinile. în ac
țiunea de extindere a gimnasticii în 
toate întreprinderile și instituțiile din 
Bacău activul clubului orășenesc are 
sarcini deosebit de importante. Pen
tru îndeplinirea lor este necesar ca 
activiștii salariați să depună o muncă 
mai intensă.

— Ce măsuri ați mai luat in a- 
ceastă direcție ?

— Recent, în cele trei orașe, Bacău, 
Roman și Piatra Neamț au început 
cursuri de pregătire a instructorilor. 
Numai la Bacău au fost formați — 
din rîndul tinerilor iubitori de sport 
— 50 de instructori care conduc exer
cițiile gimnasticii în producție. Co
misia regională de propagandă ca și 
cele raionale din Roman și P. Neamț 
au început o largă acțiune de popu
larizare a efectelor pozitive ale gim
nasticii în producție. In unele asocia
ții ca Voința, Confecția au și apărut 
panouri cu lozinci mobilizatoare, pa
nouri cu fotografii, articole la gaze
tele de perete etc.

Consiliul regional UCFS, eu spriji
nul larg al activului voluntar, va de
pune o muncă serioasă pentru ca și 
Bacăul să se situeze în rândurile re
giunilor fruntașe în acțiunea de extin
dere a gimnasticii în producție.

T. R. .



ECOURI DE LA ORADEA SI CLUJ
Antrenorul federal N. Nedef despre turneul final al

de

tov. Ne- 
de două

Fază din meciul Rapid — C.S.M. Sibiu desfășurat
sibience și va înscrie un noupătruns printre 4

la Cluj. Elena Hedeșiu a 
gol pentru echipa sa.

Foto : N. Nedef

Concursurile republicane 
ale „liceelor sportive"

sfîrșit și cam
ele handbal în 
eforturilor or

ganelor locale UCFS și ale comi
siilor regioinialie de handbal între
cerile turneului final desfășurat la

Duminică a luat 
pionatul republican 
7 feminin. Datorită

Cluj, au constituit o ex-Oradea și 
celentă propagandă a acestui sport.

Relatări suplimentare asupra a- 
cestor întreceri ni le-a oferit an
trenorul federal, prof. Nicolae Ne
def, «are de la bun început a subli-

TEO, PORTARUL
Sîntem vecini. Casele in care locuim 

string școala Ciovica într-o menghină 
protectoare. Dacă-l întrebi pe Teo de 
ce i se spune școlii, Ciovica. nu știe. 
Numele e mult mai bătrin ca Teo.

Teo are 12 ani. Clasa a VI-a. E mic 
ți roșcovan.

îl cunosc din leagăn. Din cauza lui 
am înghițit acum 12 ani o papară zdra
vănă Treceam cu bicicleta pe trotuar 
ți «m agățat un pic ■ —
dantela din leagăn.
Aut 
Tatăl 
făcut 
OțCt, ~
să apus pe pedale. Am tăcut. Eram 
vinovat,.

De atunci l-am intilnit rareori. Nu 
ni se potrivesc orele.

în schimb pe Teo l-am văzut și îl văd 
zilnic.

Pe la 5 ani era campionul de șotron 
al trotuarului din fața caselor 40—56, 

știind totodată un „veritabil'* pictor 
* abstractionist cu creta pe asfalt. La 7 

ani a cîșîigat campionatul de nasturi 
al bulevardului Titulescu, de la tutun
geria coanei Marioara pînă în colț la 
Bana Manta, dar a fost detronat scurt 
timp după ce l-a pierdut pe Ozon — 
fisa de plumb care i-a adus victoriile 
în sfîrșit, la 0 ani a căzut în patima... 
fotbalului.

Teo e mic („eu și cu Lăzărescu sfn- 
tem ultimii din clasă la aliniere1*) și co
legii lui nu-l prea iau in seamă cînd 
e să aleagă echipele de fotbal. Dar Teo 
nu se lasă. Pentru că ar da orice ca 
să apere linia imaginară a porții dintre 
ghiozdane.

Cînd lotul din care se aleg echipele e 
fără soț, locul lui Teo e asigurat. în 
schimb, cînd fiecare își are perechea, 
Teo stă trist pe margine, ca „botișor 
de iepure" din Cuore. Odată s-a întîm- 
plat ca unul din căpitani să nu fie mul
țumit de alegere și jocul întîrzia să 
înceapă. După lungi dezbateri, celălalt 
a găsit soluția: „Bine, mă Călugăre, 
ți-1 dau și pe gămălie". Așa e poreclit 
Teo: „Hai, gămălie, intră în poartă!**

Teo nu se supără că e jucător de 
umplutură. E fericit că apără. Plon
jează în picioarele adversarilor cu dis
perarea portarului profesionist care 
știe că angajamentul depinde de acest 
din urmă joc și face totul ca să 

intre în grația vedetelor echipei. Călu
gării și Ionescu, dar pînă la urmă tot 
nu izbutește să evite cel mai rușinos 
moment al meciului : la primul 11 m, 
locul lui Teo e luat, pentru mai multă 
siguranță, de Ionescu. Apoi Teo reintră, 
deoarece atacul are nevoie de Ionescu, 
dar acum picioarele micului portar sînt 
de plumb. Și e destul ca Teo să scape 
un gol, pentru ca toată vina înfVia
gerii să cadă asupra lui. „De ce n-ai 
ieșit la timp, gămălie ? îi micșorai un
ghiul...Să știi că e pentru ultima...".

A doua zi însă totul se reia de la 
capăt și Teo potrivește iarăși 
ghiozdane, „ca să nu mai fie

★

Joia trecută, ieșind din 
văzut vreo 10 tunici bleumarin aple
cate asupra gardului scund al școlii, 
în mijlocul lor am zărit pârul roșcat 
al lui Teo. Micul Teo, pictorul abstrac
tionist cu creta pe asfalt, desenase pe 
caiet un dreptunghi și trăgea diago
nalele cu mină tremurindă.

mi-a trebuit, 
lui Teo m-a 
cu ou si cu 

obligindu-mă

INSTANTANEE

L-am întrebat pe Lăzărescu „ce se In
ii mplă“ sub umbrela celor zece, fi ve
cinul de front al lui Teo mi-a răspuns 
mindru .-

— Suit băieții dintr-a șaptea, care 
intră în examen, și Teo le demonstrea
ză egalitatea diagonalelor tutui drep
tunghi, prin metoda unghiurilor egale.

— E așa de bun la matematică ?
■— Printre primii.

_____________ Intre timp a opă-
_ _ _ ruI CHugăru, cu

mingea. S-n uitat 
_ la Teo, s-a a- 

_____________ propiat, a ascultat 
demonstrația 

moliei*. a așteptat ca cei dintr-a 
tea să intre în clasă fi apoi s-a 
sat nucului geometru : ..Ascultă, 
dorule. vrei să jucăm ?“

Teo nu mai era gămălie, nu mai era 
Teo, ci elevul Teodoru Serbau din- 
șasna, oare demonstrase celor din- 
șaptea egalitatea diagonalelor.

campionatului feminin

niat atmosfera prietenească și 
deplină sportivitate care a domnit 
în tot timpul competiției.

— Turneul —. ne-a spots 
def — a fost dominat
formații, Rapid București și Știința 
Timișoara, care s-au detașat de ce
leilalte două participante, Tractorul 
Brașov și C.S.M. Sibiu datorită 
unei pregătiri superioare. în plus, 
atît echipa feroviară cit și forma
ția studentelor din Timișoara au 
făcut dovada unei concepții moder
ne de joc, pe linia indicațiilor date 
de colegiul central de antrenori, 
reușind partide de o bună vialoare. 
De altfel, primul meci dintre aceste 
două echipe a fost cel mai frumos 
joc de handbal (după cum au de
clarat localnicii) văzut vreodată la 
Oradea. Timp de 50 de minute, 
sportivele ambelor formații au lup
tat cu multă dîrzenie, făcînd apel 
la întregul lor bagaj de cunoștințe 
tehnice. Rapid și-a asigurat victo
ria (12—8) datorită jocului excelent 
în apărare, care a fost determinant 
în obținerea succesului. De aseme
nea, de data aceasta, campioanele 
au știut să folosească la maximum 
prețioasa armă a contraatacului, 
impunîndu-se în fața formației ti
mișorene.

Ținînd seama de forma bună ma
nifestată de echipa campioană, 
comportarea timișorencelo-r pare și 
mai meritorie. în ciuda vîrstei lor 

_ (media nu depășește 19 ani), jucă
toarele Științei au dat dovadă de 
multă maturitate, precum și de 
frumoase cunoștințe tehnico-tactice. 
Omogenitatea formației a crescut 
considerabil și în mod cert se va 
vorbi mult despre această echipă 
în viitor.

— Cum au evoluat 
formații ?

Atît Tractorul
biu s-au 
unele 
însă, 
destul 
am
jucătoarele 
bilitate, 
activ și 
cu mingea și în multe cazuri comit 
faulturi inutile (lucrurile sînt vala
bile într-o oarecare măsură și pen
tru Rapid și Știința). Cît privește 
atacul, atît jucătoarele de la Trac
torul, cît și cele de la C.S.M. au 
întîmpinat dificultăți în fața unei 
apărări organizate, jocul lor pier- 
zind din cursivitate, datorită unei 
circulații fără un scop precis. In 
concluzie, la ambele formații mai 
trebuie lucrat serios.

celelalte două

șl C.S.M. Si
la turneu cu

nu

cit
prezentat 

indisponibilități, fapt care, 
scuză comportările lor 

de modeste. In general,
observat că în 

sînt lipsite 
nu urmăresc 

permanent al

apărare 
de mo- 

un atac 
omului

barele din 
discuții.

casă, am

nici 
Ir-a 
tra

„g«- 
șap- 

adre-
Teo-

ACOLO UNDE ATLETISMUL 
TINDE SĂ-SI CUCEREASCĂ 

O TRADIȚIE...
Dintre toate concursurile republicane 

de atletism rezervate elevilor de la șco
lile medii cu program special de educa- 

cel de la Brașov, încheiat 
bogat în roade: 
REPUBLICANE

ție fizici, 
recent, a fost cel mai 
DOUĂ RECORDURI 
DE JUNIOARE, ALTE 14 RECORDURI 
REPUBLICANE ALE „LICEELOR 
SPORTIVE".

Această adevărată avalanșă de recor
duri vine să ateste că ACOLO UNDE 
ATLETISMUL ESTE SPRIJINIT. UNDE 
TINDE SĂ-ȘI CUCEREASCĂ 0 TRADI
ȚIE, REZULTATELE NU 1NT1RZIE SĂ 
IASĂ LA IVEALĂ.

Exemple ? Nenumărate. I 
cu lașul, oraș în care, pină 
atletismul era o „necunos
cută". Astăzi și aici aceas
tă ramură sportivă se afir- 
mă din plin. Viorel Suciu 
și Gh Catrinescu sînt at
leți care confirmă valoarea 
pe care o au. Munca con
știincioasă a prof. I. Puică 
și Gh. Teșu își spune, așa
dar, cuvîntiii. Tot într-> 
regiune fără veleități în at
letism, Galați, o tînără pro
fesoară, Ștefania Constan
tin muncește sîrguincios 
pentru a face din această 
ramură sportivă una din 
cele mai îndrăgite. Pentru 
început, școala atletică gă- 
lățeană (sodiu! : șc. med. 
nr. 4) ne-a dat prilejul să 
consemnăm numele unei ta
lentate sprintere. Sanda 
Giță. Și la Iași ca și la 
Galați, sprijinul larg acor
dat atletismului constituie 
o garanție a viitoarelor 
succese.

0 frumoasă impresie a 
produs și tînărul atlet Fi. 
Cheran din Rm. Vîlcea 
(1,78 m la înălțime, cat. 
juniori II). Este pentru 
prima dată cînd orașul de 
pe Olt — recunoscut pînă 
acum pentru tradiția în 
gimnastică școlară — sc 
face cunoscut și pe plan 
atletic. Praf. 
ne-a dat să 
într-un viitor 
alte surprize, 
o reprezentantă a orașului Cimpulung, 
Steliana Nedelcu își înscrie numele prin
tre cîștigătoarele concursului...

Intenționat am lăsat la urmă centrele 
în care activitatea atletică stă bine pe 
picioare. In acest sens trebuie spus că 
atleți i bucureștenii au făcut din nou 
dovada pregătiri lor minuțioase și a 
talentului, reușind să termine pe pri-

mul loc în 10 probe 1 Și, la fel s-a în- 
tîmplat în cazul atleților din Timisoara 
(8 probe), a celor din Tg. Mureț (7), 
lirașov (5). Iată unde poate duce munca 
entuziastă a elevilor și priceperea unor 
profesori ca Elisabela Stănescu, A. Se. 
be.fi (București), 7. if'itman, N. Dehelea- 
nu (Timișoara), M. Buhlea și I Ciotea 
(Tg. M ureș), M. Ivan, A. Comun și 
Kumer (Brașov), Al. Dincă, E. Stroe 
L. Marx (Cluj).

Așadar, concursul de la Brașov

A.
Și

se 
înscrie printre cele mai reușite întreceri 
atletice școlare ale sezonului. El vino 
să anunțe o dispută și mai pasionantă 
la apropiatele finale școlare de la Timi
șoara din 29—30 iunie.

Să începem 
nu demult. T STAMA

O. Enescu
înțelegem că
apropiat ne va furniza și 
Tot pentru prima dată,

La concursul republican de la Brașov, talentata atletă 
a școlii medii bir. 35 din București, Gabriela Rădulescn 
a confirmat buna ei pregătire, situîndu-se și de data 
aceasta printre fruntașe. Fotoreporterul nostru T. 
Roibu a surprins a în timpul unui antrenament de 

pregătire.

ÎNTRECEREA 
HANDBALIȘTILOR...

IOAN CHIRII-A

Poșta
supliment

ILIE FEȚEANU — Pi
tești. Ne-ați făcut o sur
priză plăcută. Intr-adevăr, 
profesoara de educație fi
zică Elena Petrache din 
Vedea este talentată. Are 
voce. Iar faptul că e so
listă în ansamblul „Doi
na" este de invidiat. Nu 
toate secțiile de învăță- 
mînt raionale își pot per-

să trimită a

tul că I.C.H.V.-ul din ora
șul dv. pune zarzavat 
pe terenul de volei al 
școlii, trebuie să vă 
bucure. întreprinderea 
respectivă putea foarte 
frumos să cultive varză 
și în altă parte. Dar. 

după cum vedeți, nu v-a 
ocolit ! N-a trecut ușor 
peste activitatea spor
tivă !.., S-a oprit, a stu
diat posibilitatea însă- 
mînțării cepei pe un teren 
drenat și a declarat : „O 
fi bun campionatul, dar 
mai bun e zarzavatul I..

(așteptăm răspuns)

tarea acestor materiale de 
construcții. Nu de altceva, 
dar dacă tot sint puși pe 
aprobări, poate vă aprobă 
și dv. să vă desfășurați 
activitatea sportivă...

(succes)

meciului de fotbal 
programate întreceri atle
tice.
l-ar

Altfel, desigur, nu 
fi pus pe atleți să

mite luxul
profesoară de educație fi
zică într-un turneu ar
tistic tocmai atunci cînd 
se dispută faza regională 
a campionatului republi
can școlar de atletism !...

nou titlu 
solist.

P.S. Un 
romanță : „Ori 
performanță J“

(scrieți-ne

d» 
ori

s-acum 
rezolvat!

DAN DEAC — Bistrița.
Vă supărați degeaba. Fap-

SĂNDULESCU — 
Craiova. E bine că tră
gătorii din orașul dv. 
iau... poziție. Cel puțin 
așa, prin scris. Fiindcă 
după cîte am înțeles, po
ziții culcat sau rezemat 
n-au cum să mai ia. Am 
auzit totuși că un sportiv 
a încercat să tragă din- 
tr-o ladă cu var. E ade
vărat ? Și ce poligon 
frumos aveați ? 1... Fără 
roabe, fără lopeți, fără 
atîtea și atîtea materialo 
de construcții. Dar, poa
te, acum oînd a venit 
vara, lucrurile se vor re
zolva. Insistați și dv. pe 
lingă clubul sportiv oră
șenesc din localitate 
care... aprobă depozi-

MIRCEA ML’NTEANU 
— Timișoara. Greșiți. 
Cuvîntul „tombolă" nu 
vine de la „Știința Timi
șoara", ci din italienescul 
„tombola" care înseamnă 
un fel de loterie de socie
tate. (De la clubul „Știin
ța Timișoara" vine doar 
organizarea ei). Ea nu 
este obligatorie cum sus
țineți, ci benevolă. Adică, 
nu vi se poate lua un leu 
în plus la fiecare bilet de 
fotbal (-{- un leu progra
mul), dacă nu vreți să-I 
dați.

Că dacă nu-l dați, nu 
intrați, asta-L altă po
veste E.,

(mai insistați)

ION PREDESCU — 
Rm. Vîlcea. Ați văzut, 
pînă la urmă tot a dat 
voie atleților să intre pe 
stadion 1... Probabil că 
profesorii de educație fi
zică care însoțeau grupul 
sportivilor nu au „expli
cat" bine inimoșilor or
ganizatori, că în pauza

plătească 
trare...

bilet de

însă și dv. o 
enervați ușor.

văzut că în

Aveți 
lipsă. Vă 
Cînd ați
timpul desfășurării între
cerilor atletice, crainicul 
stadionului nu dă rezul
tatele și numele cîștigă- 
torilor, ci anunță... echi
pele campioane la fotbal 
între anii 1921—1938, nu 
trebuia să vă revoltați... 
Aveați doar
concursurilor atletice din 
Rm. Vîlcea !...

(mai trimiteți)

experiența

Timp de trei zile stadionul 23 August 
din Timișoara a trăit atmosfera marilor 
competiții. Numeroși spectatori an venit 
să asiste la întrecerile de handbal aie 
școlilor medii cu program special de e- 
ducație fizică.

De la început trebuie să relevăm grija 
și atenția de care au dat dovadă organi
zatorii competiției (Ministerul învăță
mântului, prin Direcția activităților edu
cative și organele locale) astfel că tinerii 
sportivi au avut asigurate țoale con. 
dițiile pentru a participa la această com
petiție. Mai puține cuvinte laudative se 
pot spune despre calitatea arbitrajelor, 
care în cea mai mare parte nu au co
respuns.

întrecerea tinerilor handbalist! a de
monstrat încă o dată că acest sport este 
mult îndrăgit de 
atrage noi și noi 
dorit ca in toate 
gram special de 
ființă seepi de handbal, 
există condiții materiale. La Timișoara 
au participat 
fete școlile 
nr. 2 Brașov 
baliștii, deși 
pînă de curând purtau cravata de pio
nier — au dovedit pe lingă talent multe 
cunoștințe în privința tehnicii și a mânu
irii mingii, ceea ce ne face să credem 
că în următorii ani dintre ci se vor 
ridica jucători de valoare. Nc gîndim la 
cei mai buni dintre ei, 
cea de a treia ediție a acestei compe
tiții. cum sînt Florica 
Sramko. I. Gerhardt (Timișoara), 
Moisescu, St. Covaci și Ad. Sudima 
(Brașov), Eva Tot, L. Medve și A. Ba- 
rabaș (Tg. Mureș). După trei zile de 
întreceri competiția a fost cîștigată de 
echipde timi-orene, care au obținut 
dreptul de a participa la turneele finale 
ale campionatului republican școlar. Din 
partea Ministerului învățământului echi
pelor li s-au înmînat frumoase cupe, 
medalii, diplome și echipament sportiv. 
CLASAMENTE: băieți: 1. Timișoara, 
2. Tg. Mureș, 3 Brașov. Fete : 1. Ti
mișoara, 2. Brașov, 3. Tg. Mureș.

I 
C. ALEXE

către elevi, că e| își 
simpatizant!. Este de 
școlile medii cu pr«- 
educație fizică să ia 

mai ales ră

cu echipe de băieți și de 
medii nr. 2 Tg. Mureș, 
și nr. 4 Timișoara. Hand- 
tineri — unii dintre oi

participant! la

Ciosescu, A. 
L.
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PERFORMERII
iești.

eliminat la 200 m pentru două starturi 
greșite... copilărește. De la Silvio Gris- 
teseu și, mai cu seamă, de la Lucian 
Kodar nc așteptam la mai mult.

Ecouri după inti’nirea atleților romi și greci

pentru edițiile precedente

cu

R.PR0MINA

fiecărei

URMAȚI-LE
ORGANIZAREA LA ÎNĂLȚIME Și-au îndeplinit norma olimpică

CURT SOCOL (Știința Cluj)

★
și iugoslavi de la Sofia.

ȘI SELECȚIONABILII

pentru 
întoc-

atlet 
stu-

a caJităților necesare 
calitate.

preocupări este oglindit de 
aproximativ 90 de sportivi simt

ea patria noastră Republica 
obțină cit mai multe succese 

de la Tokio.

pentru anii 
și 1964 (590

cons- 
ridieare a 
și dezvol- 
praetieării

rn iha i, Mesa roș, 
toată încrederea 
pentru întîlnirea 
nu anticipăm și
selecției definitive de la Sofia.

Ia Joeurile Olimpice de la

Bizim, Stamatescu, 
spera și ei ca pînă 
luni să-și îndepli- 
mai bună ocazie o

noastre a fost o metodă per- 
Cu această ocazie s-au purtat 
la iveală lipsurile a căror li- 
duce la creșterea calitativă a 
de instruire și de educație.

acestor obiective s-a 
antrenament să

procesul de
de formare

firesc, dorim ca în echipa 
revanșa meci u-lui cu

Dumitriu 
olimpice pre- 
1963 (584
P)-

Cum este și 
Balcanilor pentru

Și acum, toată atenția pregătirii în 
vederea concursului de la Sofia, consi
derat — pe drept euvînt — o... mică 
balcaniadă !

Valeriu Jurcă termina victorios în cursa de 200 metri.
Foto : II. Cristea

NICOLAE M5HUȚ
preșțedâ nițele clutibuliu sportiv Dinamo

Acum cînd neam propus să facem 
o ierarhizare a valorii arătate de atleții 
noștri fimitași în întrecerea de la Plo 

vnm folosi ca criteriu de apre
ciere normele olimpice stabilite pentru 
prima etapă, cea pînă la 1 iuBe. în

meciu Grecia doar patru atleți au 
realizat performanțe echivalente acestor 
norme : Porumb (2,11) și Spiridon 
(2,08 m) la înălțime, Vamoș (3:45,6) 
și Barabaș (3:45,7) la 1 500 m.

în imediata vecinătate a normelor o- 
limpne au fost însă mai mulți : Jurcă 
la 200 m (21,9 — 21,6j> Vamoș la 800 
m (1:51,9 — 1:50,5), Barabaș la 5 000 
m (14:11,0 — 14:05,0), Macovej la 
110 mg (14,7 — 14,5), echipa de 4x100 
m (41,2 — 41,0), Popov schi la lungime 
(7,43 — 7,50), Ciochină la triplu 
(15,64 — 15,70) etc. Aceștia și încă 
alții (Grecescu. Lupu, Dăndărău. Dră- 
guleseu, Popescu, 
Tudorașcu ele.) pot 
la sfîrșitul acestei 
ncască normele. Cea 
oferă întîlnirea de la 29—30 iundc cu 
atleții bulgari

Scandinavia, să intre cit mai multi 
tre atleții noștri. Este La îndemîna 
tora dintre ei să realizeze asemenea 
foimanțe care să-i recomande atenției 
comitetului însărcinat ou selecția echipei 
Balcanilor. După cum se știe, ultimul 
ctiv'mt îl vor avea rezultatele concursului 
de la Sofia (29—30 iunie), dar ori
cum. finind seamă de evoluția din acest 
>n a atlețitar noștri, credem că Porumb 
și Spiridon, Vamoș și Barabaș. Ixipu și 
Greceseu, Popovschi și Ciochină. Jurcă. 
Popescu. Drăgulescu, Dăndărău și Cara-

Pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Tokio 
constituie de mai mult timp obiectivul principal 
in activitatea clubului sportiv Dinamo. Astfel, încă 

sarcinilor trasate de Consi-anul 1961, pe baza
General al UCFS și a experienței dobîndite 

prilejul pregătirilor
Jocurilor Olimpice, conducerea clubului a sta- 

măsori concrete care să ducă la o mai bună 
organizare și desfășurare a procesului instruetiv- 
educativ, la mobilizarea tuturor sportivilor pentru 
a se pregăti temeinic in vederea obținerii unor 
performanțe cit mai valoroase. De exemplu, 
sportivii cu posibilități de selecționare s-au 
mii planuri individuale de pregătire, sta- 
bilindu-se obiective intermediare și finale 
corespunzătoare cerințelor olimpice.

Pentru realizarea 
urmărit ca fiecare 
tiluie o verigă in 
măiestriei sportive, 
tare 
sportului de inaltă

Analiza fiecărei etape intermediare și a 
perioade de pregătire, precum și analiza competi
țiilor interne și internaționale la care au luat parte 
sportivii din secțiile 
manentă de muncă, 
discuții și s-au scos 
ch id are a dus și va 
conținutului muncii 
Astfel de analize s-au ținut cu secțiile de gimnas- 

atletfsm, volei, fotbal, înot și polo, lupte, box

Salutul C. C. al P.M.R., Consiliului d® Stat și Con
siliului de Miniștri, adresat Conferinței pe țară a 
UCFS, precum și Hotărî rea Conferinței pe țară 
a UCFS. S-au ținut convorbiri pe teme legate de 
pregătirea pentru Olimpiadă, iar recent au fost 
organizate discuții pe marginea normelor stabilite 
pentru participarea 
Tokio.

Rezultatul 
faptul că in 
selecționați 
muncind 
olimpice.

Socol ele. pot spera 
că vor fi selecționați 

de la Helsinki. Dar să 
să așteptăm rezultatele

Oaspeții noștri au avut numai cuvinte 
de laudă la adresa organizatorilor între
cerii, a ooa-pului 
și expeditiv) și 
oare au pregătit 
și instalațiile de 
nul Petrolul, la 
cele mai bune, i 
bună din țară.

i de arbitri (competent 
la adresa „anonimilor" 
cu muhă migală pista

* concurs de pe sladio- 
ora actuală una dintre 
dacă nu chiar cea mai

CONCURSURI...
.CUPA ORAȘULUI GALAȚI*

In cadrul competiției dotată cu „Cupa 
orașului Galați", au avut loc la Sc. M. nr. 5 
întrecerile etapei pe școală. Cu acest pri
lej s-au evidențiat elevii: Ecaterina Bur- 
ghelea (1948) 4,78 — lungime și 8,4 — 60 
na; Lenuța Dima (1948) 1:34,2 — 500 m; C. 
Stingă 7,7 — 60 m; Em. Ciobanu 5,35 — 
lungime. (A. Schenkmon — coresp.).

CAMPIONATUL DE COPII AL REGIUNII 
BANAT

La Lugoj au fost prezenți, la etapa fi
nală a campionatului, peste 100 de mici 
concurenți. Clasamentul general pe raioa
ne: 1. orașul Arad 204 p; 2. Caransebeș 
(revelația concursului 1) 203 p; 3. orașul
Reșița 195 p; 4. Timișoara 177,5 p; 5. ra
ionul Arad 111 p etc. Prin activitatea des
fășurată s-au evidențiat profesorii Nic. 
Olaxu (Caransebeș), I. Cernescu (Orșova), 
I. Miischang (Jiinbolia). BĂIEȚI: 80 m: S. 
Luca (Lugoj) și C. Nișu (T) 10,3 — rec. re
gional copii; 500 m: V. Grozav (Car.) 1:18,9 
— rec. regional copii; lungime: D. Gusca 
(R) 5,21 — rec. reg. egalat; înălțime: I.
Epure (fi) 1.48 — rec. reg. copii; greutate 
(4 kg): V. Cască (R) 12,20 — rec. reg. co
pii; mingea de oină: A. Morodan (A) 61,90; 
FETE: 86 m:. E. Maierean (C) 8,03 — rec. 
leg. copii; 300 m: S. Bujancc (Or.) 47,9;
lungime: E. Maierean 4,32; înălțime: V. Le- 
nari (A) și Ec. Franzean (Jim.) 1,30; gxeu- 
iciic (3 kg): D. Balia (R) 9,62; mingea de 
oină: T. Ferescu (Or.) 45,43. (L. Mlșcan — 
coresp.).

asemenea, munca educativă a fost orientată 
mobilizarea sportivilor la o pregătire tehnică, 

inițiindu-se acțiuni care să le dezvolte conștiința 
și răspunderea personală față de îndeplinirea sar
cinilor ce le revin pe linia sportului de perfor
manță. Astfel, au fost prelucrate în fiecare secție

cîteva săp- 
in urmă, la 

pri- 
Ga- 
clu- 

un 
re-

CORNEL PORUMB (Știința
Cluj)

Cu 
tâmini 
concursul de 
mă vară de la 

’ lăți, studentul 
jean reușise 
impresionant 
cord, trecînd peste 

j ștacheta înălțată
la 2,10 metri.

Ne-a bucurat
nespus acest re

zultat dar, să fim sinceri, aștep
tam.., confirmarea lui. Și Cornel 
Porumb a făcut-o, mai repede

REZULTATE
Turcii și Aurora Mihcdcea 9,2 — 60 m; Flo- 
rica Meicuxeanu 51,0 — 300 m etc. (C. Ru- 
sinoiu — coresp.).

.CUPA ORAȘULUI TULCEA*

• Zilele trecute a avut loc la Tulcea 
concurs pentru juniori la care au 1 
parte peste 250 de concurenți. Cu 
prilej au fost doborîte 6 recorduri raionale: 
Maria Heliade 1,42 — înălțime; Al. Cra- 
sovscbi 1,62 m — înălțime; T. Micu 12,5
— 100 m; M. Popa 5,40 m — lungime; C. 
Cups’an 5:09,0 — 1500 m; C. Peter 21,90 m
— disc.

Concomitent, consiliul raional al UCFS 
a organizat .Cupa orașului Tulcea' pen
tru elevii școlilor de 8 ani. Au participat 
223 copii, între 10—13 ani, dintre care 103 
tete. Pe primul Joc s-a clasat echipa șco
lii nr. 2 (prof. Gh. Stan) cu 150 p. (I. Tur
tle — coresp.).

un 
luat 

acest

CAMP1ONATELE REPUBLICANE DE JUNIORI

• Pe stadionul .Cetatea* din Deva a 
avut loc etapa orășenească a campiona
telor de juniori. Au participat 350 de con
curent!. Cîteva rezultate: M. Ciorobîfcă 
11,8 — 10C m; 
2:08,0 pe 800 m; M. Henț 1,63* m 
țime și 5,80 m — lungime; “ 
29,0 — 200 m; Ana Herlea 
(P. Jurconi — coresp.).

fț Ploaia torențială care 
supra Reșiței, inundînd pista și amplasa
mentele de atletism, a influențat desfă
șurarea întrecerilor campionatelor regiunii 
Banat. JUNIORI I: 100 m: I. Ștefoa&e 11,6; 
200 m: I. Stefcane 23,5; 400 m N. Fictocil 
53,8; 800 m: St. Ccxocmc (Reșița) 2:05,9; 
1500 m: C. Perju 4:08,4; 400 mg: Ad. Schnei
der 59,3; lungime Ad. Orza 6,26; înălțime: 
P. Mcaiă (R) 1,65; triplu: Fr. Bauer 13,46; 
prăjină: Gb. Lungu (Arad) 3,10; ciocan: L. 
Dehelean-4 35,08; JUNIOARE I 100 m. V. 
Secheres 13,9; C. Buciumau 13,4; 200 m:
V. Secberes 27,4; D. Tundrea (fi) 27.6, Iun-

rezultate:
Z. Szilagy 56,0 pe 400 m și 

înăl- 
Deinu Pui cern 

69,0 — 400 m

s-a abătut a-

LA BRĂILA, S-A SPART... .GHEAȚA I

După multe, multe discuții și . amînări, 
în sfîrșit s-a trecut la treabă. La sfîrșitul 
lunii trecute a început un campionat oră
șenesc pe echipe întrecerile se deslășoqră 
în două grupe; în prima — reprezentati
vele a 4 școli medii, în a doua echi- ____________ _____ . _ ___________ _ ___
pe1e școlilor profesionale, tehnice și ale gime: El. Vasi 5,09; greutate:' H. Jefschny 
asociațiilor. -— .... ................... -- — - - —*

Recent a început și un campionat pen
tru elevii școlilor de 8 ani. La primul 
concurs au luat parte peste 100 de ■ copii 
(născuți 1950—51), îeprezentind 12 din cele 
24 de școli din localitate. S-au evidențiat 
o serie de copii foarte talentați: G. Pisică 
8,8 — 60 m; R. Sava 48,3 — 300 m; Silvia

(H) 9.92; JUNIORI II: 80 m: L. Barna (A) 
10,1; I. Crăciun 10,2; 300 m: D. Gicma (fi) 
40,4; LOGO m: AL Pion (R) 2:57,8, M. Stra- 
tulat 2:58,0; greutate: V. Gîrbachs 12,40; 
suliță: D. Clipicicm (R) 48,37; JUNIOARE 
II: 60 m: C. Ranccv 8,4; EL Lazăr 8,5; 
500 m: F. Negru 1:25,3; înălțime: EL Mi
cit an, JFL Radoslav (B), M. Fisch (A) 1,35; 
lungime: F. Negru 4,78; greutate. D. Brems 
(B) 9,85.

Primi’l Ioc în clasamentul general a re
venit -SSE Reșița cu 862,5 p, urmată de 
CSS Banatul Timiș. (688,5 p), SSE Arad
(576 p). li. Plăviju — coresp ).

progres

acestei 
prezent 
în Iotul olimpie la diferite discipline, 
perseverență pentru realizarea nonndor 

Unii dintre ei au și reușit să îndepli
nească normele de etapă. Dintre aceștia 
amintim pe sportivii Valerina Jurcă, Zoltan 
Vamoș și Andrei Daraban la atletism, 
Alexandru Iacovici, Acbim Sidorov șî Au
rel Vemescu la canotaj, Ștefan Petrescu, 
Tadeus Jeglinschi și Ion Tripșa la tir. Po
sibilități mari de realizare a normelor au 
și alți sportivi dinamoviști ca Dan Popoviei, 
Ion Cosma, la ciclisan, Cristina Balaban, 

Alexandru Popescu la înot, Ion Momea, Vasile Ma- 
riuțan la box și aJ|i sportivi din secțiile de lupte, 
volei, polo, atletism, canotaj etc.

In afară de sportivii selecționați în lotul olim
pic, și alții se pregătesc stăruitor pentru a realiza 
normele olimpice, conștienți că im felul acesta îșî 
aduc o contribuție activă la progresul sportului de 
performanță din țara noastră. Este cazul sportivilor 
Valeriu Roșea, Gheorghe Corbeanu, Zoi t an Cozo- 
nici, Emilia Panai-t ele.

Sportivii, tehnicienii și activiștii clubului Dinamo 
sînt hotărîți să muncească în viitor cu și mai muiMă 
perseverență, pentru 
Populară Romînă să 
la Jocurile Olimpice

decît bănuiam. Duminică, la Plo
iești, el a stabilit un nou record 
republican, cu 2,11 m, una dintre 
cele mai valoroase performanțe 
mondiale ale anului 1963.

Aceste rezultate (2,10 m și 2,11 
m) înseamnă îndeplinirea norme
lor olimpice pentru întreg anul 
(2,04 m și 2,07 m) și-l apropie pe 
Porumb la un singur centimetru 
de norma finală (2,12 m în 1964)

ALEXANDRU SPIRIDON 
(Știința

formanță mondială din acest 
zon, apropiindu-se la numai 
punct de recordul lumii și de 
al țării noastre.

Totalizind 591 p, 
îndeplinit normele 
văzute 
586 p)

Pe stadionul Petrolul din Ploiești 
avut loc, zilele trecute, etapa regională. 
Ploaia puternică a influențat desfășurarea 
concursului. JUNIORI I: 200 m: A. Roșu 24,0; 
800 m: Gh. Deda 2:10,0; înălțime: Fl.^ 
Hoffman 1,70; lungime: M. BeJazeva 5,79;^ 
JUNIOARE I: 100 m: AL Stoian 14,0; 400 m:g 
T. Dragorcir (Tîrgoviște) 64,3; suliță: Ec. 
Iliescu (Cimpina) 31,12. (M. Popescu și C.g 
Mignea — coresp.).
• întrecerile campionatelor de juniori^ 

s-au bucurat de succes In asociațiile spor- 
five din raionul Călărași. La etapa pe a- 
sociații au participat 1499 de tineri, dintre^ 
care 632 fele, unele asociații (Gloria SMT 
Ciocănești și Zarea Ceacu) organizînd pen- 
tiu prima oară un astfel de campionat.

La etapa raională au concurat 251 de 
tineri. Majoritatea titlurilor de campioni au 
fost cucerite de reprezentanții asociațiilor^ 
Știința și Avîntul C. S. Agricol din Călă- 
rași Cîteva rezultate: JUNIORI I: înălțime:^ 
N. Gheibu (Ciocănești) 1,65; JUNIOARE 1:^ 
100 m A. Manolache 13,9; JUNIORI II: 
80 m: A. Chivu 10,4; JUNIOARE II: 60 m:^ 
C. Barbu 8,6; înălțime: M. Geageac 1,38.^ 
(C. Stan — coresp.).

CEWTBU DE ANTRENAMENT LA STBEHAIA^

Din inițiativa comisiei raionale de afle- 
tism Strehaia, cu sprijinul consiliului raio- 
nai al UCFS, a fost înființat un centru de 
ontrenament pentru tinerii care doresc să^ 
practice atletismul. Conducerea centrului  ̂
a fost încredințată profesorului lacob Șer- 
toănescu. La antrenamente vin cu regula- 
ritate peste 40 de tineri. (Gb. Dobreanu — 
coresp.).

CAMPIONATELE REPUBLICANE ȘCOLARE

• La Cimpina s-ou desfășurat întrece-^
rile etapei regiunii Ploiești. JUNIORI I: 400^ 
m: Gh. Dada (Tîrgoviște) 55,3; 110 mg: M. . 
Dined (PI.) 16,8; lungime: C. Agopie (Bu- 
zău) 6,25; înălțime FI. Holtaan (PI.) 1,81;'^ 
ciocan FI. Moncloche |P1.) 44,33 — rec. 
regional; JUNIORI II: 80 m T. Popescu^ 
(PI.) 9,7 , 300 m: T. Fcpescu 39,8; B. Cio- 
banu (PI.) 40,8; 1000 m: V. Zamfirescu (T) 
2:49,5; P. lonescu (Mirii) 2:55,1; 90 mg: T. $ • 
Popescu 14 4; lungime: B. Iliescu (Buz.) 
5,67; ...3. C. Stoski 5,34 — rec. regional 
copii; disc: S. Marinescu (C) 41,75; JUNI- 
OARE I: 100 m: AL Stoian (PI.) 13,9; 800 m: 
Ec. Iliescu (C) 2*35,7; T. Dragomir (T)
3:35,8; JUNIOARE II: 60 m: M. Georgescu^ 
(PI.) 8,2; 500 m: EL Măndică (PI.) 1:28,5;$ 
60 mg: M. Cristea (PI.) 10,5; lungime: M. 
Georgescu 4,69; înălțime: M. Loca (PI.) 1,38. $ 
(Al. Mija — antrenor}. JsxW

fost 
un

București)
Tinărul 

giurgiuvean, 
dent in primul an
al I.C.F., a debu
tat duminică in 
echipa reprezen
tativă a țării. De
butul său a 
încununat de
succes deplin, Spi
ridon reușind
să-și întreacă re

cordul personal, la săritura în
înălțime, cu nu mai puțin de 7 
cm!

In felul acesta el a înregistrat 
nu numai o spectaculoasă creș
tere a celei mai bune performan
țe a sa dar, dintr-o dată cu 2,08 
m, și-a și îndeplinit normele olim
pice pentru cele două 
anului preolimpic.

MIHAI DUMITRIU
Datorită unei 

pregătiri conștiin
cioase trăgătorul 
Mihai Dumitriu a 
realizat 
tot mai 
proba 
viteză.

Recent, cu 
lejul intilnirii 
temaționale 
tre echipele
Romine și R.P. Ungare el a ob
ținut cu 591 p cea mai bună per-

rezultate 
bune in 

de pistol

etape ale

(Steaua)

6735 p
plinit norma

anului

★

Atleții balcanici 
se pregătesc 
rivnă pentru 
tilnirea, de 
sinki, cu 
zentativa 
naviei. 
formarea 
zentativei 
lui" a avut 
Ploiești, un 
curs de selecție a 
decatloniștilor. Pe 
clasat tinărul nostru reprezentant 
Curt Socol. Deși la început de 
sezon, el a reușit să încheie — 
cel de-al treilea decatlon din via
ță — < 
6738 p, 
cordul

Față 
arătat 
și dacă ar fi reușit un rezultat 
mai bun la lungime, cu siguran
ță că recordul nu i-ar fi scăpat. 
Im Ploiești a obținut: 11,3 (100 m); 
6,09 (lungime);
7,85 (înălțime); 52,8 (400 m); 15,4 
(110 mg); 42,40 (disc); 
fină);

la
repre- 

Scandl- 
Pentru
repre- 
„sudu- 
loc, la 

con-

prirnw loc s-a

cu un rezultat remarcabil: 
, la numai 35 p de 
republican.
de anul trecxwt, Socol
a fi in sensibil

13,38 (greutate);

3,50
61,73 (suliță) și 4:29,2

a
cele 7000 p pe care 
realizeze pînă la 31

(pră-
(1500

Curt Socol a 
primei etape (6000 
1963. Atenție, deci, 

trebuie să 
octombrie...

înde-

★

în numerele viitoare 
nua prezentarea „olimpicilor0.

vom conti-

★ ★
• Luînd cuvîntul la Chicago, preșe

dintele CIO, Avery Brundage, a decla
rat că Comitetul Internațional Olimpic 
..salută pe tinerii din lumea întreagă 
la focurile Olimpice de la Tokio, din 
1964". El a adăugat .că organizațiile 
olimpice naționale au datoria să lupte 
împotriva discriminărilor de orice fel 
(rasiale, religioase sau politice).

Președintele CIO a reafirmat, cu
ceasta ocazie că, pe viitor, nu mai 
trebuie acordată organizarea Jocurilor 

, Olimpice ■ nici , unui oraș care nu poa
te asigura participarea reprezentan
ților tuturor comitetelor olimpice 
ționale. ■ '
• Federațiile de

mană și R. F.
zut de acord 
celor două țări
meciuri, de ba-raj pentru desemnarea for-

a-

na-

Ger- 
că-

fotbal din R. D. 
Germană au 

ca reprezentativele 
să susțină două

mației care va participa la turneul olim
pic. Cele două meciuri vor avea loc la 
JCarl Maur Stadt (RDG) la 15 septembrie 
și la Hanovra (RFG), o săptămînă mai 
tîrziu.

< Echipa olimpica a Austriei pentru 
JO. de la Innsbruck va ii formată din 
98 de sportivi: 14 boberi, 17 hocheișli, 
10 patinatori artistici, 8 patinatori de 
viteză, 11 concurenți la săniuțe, 14 schi
ori la probele alpine, 2.0 de schiori la 
probele nordice și 4 la biatlonul mo
dern de iarnă In ceea ce privește par
ticiparea la Tokio, pînă acum, numai 
27 de sportivi austrieci au fost selec
ționați în lotul olimpic.
• • încă un oraș și-a prezentat can
didatura pentru a organiza Jocurile O- 
limpice de vară din anul 1968 Este 
vorba de capitala Aus-triei, Viena.



BULETINUL CATEGORIEI B
SERIA I

■ eTALUL TÎRGOVIȘTE — RAPID 
■JȘANJ (6—0). Superiori sub toate 
Rețele, cu un atac în deosebită ver-
■ metalurgi ștn au obținut o bine- 
■rtată victorie, la scor. învinșii au 
Rt ciisput, nereușind să închege ac- 
R periculoase la poarta Metalului. Au 
■cat : B-iîndu (min. 5 — autogol), 
Rceanu (min. 20), Cnițiu (min. 80) 
Hlordaehe (min. 43, 44, 87). (M 
■nu — coresp.).
■iDERURGISTUL GALAȚI — F0- 
R'i’A FĂLTICENI (2—0). în ultimul 
■i disputat pe teren propriu, liderii 
■realizat un joc frumos, acționînd tot 
■pul intr-un ritm susținut, desfășu- 
H1 larg jocul pe extreme și creînd 
le spectaculoase la poarta adversă, 
■esta a fost obligată să se apere de 
■te ori în 8—9 oameni. Punctele au
■ înscrise de Militam (inin. 36 și 
■> 63 din 11 m — în u-rma unui henț). 
■i. Arsenie si D Ghitescu — coresp.).
■ MU. MEDGIDIA — FL. ROȘIE 
■CUCI (4—0). Cu excepția primelor 15 
■îu-le, partida a fost la discreția gazde*
■ Golurile au fost realizate de : Tu- 
I (min. 28), Călin (min. 35). Oțelea 
■in. 50) și... Ștefănescu (min. 55 — 
logoi). (R. Avram - 
■flacăra MORENI
■ NI (4—1). 
■orie șutind 
I Cristescu, 
■>it A formă, 
■ru bare și 
■tată de înaintașii ei a fost scoasă de
■ linia porții. Au marcat: Bontaș (min. 
I, min. 27 din llm. min. 90) și Frîneil 
■lin. 57), respectiv Plugarp (min. 10) 
■W llinca — coresp.).
IcAKYAȚI SINAIA — PROGRESUL 
BĂI LA (6—1). Sinăienii au oferit un 
limos spectacol fotbalistic celor peste 
■HM) de spectatori. După ce oaspeții 
I deschis scorul în min. 15, prin Călin, 
Izdrle atacă susfinut și reușesc să 
scrie patru goluri în 6 minute prin 
Irălungă (26, 30), Focșeneanu (31) 
I Ologii (32). Scorul este pecetluit de 
■arin care realizează alte două puncte 
I min. 70 și 75. (V. Zbarcea și M Bote 
I- coresp.).
[poiana C1MPINA — ȘTIINȚA CA* 
■VII (3—0). Cîmpinenii și-au asigurat 
loteria în prima repriză, cînd au desfă* 
lirat un joc colectiv eu frumoase corn- 
[nații. Studenții au încercat după pauză
■ echilibreze scorul, dar n-au reușit 
test lucru din cama ineficacității ata- 
■lui. în schimb Poiana a inai realizat 
P ?°l Pe contraatac prin Nisipeanu în 
lin. 75, după ce Popescu înscrisese pri* 
k-k două puncte în min. 15 și 31. 
p.^Slroe — coresp.).

CEAllLĂUt P. NEAMȚ — PRA11O- 
kTLGIEȘTI (2—1). Meci foarte dis- 
Iwat, dar de slabă factură tehnică Au 
hscri9 Mangalagiu (min. 3, 41) pentru 
eahiăul. respectiv Babone (min. 17). 
n min. 76 Asan (Prahova) a ratat de 
uțin egalarea. șutind în bară și mingea 
limbindu-Se prin fața porții pînă a fost 
rimisă în aut. Neacșu (Prahova) a fost 
liminat în min. 80 pentru indisciplină. 
L. Nemțeunu — coresp.).

mitru, in min. 50. Din acest moment 
se comit unele durități, arbitrul tre- 
buind să elimine de pe teren In min. 85 
pe Vasile Alexandru (Dinamo) și Biș
niță (Chimia), pentru a... calma jocul. 
(B. Stoiciu și T. Lancea — coresp.).

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA BUCU- 
BEȘTI (0—2). După o repriză anostă, 
bucureștenii tși organizează mai bine 
jocul, atacă mai insistent și obțin un 
succes meritat, In urma punctelor mar
cate de Ene (min. 56) și Sașcă (min. 
63). (I. lonescu — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.M. 
REȘIȚA (3—2). O partidă spectaculoa
să, echilibrată, soldată cu victoria la li
mită a brașovenilor, care la începutul re
prizei a doua au înscris trei goluri în 
9 minute: Ivăncescu (51) și Pană (57, 
60). Pentru reșițeni au marcat Betnic 
(min. 35) și Comisar (min. 79) (6.
Gruia — coresp. regional).

ȘTIINȚA CRAIOVA — METALUL 
TR. SEVERIN (3—0). In primele 45 de 
minute de joc, craiovenii au dominat ca
tegoric. fructificind trei

(două pentru Docalnici și una pen
tru oaspeți) din care s-a transfor
mat im gol doar una. Cele patru 
goluri le-au înscris ; Jozsa — min. 
31, Dumbravă — min. 34 din 11 m, 
Goran — min. 70 și Avram eseu — 
min. 85. (A. Kontrai-coresp.).

INDUSTRIA SlRMEI C1MPIA 
TURZII — C. F. R. TIMIȘOARA 
(3—3). La începutul meciului, local
nicii
Fă 
de
16 și 19).
3—0, Câmpia 
ților să preia inițiativa. Spre sfîr- 
șitul
nou dar 
ocazie.
în 
au
39), 
gol.

CRIȘUL ORADEA — A. S. CUGIR 
(2—2). bUilnirea 
șilor spectatori.

joax-ă 
înscrie 
trei <*ri

excepțiotna] și reușesc 
în cânci minute numai 
prrin Mureșaxi (min. 14, 
După ce conduce cu 

Turzii permite oaspe-

partidei, gazdele domină din 
nu pot fructifica nici o 

Mureșatn a ratat un 11 kn 
min. 50. Golurile timișorenilor 
fost înscrise de Su rd an (min. 
Daraban (41) și Raab (66) auto- 
(P. Tonea-coresp.).

- coresp.).
— C.F.R. PAȘ- 
au dominat ca-Gazdele

de 51 de ori(!) Ja poarta 
care s-a
Flacăra a 
de alte patru ori mingea

dovedit în deo- 
mai avut încă

ocazii prin Se-
numero- 

inițiaie
a plăcut

B’uieșcu, portarul formației Progresul din Alexandria, blochează balonul la 
picioarele lui Anton (Metalul).

Foto : V. Bageac

SERIA A ll-a

\ CHIMIA FAGARAȘ — DINAMO PC 
rfe'ȘT/ (1—0). Victorie meritată a lo- 
udniiilor, care au avut nutri perioade de 
lominare, obligi ndu-i pe oaspeți să se 
lper> supranumeric. Unicul gol al me- 
jiului a fost înscris de mijlocașul Du-

ȘTIRI...
REZULTATE

DUMINICĂ, LA PLOIEȘTI : SELEC
ȚIONATA OLIMPICA — KICKERS

OFFENBACH

I In vederea meciului de la 23 iunie 
lu Danemarca, echipa olimpică a R. P. 
Romine susține un joc amical, de ve
rificare cu formația vest-germană 
Kickers Offenbach. Partida se dispută 
Buminică 16 iunie, la Ploiești.
I Cel de al doilea meci în țara noas- 
Iră a! echipei Kickers se va disputa 
■a București, marți 18 iunie, în noc
turnă, pe Stadionul Republicii. Oaspe
ților le va fi opusă formația Progre
sul București.
I CLASAMENTUL RETURULUI
I 1. Dinamo București (5)
I 2. Steaua (8)
I 3. Progresul (9)
I 4. Dinamo Bacău (13)

5. U.T.A. (12)
6 Rapid (4)
7. Știința Cluj (2)
8. Crișăna (15)
9. Steagul roșu (10)

|10. C.S.M.S. (6),
Jll Știința Timișoaia 
[12. Farul (1) 
13. Petrolul (7) 

114. Minerul (14)

In paranteze au fost 
cupate de echipe după _____ ____ _____ ____
eiape disputate în turul campionatului.

9 Meciul Știința Cluj — Farul va avea 
loc la 27 iunie.

menescu (min. 20) și Biscă (min. 35, 
44). După pauză studenții, parcă mul
țumiți de rezultat, n-au mai insistat, 
di ud posibilitate adversarilor să pună 
stăpiiiire pe joc. Metalul a avut cea mai 
frumoasă ocazie de a reduce scorul In 
min 48. ci nd portarul Științei, Gagiu, 
a salvat In ultimă instanță. (Stan Popa 
și V. PopoAici — coresp ).

C.F R ROȘIORI — DINAMO OBOR 
(4—0). Victorie clară Au înscris: Milă 
(min. 8), Nițu (min.
62) și Cristescu (min. 78). (C. Negu- 
lescu — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — UNIREA 
RM. V1LCEA (1—0). Medie șezui au avut 
aproape în permanență inițiativa Ei au 
șutat de 29 de ori la poarta oaspeților 
Portarul Sanda o apărat foarte bine. A 
marcat Kezdi in min. 39. Raport de cor- 
nere 8—0 in favoarea imingătorilor. (Z. 
Rî.șnoveanu — coresp. )

METALUL BUCUREȘTI — PROGRE
SUL ALEXANDRIA (1—1). Păcat că 
această tntilnire, care se anunța intere
santă prin poziția în clasament a celor 
două formații, a fost umbrită —in prima 
repriză — tie comportarea nesportivă 
a jucătorilor ambelor echipe, care in 
această parte a meciului numai fotbal 
nu au jucat. Ei au fost preocupați mai 
mult de proteste la deciziile arbitrului, 
de vociferări'și loviri, fapte care au ne
cesitat și intervenția celor doi antrenori, 
lordache și Dungu, pentru calmarea spi
ritelor. Iju pauză, atrăgîndu-li-se atenția, 
jucătorii au practicat un fotbal curul, 
cu acțiuni frumoase purtate și de o parte 
și de alta, fină insă a reuși să mui 
scrie vreun punct.

Scorul a fost 
priză de 
min. 33) 
min 41). 
cu capul.

Arbitrul Mihai Ionescu — Tîrgoviște, 
n-a fost îndeajuns de energic, el a to
lerat numeroase, abateri fără a proceda 
la eliminarea jucătorilor vinovați.

59), Coțir (min.

în-

re-stabilit în prima 
către Malschi (Metalul 
și Șoangher (Progresul 

Ambele goluri au fost înscrise 
în urma unor lovituri de colț.

frumoase acțiuni de atac în viteza, 
terminate cu șuturi la poartă, de 
o parte și de aJLa. Dacă despre 
înaintarea Cri ș ului avem lucruri 
bune de spus, nu același lucru îl 
putem spune despre apărare, care 
a cevuis multe greșeli. De remarcat 
in jocul oaspeților ușurința 
s-au repliat din atac în 
Au marcat penlru gazde : 
(min. 2) și Baeoș (min. 12) 
tm oaspeți Burtea (min. 5) și Bul 
buran (min. 73).
prea-coresp.).

MUREȘUL TG. 
PETR1LA (1—«). 
au prestat im joc care a 
așteptările spectatorilor, 
cat de Fodor in minutul 13 a hotâ- 
rit soarta meciului. S-au remarcat 
Fazekas, Vakarcs, Fodor și Balaș, 
respeetiv Gram, Sardi, Romoșan și 
Molnar. (V. Kadar-coresp.).

A.S.M.D. SATU mare — VAGO
NUL ARAD (2—1). Sătmărenii an 
realizat o victorie meritată în fa|a 
unei echipe care a luptat mult. Ca 
desfășurare, joc echilibrat >n 
priza I apoi o ușoară dominare din 
partea gazdelor, care au ratai cite- 
va ocazii clare de gol. Au înscris : 
Deszo (min. 55), Kuki (min. 70, din 11 
m pentru henț în careu) și Chitic (min. 
67) pentru oaspeți. (A. Verba-ccresp.).

C.F.R. I.R.T.A. ARAD — RECOL
TA CĂREI (3—2). Localnicii și-au 
asigurat victoria in prima repriză, 
cînd au condus cu 3—0 prin 
rile lui Vlad (min. 29), Pantea 
41) și autogolul lui Șzabo III 
38). Golurile Recoltei au fost 

(min. 72 și 
gazdele au 
clare de

(I. Ghișa

MUREȘ 
Ambele

ca4e de HauWer II 
In repriza secundă, 
ia4 două-irei ocazii 
(St. Iacob-ooresp.).
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și I.

— JIUL 
formații 

satisfăcut 
Golul mar-

SERIA A
D. C.

lila
MINERUL BAIA 

CLUJ <4—«). Echipa 
fășurat cel mai frumos joc al său 
din retur. Realizatorii golurilor: 
Nedeleu II in min. 36 (de la 35 m), 
Vaâda (min. 40) și Rojnai (min. 65 
și 61). (V. Săsăranu-ccrcsp.)

UNIREA DEJ — ARIEȘUL TUR
DA (4—9). Partida a fost viu dispu
tată. De semnalat că A. Macovei 
(Bacău) — care a arbitrai foarte 
bine — a fost nevoit să acorde in 
repniza I trei lovituri de la 11 m,

MARE-C.S.M. 
gazdă a des-

Despre fotbaliștii danezi, adversarii noștri 
de la 23 iunie

De vorbă cu tov. prof. N. Petrescu, care a asistat la
Danemarca - Finlanda

Peste puțin timp, echipa reprezentativă 
olimpică a țării noastre va susține un 
meci de o importanță deosebită. Jocul de 
la 23 iunie, de la Copenhaga, cu .națio
nala* daneză este așteptat cu viu interes 
de toți iubitorii fotbalului de la noi, pe de 
o parte - • • ...
național 
cest an, 
prezintă 
sub steagul celei de-a 
Jocurilor Olimpice. După 
tida face parte din preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal.

înaintea acestei întîlniri, găsim intere
sant să facem cunoscute cititorilor noștri 
cîteva din impresiile tov. prof. N. 
TRESCU, asupra jocului reprezentativei 
neze, culese la meciul 
Finlanda (1—1), pe care 
litate de observator al 
Cu multă amabilitate, 
ne-a răspuns la cîteva

— Prin ce s-a caracterizat, în ansam
blu, partida la care ați asistat ?

— De la început țin să subliniez că a 
fost un joc amical, în care nu s-a jucat 
penlru rezultat. Mai mult , chior, am rămas 
cu impresia că e o partidă în care gazdele 
au urmărit pregătirea echipei, omogeni
zarea ei. In primele 30 de minute s-a ju
cat într-un ritm destul de lent. Jocul a 
fost curgător, combinativ, dai majoritatea 
acțiunilor opiindu-se în marginea careului 
de 16 metri. Danezii au acționat de prefe
rință pe aripi, în timp ce finlandezii au 
preferat tripleta. In această primă parte a 
înlîlniiii, balonul a circulat mai lent decît 
de obicei înti-un meci internațional, dai 
fără înflorituri și cu o tehnică destul de 
simplă. După o peiioadă de tato
nare destul de lungă, cu un sfert de oră 
înainte 
suferit 
parcă 
atacuri 
ceri de balon de la un jucător la gltul, 
aefiuni simple, în adincime. Lansările er- 
liemului dreapta, efectuate de centrul a- 
tacant sau de interul stînga, cu provocat 
regulat derută în apărarea finlandeză In 
repriza a doua, schimbarea în bine a e- 
chipei daneze apare și mai pregnant. A- 
cum, gazdele joacă 1—4—2—4. Am notat 
buna circulație a mingii pe centrul tere
nului, precum și mutarea centrului de greu
tate al atacului pe aripa stingă. Combi
națiile rapide, spectaculoase ale echipei 
Danemarcei se termină cu șuturi la poartă. 
De unde în primele 45 de minute se șu
tase la poarta oaspeților numai de 8 ori,

pentru câ este primul meci 
oficial al echipei noastre 
iar pe de alta 
primul start al

inter- 
în a- 
el ie- 
noștri 

XVIII-a ediții a 
cum se știe, par-

pentru câ 
sportivilor

PE- 
da-

Danemarca 
l-a urmărit în 
federației noastre, 
tov. N. Petrescu 
întrebări:

ca-

de siîișiiul reprizei. Danemarca a 
o bru9câ metamorfoză, devenind 
o alta echipă; sprinturi rapide, 
la minge viguroase și precise, tre-

meciul

în a doua parte am notat 
adică un coeficient excelent 
gură repriză. Forma bună a 
landez și... barele s-au opus însă ... __ 
victorii pe care danezii ar ii meritat-o din 
plin, pentru că au stâpînit terenul și au a- 
vut mult mai multe ocazii de gol. De alt
fel, în ultimele minute, spectatorii s-au 
ridicat în picioare scandînd încurajări șl 
aplaudîndu-și continuu echipa favorită.

— Detaliind puțin Jocul danezilor, c© 
trebuie sâ reținem în 
versorii noștri de la

— Danezii se pun greu 
apoi joacă foarte «înfipt*, 
țiuni spontane, foarte ț 
plăcut în mod deosebit interul stingă
Hans Andersen, care a fost cel mai bun 
de pe teren. Foarte buni sînt de aseme
nea: masivul half stingă J. Petersen, ra
pidul fundaș de pe aceeași parte, J. J. 
Hansen, posesor al unei viteze considera
bile și vechiul internațional Enoksen, ex
trem stingă, un bun tehnician. Consider 
că — în ansamblu — partea stingă a e- 
chipei are o evidentă valoare internațio
nală: 
tică. 
jocul 
Mic, 
ționeze în spiritul impus

21 de șuturi, 
pentru o sin- 
poriarului lin- 

unei

legătură cu
23 iunie?
pe picioare.
Ei întreprind 

periculoase. Mi-a 
t interul

od-

dar
ac-

are .viteză, tehnică, subtilitate tac- 
Și încă un amănunt: la Copenhaga, 
brutal este violent dezaprobat de pu- 
ceea ce obligă pe

Cum credeți

arbitru sâ 
de public.

sanc-

că se vor 
porta danezii în jocul contra 
pei noastre ?

Echipa gazdă are posibilități

com- 
echi-

mai 
mari decît cele arătate împotriva Finlan
dei. Și cînd spun aceasta, mă refer atît 
la potențialul arătat de danezi în repriza 
a doua a meciului pe care l-am văzut 
(cînd au jucat variat, elastic), precum 
și la un alt element important : împotriva 
noastră Danemarca va beneficia de apor
tul lui Ole Madsen, golgeterul campiona
tului, un fel de Constantin al fotbalului 
danez, precum și de cel al lui Karl 
Berthelsen, un atacant de aceeași valoare, 
ceea ce va lace, desigur, ca echipa să dea 
un randament superior. Interesant de reținut 
amănuntul că ziarul .Poliken' dedica o tre
ime din pagina în care publica cronica 
jocului cu Finlanda reportajului asupra re
intrării acestor doi jucători, sub titlul 
.Madsen și Berthelsen sînt buni pentru Ro- 
mînia*. Cît despre echipa noastră, cred 
că ea nu poate să joace la Copenhaga 
decît cel puțin ca în repriza a doua a 
meciului cu R.D. Germană.

Interviu luat de RADU URZJCEANU

cu care 
apărare. 
Kunkuti 
iar pem-

1X2X1X21 PR6NOEXPRE&.

re-

golu- 
(min. 
(min. 
mar- 

9©). 
ra- 
gol.

Campionatul categoriei A suferă din 
nou o întrerupere. în preajma Intll- 
nirii cu Danemarca din cadrul turneu
lui olimpic. w -Dacă aceasta înseamnă o pauza in 
pasiunile stimite de lupta palpitantă 
a campionatului, p-—’ 
la Pronosport însă, „—r —

Ei au în fată următorul program de 
concurs în care „inspirația” este soli-

1. Selecționata div. — K. Offenbach 
(R.F.G.). Ploieștenii vor vedea la lu
cru cei mai în formă jucători ai noș
tri, în compania uneia din forma
țiile ligii de sud a fotbalului vest 
german. Prima șansă aparține fotbaliș
tilor noștri.

2. Tatabanya — Honved (camp. 
R.P.U.). Tatabanya va căuta să bene
ficieze Ia maximum de avantajele te
renului propriu, așa că Honved poate 
spera la cei mult un punct, în acest 
meci dificil.

3. Komlo — Salgotarjan. Deși Komlo 
are o situație oarecum asigurata în 
clasament totuși are nevoie de punc
tele puse în joc și va căuta să le 
obțină, avînd avantajul terenului.

4. Dorog — Ujpesti Dozsa. Un meci 
disputat, deschis oricărui rezultat.

5. Szeged — Pecs. Partidă între două 
echipe de la mijlocul clasamentului. 
Formația din Szeged este specializată 
în meciuri cu scoruri albe.

pentru paiticipanții 
, lupta- continuă.

6. Dinamo Pitești — Metalul Bucu
rești. Cîștigători virtuali ai senei, dl- 
namoviștii piteștenl pornesc ea mari 
favoriți. .

1. Metalul Tîrgoviște — 1.M U.M.
Forma arătată și poziția fruntașă în 
clasament a gazdelor, le oferă urima 
5 S ^.T.R. Timișoara — Minerul B. M. 
Feroviarii timișoreni pornesc ca favo- 
riți, mai ales că băimărenii au o com
portare slabă în deplasare.

9. Ceahlăul - Siderurgistul. In re- -ss ---- intilnl
punc- 

t meci

Curierul nostru
Gancea, Gh. Beehearra, Ion Mari- 
nesen. AnastasâMa, Simioneseu și 
Drugă. O comportare necoreopnnză- 

________ ______ toare din acest paneț de vedere o au 
.Echipa ar fi putui Suciu, Ionescu, Bueiumeanu și Hara- 

lambie Becheanu, care își neglijează 
activitatea școlară, iar pe terenul de 
sport nu au o comportare frumoasă".
Corespondentul nostru încheie astfel : 
„Este necesar ca A. S. Metalul să 
acorde un interes mai mare echipei 
sale de juniori eare simte nevoia unui 
sprijin mai eficace. Or, toată atenția 
conducerii se îndreaptă în special spre 
echipa din categoria B".

• Despre echipa de juniori Metalul 
Tîrgoviște. fruntașă în seria a V-a a 
campionatului republican, ne-a sera 
de curînd corespondentul nostru 
MIȘU AVANU : „1 
realiza rezultate și mai frumoase 
dacă ea ar fi fost alcătuită mai din 
vreme. Or, cu zece zile înainte de 
începerea campionatului formația încă 
nu era cunoscută! Jucătorii au cîști- 
gat mult în ceea ce privește pregătirea 
fizică, dar sînt deficitari în ceea ce 
privește tehnica și mai ales tactica. 
Sub aspectul educației, remarcăm 
comportarea disciplinată a tinerilor 
fotbaliști Sebastian Stănesou, Rada

greș de formă, gălățenii vor 
o formație care va lupta pentru 
tele puse in joc, avînd deci un 
dificil.

10. C.S.M. Sibiu — progresul 
O partidă în care Progresul nu 
emite prea multe pretenții. *

11. Crișul — Unirea Dej. Ca și_ 
movată în A, fvrmaim 
tîlnește o echipă In criza acuta de 
puncte care va lupta pentru frecare 
minge. E posibilă o surpriză ?

12. Recolta — Ind. Sîrmei C.T. Lup- 
tînd eu toată dîrzenia, Recolta ar pu
tea obține punctele puse în joc de 
care -

Sp. 
meci 
Jucînd 
puncte. „„ .—  ----- -• Se atrage atenția participanților ca zi-iii,-V'IO- meciul 
nară — ---- ,— - , . ,,
Select, div. — Daring Club Bruxelles, 
cum a apărut în afișele și fluturași! 
de etapă aflați în rețea.

Participant!
Și concursul Pronoexpres de mrine 

oferă posesorilor de bilete Sportexpre» 
eare participă la acesta importante 
piemii suplimentare în obiecte ca : o 
motocicletă „Jawa” de 350 cmc., tele
vizoare, aragazuri, frigidere etc.

Biletele Sportexpres se mai pot a- 
chiziționa în agenții.

Nu lăsațj pe mîine ce puteți îaee 
astăzi î

Trei autoturisme „MoskviciM. moto
ciclete, scutere, televizoare,~ magneto- 
foane, aragazuri, 30 excursii în U.R S.S.; 
sînt în așteptare.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
NR. 23, din 5 iunie 1963

Categoria I: —, Categoria a ll-a: 7x7.678 
tei. Categoria a DI-a: ?,8x2.087 Iei. Catego
ria a IV-a: 268x357 lei. Categoria a V-a:

- 676x110 lei. Categoria a VI-a: 3.932x38 lei» 
| Fond de premii: 413.457 lei.

Premii suplimentare în obiecte: Catego
ria a n-a: 4 piemii. Categoria a IlI-a: 13 
premii

I Rubrica redactată de Loto-Pronosport.

Alex. 
poate

_____ _________ pro- 
formația orădeană în-

are mare nevoie.
Arieșul — A.S.M.D.
al gazdelor pe teren . 

fără crisparea nevoii 
nu poate scăpa victoria.

Ultimul 
DropriUv 

de

nr. 1 este Selecționata divizia- 
■ K. Offenbach (R.F.G.) și nu
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DUPĂ IMHMIJI I R. P. ROMÎNĂ —R. S. S. BIELORUSĂ ACTIVITATEA LA ZI

au reușit 
destul de 
satisfacție, 
piloni pe

in schimb, pro-
Meeiul re- 

meheiat ne-a oferit prilejui, 
consemnăm stadiul avansat de

inspirată, la fel ca
ir. echipă a lui

OLGA ORBAN-SZABO. TĂNASE MURE ȘANU și OCTAVIAN VINTILÂ 
văzuțl de R. Neagu

întîlnirea de scrimă dintre repre- 
-zcnt-ativele R. P. Romîne și R. S. S. 
Bieloruse s-a încheiat — ca și cele 
precedente, la egalitate: 2—2. Re
zultatul este satisfăcător, dacă ți
nem seama de valoarea unora din
tre componenți echipelor oaspe.

întîlnirea care a avut un carac
ter amical trebuia să constituie 
o veri'icare a loturilor noastre in 
vederea Campionatelor lumii — de 
care nu ne mai despart decit 5 
săplâmini — și ea și-a atins scopul.

Ne-am dat seama, de pildă, că la 
floretă băieți, antrenorii 
să găsească o formulă 
bună, in măsură să dea 
Echipa, avind drept
T. Mureșanu și I. Drimbă. a ..mers" 
bine, s-a orientat aproape exclusiv 
pe ofensivă. Folosirea lui A. Caă- 
pier s-a dovedit 
și introducerea 
J. Falb.

Foarte acută, 
biema echipei feminine, 
cent 
să 
pregătire al Ofgăi Szabo ale cărei 
victorii — indiscutabile — la Sa- 
swcenko (cu 4—1 !) și Nikaneikov* 
(4—3) ne dau speranțe la Gdansk. 
De asemenea, revenirea Măriei Vă- 
col (făcînd abstracție de 
tele din ziua a treia a 
rezultate viciate prin lipsa 
ție a unuia din arbitri).
semne de întrebare. Fiindcă nici 
Ana Eae n-a îndreptățit locul in 
echipă și mai puțin Maria Luțcki. 
Dacă in cazul Aaei Ene. aportul 
ei necorespunzător trebuie pus pe 
seama eforturilor din ultima vre
me (incepind cu Criteriul mondial 
de la Gând), in schimb, introduce
rea în formație 
dovedi: total
foat-e adevărat.
ret ista din Satu 
posibilități.
pregătirile, reiuindu-le abia de cu- 
rfnd. Verificată recent la un con
curs internațional 
lovază (Karlovy 
terminat pe locul 
se ocupă de let

• Astă-seară sosesc în Capitală 
baschetbaliștii echipei F.S.G.T.—Fran
ța, urmind ca mîine dimineață să 
plece la Deva pentru întîlnirea cu se
lecționata orașului. In continuare, 
oaspeții vor juca cu echipele orașelor 
Brad (13 iunie), Sibiu (15 iunie) și cu 
o selecționată de juniori (16 iunie, la 
București).

• Meciurile etapei a doua a „Cu
pei de vară”, organizată de F. R. 
Baschet, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Dinamo— Lotul de juniori 
84—55 (47—28), Steaua-Știința 73—74 
(32—40). Știința Joacă în afară de 
concurs. Azi, pe terenul Știința, la 
ora 18, se dispută meciul restanță 
Rapid—Steaua, iar joi partidele 
timei etape: Steaua—Dinamo și 
pid—Lotul de juniori.

• Terenul „Ana Ipătescu"
Gherla a găzduit campionatul femi
nin al regiunii Cluj. Noua campioa
nă regională este A.S.A. Cluj (an
trenor N. Martin). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Știința Huedin, 
Știința Dej și Viitorul Gherla (O. 
Guțu-coresp.).

• In a doua etapă a „Cupei Uni
rea", competiție organizată pentru 
echipele feminine de tineret din Ca
pitală, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Voința—Unirea 32—17 (10— 
6), Rapid—Progresul 41—11 (27—6).

• Campionatele universitare de 
baschet s-au încheiat în Capitală 
după întreceri interesante, care au 
scos în evidență îmbunătățirea pre
gătirii majorității echipelor. Iată 
clasamentele: masculin, categoria ca
lificare: 1. I.C.F. (antrenor prof. Mi

ul- 
Ro-

din

rezulta- 
întilnirii, 
de aten- 
în rest.

a Măriei Luțcki s-a 
neinspirată. Este 

acum 4—5 ani, fio- 
Mare dovedise mari

Ulterior, ea a întrerupt

în R. S. Cehos-
Vari), Luțcki a

2. Antrenorii care 
și in special tov.

A. Pelegrini (care a susținut, în 
principal, folosirea ei în echipă) 
s-au 
une atit de dificilă. Luțcki, 
nu se clasase nici i 
lui individual, n-a 
pe echipe, nici o 
cest fel, problema 
tra titulare ca și a 
nerezolvată. Geta 
cberia Șlefănescu, 
sînt, după noi, cele 
să aspire la un loc in ^națională".

Neașteptat, sahrerii ne-au dat 
multe emoții! Singurii care au co
respuns au fost T. Mureșanu și 
O. Vintilă. D. Mustață, bolnav, n-a 
mai reeditat frumoasa comportare 
avută la „individuale", iar I. Drim- 
bă, acuzind o întindere n-a fost 
nici el in plenitudinea puterilor. 
Și la sabie se impun măsuri ur
gente, tot pe „firul" omogenizării.

Despre spadasini — cu alt pri
lej, ei neaflîndu-se la această oră, 
in... actualitate. (La „mondiale" nu 
participăm cu echipă de spadă).

Federația de specialitate, secțiile 
cluburilor, antrenorii și sportivii tre-

grăbit incredințindu-i o misi- 
care 

in finala turneu- 
reușit în 
victorie...
celei de 

i rezervei 
Sachelarie, 
Marina 
mai îndreptățite

meciul 
în a- 
a pa- 

rămîne 
GU-

St anca

ștefan riorian și liihai Termcntu
învingătorii concursului de la lioreni
Dum'micâ dimineață s-au desfășurat Îs 

Moreni întrecerile din cadrul fazei re. 
gionale a campionatului republican de 
«teză pe circuit.

Miile de spectatori localnici și din îm
prejurimi au ținut — eu tot timpul ne-

I. Ghenoiu (FI. Moreni) ; 3. N. Stingă 
(Loc. PI.) ; cl. 125 cmc — 1. M. Ter
mentu ; 2. N. Bițică (Loc. PL). 3. 
D. Obrejan (Loc. PI.) cl. 175 cjpc — 
1. Șt. Florian; 2. I. Mien (Loc. PI.); 
3. N. Bițică; d. 250 cmc — 1. Șt. Flo
rian. 2. Al. Stan (Loc. PI.), 3. S. Săvu- 
lescu (Vict. Moreni) ; cl. 350 cmc — 
1. Șt Florian, 2. Gh. Hornea (Poiana), 
3. Gh. Ștefan (Poiana) ; cl. 500 cmc — 
1. M. Termentu. 2. Gh. Hornea. 3. I. 
Frățilă (Poiana). La această dasă con
curentul Gh. Ștefan, pe parcursul a 18 
ture a mers pe locul 2 și numai o defec
țiune mecanică în ultimele două turc 
l-a făcut să abandoneze.

buie să-și încordeze eforturile, să îm
bunătățească procesul instructiv-edu- 
cativ pentru a consolida succesele 
scrimerelor și scrimerilor noștri, 
pentru a crea premisele unor noi și 
importante victori: în arena interna
țională.

TIBERIU STAMA

hai Nedef); 2. Universitatea; 3. Pol 
tehnica; 4. Construcții; 5. I.M.F.; I 
Arhitectura; 7. I.S.E.; 8. Inst. Pecl 
gagic; categoria I: 1. LC.F. II (d 
trenor prof. C. Negrău); 2. LP.G.d 
3. Inst. „Maxim Gorki"; 4. I.C.F. II 
5. Inst. Arte; 6. Universitatea II; I 
Inst. Agronomic; 8. I.M.F. II; î 
minin, categoria calificare: 1. Ui| 
versitatea I (antrenor prof. E. Pâra 
reanu); 2. I.C.F.; 3. I.S.E.; 4 Ini 
Pedagogic; 5. Politehnica; 6. I.M.l 
7. Construcții; 8. Universitatea I 
9. Inst. „Maxim Gorki”; 10. Arhitq 
tura.

• Campionatul de calificare a I 
chipeior bucureștene a intrat în fa| 
finală. La fete, Mătasea Dudești 1 
mai poate pierde primul lor, ca I 
Dinamo în seria echipelor de tini 
ret a campionatului masculin. In ca 
laltă serie, se pare că primul loc I 
fi decis de meciul dintre Voința 
S.P.C. (în tur a învins S.P.C. la J 
punct). Rezultate, calificare femini 
Olimpia M.I.—Știința 57—51; Unirea 
Progresul 55—20; calificare mascul 
seria I: Dinamo—Rapid 75—67; Steal 
—Olimpia M.I. 58—43; Știința—P 
trolul 55—54; seria a Il-a: AcaderrJ 
Militară — Electromagnetica 76—4 
Voința—Olimpia M.I. 61—53; S.P.C 
Electrica 62—49. (Cristian Popesc 
coresp.).

Concursul de verificar
a loturilor R. P. R

însemnăriO etapă a treisferturilor...
duminică a 
ne-au dat

Meciurile din etapa de 
campionatului republican 
prilejul să reținem un fapt deosebit 
de îmbucurător: jocul deschis, cu cir
culație permanentă a baroanelor pe li
niile de treisferturi.

Un prim exemplu — cel oferit de 
cuplajul bucureștean. Pe rînd, Știința 
Cluj (prin E. Simion și Cordoș mai 
ales), Steaua (Penciu, Luscal, Nanu, 
Ciobănel). Progresul (S. Nicolescu, A- 
lexandrescu) și într-o bună măsură 
Gloria s-au înscris printre echipele 
care se declară, fără rezerve, pentru 
jocul la mină, cu șarje pe toată su
prafața terenului. Numai că spre re
gretul spectatorilor, punctele realizate 
în acest cuplaj nu s-au înscris prin 
încercări, cum ar fi fost firesc. Cau
za ? Pe de o parte ezitarea unora din
tre jucători de a sprinta către spațiul 
de țintă advers (Gudov, Ciobănel, Si
mion), iar pe de altă parte replica ho- 
tărîtă a apărărilor. Un meci în care 
s-a înscris numai din încercări a fost 
cel de la Iași. Rugbiștii de la Grivița 
Roșie și-au... provocat deseori adver
sarii (mai ales spre sfîrșitul întîlnirii) 
prin atacuri repetate pe linie de trei
sferturi. Animatori: Balcan și Țîbu- 
leac.

Foarte valoros ca orientare spre joc 
deschis a fost meciul de la Timișoara. 
Echipa locală, care beneficiază de a- 
portul unor sportivi cu o remarcabilă 
constituție atletică, a impresionat plă
cut prin varietatea acțiunilor plecate 
din grămezile ordonate. Ea a făcut

cel mai bun joc din campionat. Ce 
păcat însă că studenții din Valea Jiu
lui au abuzat de jocul în margine 
(ceea ce trădează slăbiciuni la capito
lul «pregătire fizică»), întrerupînd de
seori cursivitatea acțiunilor. Și la 
Constanța, partida dintre Farul șl U- 
nirea s-a caracterizat prin multiple 
acțiuni pe treisferturi. Inițiativa a a- 
parținut mai mult oaspeților, care 
și-au asigurat — la capătul unei re
ușite șarje — victoria. în sfîrșit, o- 
rientare către joc deschis a avut fi 
15-le echipei Dinamo în meciul sus
ținut la Bîrlad. Trio-ul Giugiuc, Rah- 
topol, Dăieiulescu au creat faze deo
sebit de frumoase, dar sistemul de a- 
părare „om la om" practicat de bîr- 
lădeni i-a pus în dificultate pe oas
peți, de fiecare dată.

T. BRADEȚEANU

După etapa de duminică, clasamentul se 
prezintă astfel :

1. Steaua 8 7 1 0 123: 23 23
2. Progresul 9 6 1 2 68: 35 22
3. Gloria 9 4 4 1 52: 24 21
4. Grivița Roșie 8 5 2 1 102: 23 20
5. Dinamo 8 5 2 1 58: 29 20
6. Știința Cluj 9 4 3 2 48: 52 20
7. C.S.M.S. Iași 9 3 1 5 27: 39 16
8. Unirea 9 2 2 5 29: 50 15
9. Știința Petroșeni 9 2 1 6 36: 60 14

10. Rulmentul Bîrlad 8 2 1 5 35: 76 13
11. Știința Timisoara 9 1 1 7 26: 96 12
12. Farul Constanța 9 1 1 7 16:113 12

Apropierea datei dublei- întîlniri c 
reprezentativele de popice ale R. : 
Ungare (sîmbătă și duminică în saj 
„Unire-a") a făcut necesară o verif 
care în concurs a loturilor noastr 
Acest concurs a avut loc la sfîrșitl 
săptămînii trecute și a fost foarte ut- 
Partenerii loturilor feminin și masei 
lin — I.T.M. (masculin) și, respecți 
o selecționată a orașului București - 
au fost adversari care au solicitat i 
membrii loturilor, obligîndu-i să s 
întrebuințeze foarte serios. în astf- 
de condițiuni. concursul nu putea 
decît reușit din punct de vedere i 
atingerii obiectivelor urmărite de o 
doi antrenori ai loturilor (F. Popesc 
la băieți și Gh. Frunzeti la fete).

Ce s-a desprins din acest concurs 
în primul rînd faptul că loturile a 
o bună pregătire fizică. Jucătorii 
jucătoarele s-au acomodat destul c 
repede cu pista și au dovedit preciz 
în lovituri, mai ales la canale mari 
mici și la „singuratice". Ca orietftai 
trebuie remarcat că la canale se jMlj 
cu mai multă siguranță. Pe scurt, 
comportare care subliniază posibiliti 
țile actuale ale loturilor, lucru reflei 
tat și în cifrele realizate (2513 la fel 
și 5148 la băieți ; 450 Florica Lăpușa; 
438 Cornelia Moldoveanu, 422 Ioar 
Gothardt, 906 Cristu Vînătoru, 885 Io 
Micoroiu, 853 Tiberiu Szemani etc 
Antrenorii au reținut însă, și unei 
scăderi în ce privește calmul, putert 
de concentrare, ceea ce a influenț: 
uneori precizia, dovadă cîteva flui 
tuații în aceeași manșă de lovituri sa 
bilele în gol la unii sportivi. Sînt r< 
tușări care pot fi efectuate în curși 
antrenamentelor viitoare, astfel ca 1< 
turtle noastre să pășească în întrec< 
rile cu sportivii maghiari în pleniti 
dinea mijloacelor lor. (P.G.)

I. DUMITRESCU

Campionatul republican -1963

Surpriză in
găzduit

re- 
care au 
de raion

Ștefan Florian intr-unui din virajele 
traseului de la Moreni

regiunea București

avut loc 
urma că-

favorabil — să fie prezenți de-a lungul 
traseului. răsplătind cu aplauze pe spor
tivi. Demnă de subliniat a fost com- 
portarea alergătorilor tineri (Gh. Ștefan, 
Al. Stan, Gh. Hornea, Ilie Micu ș.a.) 
care nu s-au intimidat în fața adversa
rilor lor mai experimentați

Lupta pentru primele locuri s-a dat 
Mitre inotocicliștii Șt. Florian (Loc. PI.) 
și M. Termentu (Poiana Cîmpina) care 
au cucerit 3 și respectiv 2 victorii pe 
clase de capacitate.

Rezultate tehnice: cl. 68 cmc — 1. 
FI. Sărățeanu (Poiana Cîmpina); 2.

Stadionul din Slobozia a _ 
sîmbătă și duminică întrecerile fa
zei regionale a campionatului 
publican ediția 1963, la 
participat șase campioane 
din regiunea București.

Sîmbătă dimineața au 
jocurile eliminatorii, în 
rora au ieșit din concurs echipele 
Progresul-Mavrodin și Viața Nouă- 
Cegani. Astfel că în cursa pentru 
primul loc au rămas Avîntul-Bădu- 
leasa, Drum Nou-Radu Negru. Re
colta-Curcani și Viața Nouă-Olteni. 
Aceste patru echipe, de forțe sen
sibil egale, au oferit partide aprig 
disputate, încheiate cu o mare sur
priza : fosta campioană a țării, 
Avîntul-Curcani, lipsită de aportul 
unor titulari, a fost nevoită să ce
deze, după mulți ani, locul unei 
alte echipe care să reprezinte re-

giunea București în faza de zonă. 
Aceasta va fi formația colectiviști
lor din Radu Negru, care a fost 
superioară în jocul la „bătaie" (nu 
a fost meci în care să nu realizeze 
f—6 puncte din lovituri peste linia 
de treisferturi sau peste cea de la 
65 m). De la învingători s-au re
marcat mijlocașul centru Leon 
Clinei, mărginașul 3 la întoarcere 
N. Fundățeanu și fundașul P. Fel- 
dioreanu. Celelalte două echipe, 
Avîntul-Băduleasa și Viața Nouă- 
Olteni, au avut o comportare ine
gală.

Clasamentul final : 1. Drum Nou- 
Radu Negru (raionul Călărași) 
16 p ; 2. Recolta-Curcani (raionul
Oltenița) 13 p ; 3. Avîntul-Bădu-
leasa (raionul T. Măgurele) 10 p; 
4. Viața Nouă-Olteni (raionul Vi
dele) 9 p.

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI „MOSFILM" 
DUPĂ POVESTIREA LUI V. AKSENOV

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

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



Reviriment in activitatea 
săritorilor bucureșteni

In derbiul etapei a Vil-a, la polo

Dinamo București - Crișana Oradea 3-2
lin cadrul măsurilor de redresare a 
Itației bucureștene, la toate ramu- 
|e ei, comisia orășenească de spe- 
llitate a întocmit pentru anul acesta 
I calendar competițional mai bogat 
leit in trecut, urmărind să mențină 
Itr-o activitate continuu organizată 
I înotători, săritori și jucători de 
llo.
(Astfel, în prima parte a anului s-au 
Isfășurat campionatele Capitalei la 
lot, sărituri și polo. întrecerile au 
(grenat un număr mare de sportivi 
ppii, juniori și seniori) cu diferite 
Itegorii de clasificare.
(SĂRITURILE, cenușăreasa natației 
Ină anul acesta, au figurat de astă 
Ită la loc de cinste în preocupările 
Idrelor tehnice. Organizatorii au în- 
Icmit un regulament al concursului, 
Lat pe noile prevederi ale clasi- 
Lării sportive. La cele șapte cate- 
Lrii de clasificare și cinci de virstă 
li participat 79 de coneurenți. Este 
I cifră impresionantă, dacă ne gindim 
I toate concursurile desfășurate în 
Ie2 abia au întrunit 45 de sportivi 

eă cea mai populată competiție 
la depășit 18 coneurenți.
[Trebuie subliniată ca un fapt po- 
kiv orientarea spre sărituri mai gre-
I. deci cu coeficient mare de difi- 
kltate. exersate cu migală în timpul 
htrenamenteior și demonstrate, a- 
pi, în concurs.
Dintre sportivii fruntași remarcăm 

poluția Emiliei Negulescu. a lui 
lantelimon Decuseară, Gheorghe 
kiean, Aurel Breja (toți de la 

O comportare meritorie au 
tiîWwi Maria Lixandru (Rapid), 
ihai Stanciu și Ion Sîmindan (Pro- 
[esul). La juniori, în afară de 
heorghe Ungureanu (Progresul), care 

atins un nivel superior celorlalți, 
au mai evidențiat Melania Treistaru, 
[urelia Manache, Mihai Munteanu.
ihai Buta, Nicolae Stelîan (toți de

Concursul înotătorilor din Capitală
înotătorii din Capitală, seniori și fu- 

lofi, au participat stmbălă după amiază 
t un concurs de înot organizat în ca
rul primei etape (pe cluburi și asocia- 
i). a campionatului republican. In 
■untea rezultatelor se situează, desigur, 
de tlouu recorduri ale țării realizate de 
rislina Balaban (Dinamo) tn probele 
t 800 tu liber ți 1 500 m liber. O ten- 
Uită de record a încercai și dinam o- 
îstuj Emil Voi cu in proba de 100 m 

im. Voicu a parcurs distanța tn 
de 59,2, la 3 zecimi de secundă 

țPl-ecordul probei care ii apurține. 
p.-aW: MASCULIN 100 ui liber; 
fr. Fulop (Steaua) 59,9, Em. Voicu 
rD/nam-e) 1:00,2; 100 ni bras : St. 
IZe.wnfru (Steaua) 1:19,0, Al. Schmalt- 
Ir (Steaua) 1:19,4, 1. Condiescu (Steaua) 
[.•20,8; 100 m fluture: V. Mediana 
[S.'eaiia) 1:09,5; 100 m spate : T. 
[re&a/i (Dinamo) 1:12,5, Gh. Albert 
Kieaua) 1:12,9, Al. Popescu (Dinamo) 
120,7 : FEMININ: 100 m liber: Vast. 
la Rotaru (Rapid) 1:09,2; 1500 ni 
per: Cristina Balaban (Dinamo) 21:33,6 
L nou record R.P.R. (v.r. : 22:15,9, 
Bgrid Ungur, 16 mai 1960) ; In trecere 
L la 800 m: 11:24,8 — nou record 
I.P.JÎ. (v.r.: 11:31,0, Cristina Balaban, 

V mai 1963), Măriuca Rotaru (Rapid) 
m bras : Florentina Ram.1:52,6; 100

NOUTĂȚI
IN CLASIFICAREA SPORTIVĂ CATEGORIA COPII

I Nu de mult a intrat în vigoare (cil va- 
fcbi’itate pînă la 3I.XII.1965) noul re- 
wiament de clasificare ’ a sportivilor din 
.P.K Printre numeroasele îmbunătățiri 

le care le cuprinde aetua-lul regulament, 
noutate substanțială o constituie in- 

•odiMțerr-a unei noi categorii de clasi fi
ne : CATEGORIA COPII, LA ÎNOT.
Această categorie își justifică din 

lin oportunitatea, pentru că astăzi — 
iai mult ca oricînd, — sînit atrași în 
ivătarea și practicarea înotului nu nu
ia i copiii de vîrstă școlară oi chiar 
reșeolară, impunîndu-se deci necesitatea 
karhizăiii valorii copiilor și a tineretu- 
ai pe linia evoluției lor tehnice.
i Analizuidu-se situația din secțiile de 
atație din țară s-a constatat că există 
unită neglijență față de clasificarea 
opiilor. Excepție face doar secția Școlii 
port-ive <le edevj din Oradea.

în rîndurile de mai jos vom încerca 
S elucidam unele probleme legate de 
iodul de obținere, de evidență și de 
ierdere a c^tegoriei respective de clasi- 
icare. Să vedem c-ipn se operează- această 
lasificare, știind că, potrivit statutului 
FCFS, copiii pînă la 14 ani nu pot 

la Progresul), Gabriela Popescu, Va- 
leriu Bălan, Marin Popa și Cornel 
Iordache (toți de la Școala sportivă 
de elevi 1), Alexandru Iancu, Mihai 
Chișiu (Clubul sportiv școlar) și 
Antonescu (Rapid).

In sfîrșit, la copii, au avut o com
portare frumoasă Constantin Nedelcu, 
Mariana Voinea (Clubul sportiv șco
lar), Magdalena Strimbeanu, Rodica 
Popescu, Ștefania Bolovăneanu (Școa
la sportivă de elevi 1), loan Trăistaru, 
Nicolae Mihalache, loan Ilieș și Flo
rin Petrovici (Progresul).

Numeroasele evidențieri enumerate 
mai sus demonstrează cu prisosință 
faptul că în ultimul timp antrenorii 
au muncit cu mai mult simt de răs
pundere, cu un entuziasm sporit. A- 
preclem deci contribuția antrenori
lor A. Horacec (Rapid), G. Fischer 
(Progresul), E. Negulescu (Școala spor
tivă de elevi 1) și Minodora Florian 
(Clubul sportiv școlar).

Iată și citeva clasamente edifica
toare la sfîrșitul întrecerilor de să
rituri din cadrul campionatului Ca
pitalei:

Clasament pe categorii de vîrstă : 
Seniori 4- senioare: 1. Rapid 1930.36 p:
2. Progresul 864,90 p; 3. Steaua 
285,25 p; juniori -L junioare cat. I și 
II: 1. Progresul 1.651.50 p; 2. S.S.E. 1 
989.48 p ; 3. C.S.S. 399,91 p; 4. Rapid
260.96 p; copii, băieți fete cat. I 
și II: 1. S.S.E. 1 435.15 p; 2. Progresul
433.97 p; 3. C.S.S. 274,35 p; 4. Rapid 
49,00 p.

MASCULIN: 1. Progresul 2.377,95 p;
2. Rapid 1.630,48 p; 3. S.S.E. 1 656,46 p: 
4. C.S.S. 592,24 p; 5. Steaua 284,25 p.

FEMININ: 1. S.S.E. 1 768,17 p; 2. 
Rapid 618,84 p; 3. Progresul 572,51 p; 
4. C.S.S. 82,02 p.

CLASAMENT GENERAL : 1. Pro
gresul 2.950.46 p: 2. Rapid 2.249.32 p;
3. S.S.E. 1 1.424,63 p; 4. C.S.S. 674,26 p;
5. Steaua 284,25 p.

Joiee (Raoid) 1:27.3: 100 tn spate: 
Henriette Tincoca (Rapid) 1:21.8.

Organizarea acestei prime reuniuni a 
lăsat de dorit; serf iile de înot au făcut 
înscrieri formale, prezentând tn concurs 
înotători slab pregătiți (ce părere au, 
de pildă, braniștii de rezultatele lor?). 
Nu sîntem de acord nici cu înscrierea 
inotălorilor in alte probe declt acelea 
in care sini specializați. Pentru concur
surile următoare se impune o revizuire 
de atitudine din partea antrenorilor, 
conducerilor de secții, cluburi și asocia
ții sportive. Oricum, comisia orășenească 
de specialitate t>a trebui să analizeze eu 
simț de răspundere modul nesatisfăcător 
tn care s-au desfășurat 
treceri.

aceste prime tn-

G. N.

Concursul de verificare a săritorilor
s-a desfășuratDuminică dimineață

la ștrandul Tineretului un concurs 
de verificare a săritorilor fruntași 
din țară. La trambulină băieți, pe 
primul loc s-a clasat A. Breșa eu 
136,56 p, urmat de Gh. Baican 

deveni membri ai UCFS și deci nu po
sedă un carnet în care să fie trecută 
clasificarea sportivă.

în primul rînd, această categorie se 
acordă numai copiilor între 12—14 
ani, după realizarea normelor de mai jos:

Băieți clasa I clasa II
50 m liber 3©” 38"
50 m bias 40" 47".
50 m delfin 34*' 45"
50 m spate 34" 45"-

Fete clasa I clasa II

50 m liber 34'* 44"
50 m bras 43" 54"
50 ni delfin 41" 52"
50 m spate 41" 52’î

Explicații asupra moduilui de abținere

a clasificării : 1) Pentru a obține clasi
ficarea sportivă la categoria copii, clasa 
I, se cere ca un concurent să îndepli
nească o normă din această clasă la un 
procedeu tehnic și în plus norme la cele
lalte trei procedee tehnice din clasa a 
Il-a.

2) Pentru a obține clasificarea spor
tivă la categoria copii, clasa a Il-a. un 
concurent trebuie să îndeplinească nor

Ajuns la etapa a Vil-a, campio
natul republican de polo și-a desem
nat precis candidatele la primele 
locuri. Acestea sint, ca și în anii 
trecuți, echipele Dinamo și Steaua, 
singurele care au manifestat de alt
fel, de-a lungul etapelor, o pregătire 
superioară din punct de vedere teh
nic și fizic și o concepție modernă 
asupra tacticii de joc. I. C. Arad și 
Rapid, în schimb, au „reușit" să nu 
cîștige nici un meci și să candideze 
cu șanse apreciabile la retrogradare. 
De altfel, aceste formații au pierdut 
și duminică. Iată rezultatele parti
delor etapei a Vil-a, însoțite de cî- 
teva succinte comentarii :

CRIȘANA ORADEA - DINAMO 
BUCUREȘTI 2-3 (0-1, 1-1, 0—1,
1—0). Derbiul etapei a oferit o par
tidă viu disputată și de bun nivel 
tehnic. Orădenii au dat o ripostă 
serioasă campionilor țării, luptînd 
cu mult elan pentru un rezultat fa

Dispută pentru balon la mijlociși bazinului. Fază din meciul de juniori 
Progresul — Dinamo 3—0.

Fo*o : T. Roibtt

în execuțiile 
înot au deter- 
dinamoviștilor, 
goluri înscrise

vorabil. Superioritatea 
tehnice și în viteza de 
minat insă victoria 
care pe lingă cele trei 
de Grințescu (2) și Kroner, au avut 
tot atitea „bare". Pentru Crișana au 
marcat Gavriș și , Rujinschi. A arbi
trat cu competență A. Kiss (Tg. Mu
reș). (I. GHIȘA și AL JILAU-co- 
resp.)

BUCUREȘTI—MUREȘUL 
4-1 (2—0, 0-1, 0—0,

au jucat majoritatea 
multă prudență, mure-

ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 
2—6). Deși 
timpului cu 
șenii au trebuit să cedeze in fața 
unei echipe superioare prin viteza 
de înot. Studenții au condus din 
primul minut și puteau obține vic
toria la un scor mai mare, dar ra
tările în fața porții (chiar și atunci 
cînd adversarii erau în inferioritate 
numerică) precum și comportarea ex
celentă a portarului mureșan Csi-

L. Kiss 115,26 p. La fete :124,92 p și
1. Emilia Negulescu 120,21 p., 2. Me
lania Teista.ru 104,17 p. De la concurs 
au absentat — de ce oare ? — sărito
rii fruntași P. Decuseară, Gh. Banu, 
I. Ganea ș. a.

mele prevăzute la această clasă pentru 
toate cele patru procedee tehnice.

3) Realizarea normelor la cele patru 
procedee tehnice trebuie stabilită în 
termen de un an de la data obținerii 
primei norme.

4) La concursurile pentru îndeplinirea 
normelor de clasificare nu vor fi admiși 
să participe decît copiii care au o ac
tivitate de cel puțin un an și oare și-au 
însușit corect tehnica celor patru pro
cedee.

5) Copiii care au îndeplinit norma, 
clasa I, vor putea participa, în conti
nuare, în concursuri, la probe începînd 
de la 100 m, pentru obținerea clasifi
cării sportive.

6) Realizarea normelor se poate face 
numai în eadrul concursurilor de copii 
prevăzute în calendarul sportiv al secției 
și se desfășoară cu arbitri calificați.

7) Se vor omologa și rezultatele din 
concursurile Ia care participă alături de 
juniori, dacă permite aceasta regula
mentul concursului.

8) Acordarea categoriei copii se face 
de către comisiile orășenești, în tot 
cursul, anului, printr-o botărîre ce . are 
la bază procesul verbal- de ședință, după

szer au făcut ca meciul să se în
cheie cu rezultatul de 4—1. Au mar
cat: Mărculescu (3), Alexandrescu
pentru Știința și Rigo pentru Mu
reșul. A condus corect arbitrul P. 
Niculescu (București).

STEAUA—INDUSTRIA LÎNII TI
MIȘOARA 13-0 (3-0, 4—0, 4-0,
2—0). Timișorenii nu au rezistat e- 
chipei Steaua, care și-a impus în 
mod categoric superioritatea, îmbu- 
nătățindu-și simțitor golaverajul. Pă
cat că comportarea învingătorilor a 
fost umbrită de gestul nesportiv al 
jucătorului Firoiu, care și-a lovit 
adversarul direct, Kelemen, ca ri
postă la unele iregularități comise 
de acesta. Cele 13 goluri au fost în
scrise de Marinescu (3), Szabo (3), 
Culineac (2), Neacșu (2), Tăranu (2), 
Ghidali. A condus bine arbitrul D. 
Gheorghe (București).

ȘTIINȚA CLUJ—RAPID BUCU
REȘTI 7-1 (2—0, 2—1, 1-0, 2-0).

C.S.M.  CLUJ-I.C. ARAD 
(1—0, 0-2, 1—0, 2-6).

CLASAMENT LA ZI:

4-2

1. Dinamo Buc. 7 7 0 0 61:10 14
2. Steaua 7 6 1 0 53: 6 13
3. Știința Buc. 7 5 1 1 36:21 11
4. Crișana Oradea 7232 16:15 7
5. Industria Linii Timișoara

7313 30:44 7
6. Mureșul Tg. M. 7 2 2 3 12:34 6
7. Știința Cluj 7214 25:26 5
8. C.S.M. Cluj 6 114 17:32 3
9. I.C. Arad 7 0 1 6 13:43 1

10. Rapid. Buc. 6015 10:42 1

Meciurile echipelor 
de juniori

Duminică dimineață s-au disputat la 
ștrandul Tineretului jocurile etapei a IV-ș. 
in cadrul campionatului republican de ju
niori (zona București), lată rezultatele: 
PROGRESUL — DINAMO 3—0 (1—0, 
1—0 1—0 0—0). ȘCOALA SPORTIVA 
DE ELEVI II — ȘTIINȚA 13—2 (2—2, 
4—0 3—0, 4—0). CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR — STEAUA 6—3 (0—0. 3—1, 
1—1 2—1), ȘCOALA SPORTIVĂ DE 
ELEVI I —’ RAPID 6—3 (2—2. 1—0,
3—0, 0—1), 

CORNEL TAUTU
coresp.

omologarea rezultatelor de pe foile de 
concurs.

9) Valabilitatea categoriei copii este 
de doi ani. Un copil^nu poate fi retro
gradat, dar își pierde categoria la îm
plinirea vîrstei de 14 ani, fiind nevoit 
să caute obținerea categoriei a 111-a 
de clasificare și a altor categorii supe
rioare, deoarece la înot nu există ca
tegoria juniori. în cazul cînd un copil 
obține o normă superioară, i se va a- 
corda echivalentul categoriei respective 
după procedura cunoscută.

10) Copiilor care sînt clasificați în 
categoria copii sau în categorii supe
rioare li se eliberează insigna de către 
comisiile care le-au acordat clasificarea, 
concomitent cu o adeverință care va 
motiva obținerea categoriei respective.

11) Evidența lor se va ține într-un 
registru identic cu al celorlalte categorii.

Comisiile orășenești de natație vor 
trebui să acorde o mai mare atenție 
acordării clasificării sportive la copii, 
știind că ea va avea un efect stimu
lator asupra copiilor, asigurîmd tot

odată o evidență a posibilității de per
spectivă a înotătorilor.

prof. CORNELIU RĂDUȚ 
secretar general al F.R.N*

Campionatul republican 
pe echipe

STEAUA — METALUL 
25—14

Metalurgiștii s-au comportat slab 
în întâlnirea cu boxerii de la Steaua^ 
fiind inferiori adversarilor lor la ca
pitolul tehnică. Boxerii militari au foști 
răsplătiți deseori cu aplauze datorităț 
boxului spectaculos și eficace pe care» 
l-au practicat. în această întâlnire am- 
reținut în mod deosebit cele două) 
minute de box dintre Ion Dinu 
(Steaua) și N. Calița (Metalul) în cara 
Dinu a fost net superior, concretizînd' 
din plin această superioritate. Călită 
a fost trimis chiar în primele secunde 
la podea, s-a ridicat, după care din 
nou a recepționat lovituri puternice 
pierzînd partida prin k.o. In întîljai- 
rea dintre greii M. Gheorghioni 
(Steaua) și T. Basarab (Metalul) care 
a durat numai o repriză și jumătate* 
boxerul militar a cîștigat prin aban
don. Rezultate tehnice ; N. Mîndream» 
(S.) b.ab. III Al. Constantinescu (M); 
E. Cișmaș (S.) b.ab. III D. Enaehe 
(M) ; Gh. Anghel (S) b.p. D. Dumi
trescu (M) ; L Dinu (S) b.ab. I N. 
Calița (M) ; St. Vi tuș (S) b.p. M. Ic- 
nescu (M) ; St. Pavel (M) b.p. A. Maia» 
(S) ; H. Low (S) b.ab. II P. Cîmpeanu 
(M) ; V. Trandafir (S) b.ab. II M.. 
Staicu (M) ; M. Gheorghioni (S) b.ab4 
II T. Basarab (M).

DINAMO — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 23—12

Deși au cîștigat net dinamoviștif 
bucureșteni s-au lovit de dirz.enia 
exemplară a boxerilor din Galați. Ini 
această privință semnalăm că partida- 
dintre Davidescu și Dumbravă s-a 
desfășurat sub semnul unui vizibil 
echilibru, primul avînd avantajul câ) 
în prima repriza și-a trimis adversarul 
la podea. De asemenea, tânărul Bă- 
leanu a făcut multe „zile grele" ex
perimentatului C. Gheorghiu. în re
priza a treia, acesta din urmă a fost 
dezechilibrat și numai plusul de ru
tină l-a ajutat să cîștige partida. Am 
reținut la boxerii gălățeni vitalitatea* 
rezistența deosebită- Nu aceleași lu
cruri bune se pot însă spune despre 
cunoștințele lor tehnice.

Dinamoviștii au lăsat o bună impre
sie. Tot timpul o-fensivi, subtili în ac
țiunile de atac și apărare (îndeosebi 
tinerii Crudu și Dumitrescu), ei au 
dovedit că alcătuiesc o echipă decinâtl 
să lupte pentru un loc fruntaș î» 
acest campionat. Rezultase tehnic»:
D. Davidescu (D) b.p. Al. Dumbravă- 
(C.) ; C. Crudu (D) b.ab. III N. Mun
teanu (C.) ; C. Gheorghiu (D) b.p. TL 
Băleanu (C) ; Șt. Bîrsu (D.) b.p. N. 
Popa (C) ; M. Dumitrescu (D) b.p» 
T. Vișan (C) ; Gh. Ilie (D.) b.p. M. Io-1 
nlță (C) ; I. Olteanu (D) egal cu V. 
Bogoi (C) ; C. Stănescu (D) b.p. 3. 
Andrei (C) ; T. Felea (C) cîștigă prin 
neprezentarea adversarului.

N. BĂRBAUȚEAN

PROGRESUL BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 23—16

întilnirea, disputată duminică di
mineața pe terenul Progresul, a dat 
loc unor partide viu disputa.e. din 
care am reținut meciurile dintre 
P. Anghel (Progresul) — Gh. 
Anton (Farul) — victoria a 
revenit boxerului constănțean — 
și F. Surugiu (Progresul) — P. 
Frățilă (Farul) în caire victoria a fost 
cîștigatâ de bueureștean. Iată cele
lalte rezultate : A. Bariciu (P) b.p. C. 
Șoșoiu (F) ; A. Nuri (F) b.p. I. Manea 
(P) ; D. Fieraru (P) egal cu Șt. Văcaru 
(F); Șt. Popoacă (P) b.p. I. Olteana 
(F) ; N. Stoenescu (F) b.p. A. Gănescu 
(P) ; M. Anghel (P) b.p. V. Neagu (F) !;
E. Schnap (P) cîștigă fără adversar; 
D. Filip (P) b.ab. II I. Rahău (F).

I. BRATEANU -coresp.

• Alte rezultate din campionatul pe» 
echipe : Progresul Brăila — Dinamoi 
Craiova 21—19, C.S.M. Sibiu — C.S.M. 
Cluj 16—21, A.S.A. Crișul Oradea — 
C.S.O. Baia Mare 26—12 ; Muscelul 
Cîmpulung — C.S.M.S. Iași 23—15, 
Casa Ofițerilor Brașov — Metalul 
Bocșa 20—20, Constructorul Hunedoara 
— Voința Buc. 14—26, C.S.M. Reșița — 
Unirea Buc. 15—24.

• Astă-seară, de Ia ora 19, va avea 
loc în grădina clubului Gri vi ța Roșie 
întilnirea dintre combinata Dinamo-J? 
Voința—Combinata Rapid-ȚGrivița Ro
șie, în cadrul campionatului pe echi
pe al orașului București.

Teista.ru
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Trimisul nostru special in „Turui Angliei", mill I A COSITA, transmite: SCURTE ȘTIRI EXTERNE
9

CONCURSURI DE ATLETISM 
IN R. D. GERMANA

CU ÎNDÎRJIRE LOCURILE FRUNTAȘE DIN CLASAMENT
7

a 
ruta 
(193

de hotărît în urmărirea 
în care se rulează

CLEETHORPES, 10. în cea 
VIII-a etapă desfășurată pe 
Northampton — Cleethorpes 
km), cicliștii au avut de parcurs, în
general, un traseu plat. Relaxarea care 
se aștepta în pluton după etapele grele 
desfășurate și înaintea următoarelor și 
mai grele, cu un profil muntos din ce 
hi ce mai accentuat, nu s-a produs. 
S-a fugit mai departe într-un ritm ra
pid, s-au înregistrat numeroase ru
peri de pluton.

Dacă pe prima parte a întrecerii a 
fost o vreme caldă și cu mult soare, 
cea de* a doua s-a desfășurat pe un 
timp noros și foarte rece. Ne apropiem 
de munți. Cu 70 km înainte de sosire 
înregistrăm evadarea polonezului Za- 
pala, a spaniolului Isassi și englezului 
Klarey care reușesc să ia un avans de 
2 minute față de pluton. In urmărirea 
fugarilor pleacă C. Dumitrescu și W. 
Ziegler împreună cu Pokorni și alți 
patru alergători. Mioul grup urmări
tor rulează în forță și reușește să-i 
prindă pe fugari cu 30 km înainte de 
Cleethorpes. Trena în plutonul evada
ților slăbește însă treptat, treptat, 
încercările cicliștilor noștri de a forța 
ritmul nu sînt încurajate de ceilalți 
colegi de evadare care se resimt după 
efortul depus. Simțind apropierea 14- 
aiei de sosire grosul plutonului se a-

gită și pornește 
grupului fruntaș 
lent. Joncțiunea dintre cele două gru
puri se va face cu 10 km înainte de 
finiș. In momentul cind plutonul 
s-a refăcut, C. Dumitrescu lansează 
un atac spectaculos : țîșnește de unul 
singur reușind să-și creeze, la un mo
ment dat, un avans de aproape 300 de 
metri. Cînd nimeni nu se mai aștepta 
la vreo schimbare a situației, apare 
din nou același obstacol, al mașinilor 
care aleargă continuu în sens opus sau 
depășesc caravana : C. Dumitrescu 
este obligat să oprească și să pună 
piciorul pe pămînt în fața unui bloc 
de mașini. Ca și într-o etapă prece
dentă. s-a creat culoar de trecere 
abia cînd plutonul s-a apropiat și ast
fel C. Dumitrescu a trebuit să se mul
țumească cu locul 22 în etapă, sosind 
la 5 secunde după Slowinsci (R.P.P.) 
învingător, cu o jumătate de roată In 
fața compatriotului său Gazda.

Merită din nou subliniată compor
tarea bună a alergătorului nostru W. 
Ziegler care a colaborat foarte 
cu Dumitrescu. De asemenea, o 
bună pentru Gh. Neagoe care 
cauza vântului puternic lateral a
forțat să se rupă de pluton dar eu o 
voință extraordinară a refăcut de unul

singur terenul pierdut sosind cu plu
tonul la sprintul din orașul Cleethor
pes

Clasamentul etapei : 1. Slowinsci
(R.P.P.) 5 h 23:28; 2. Gazda (R.P.P.); 
3 Isassi (Spania); 4. Plainter (Brita- 
nia); 5. Butler (Anglia); 6. Perkins 
(Britania); 7. Goienece (Spania) același 
timp ; 8. Herger (Elveția) 5 h 23:29 ; 
9. Malten (R.S.C.) același timp; ...22 
C. DUMITRESC1U 5 h 23:33; 
Ziegler 5 h 23:34; ...40. Gh. 
23:41.

In clasamentul general 
care are următoarea i

...25. W.
Neagoe 5 h

bine 
notă 
din 
fost

Ion Cosma (Dinamo) învingător
într-o etapă spectaculoasă

individual 
înfățișare : 

Chisman (Anglia), C. DUMITRESCU, 
Herger (Elveția), Spuhler (Elveția), 
W. ZIEGLER, Perkins (Britania), 
Metcalfe (Britania), Goienece (Spa
nia), Lewis (Commonwealth), Butler 
(Anglia), situația este neschimbată față 
de etapa precedentă. Echipa țării noas
tre continuă să se afle pe locul doi 
în clasamentul general, la 5:06 după 
reprezentativa Angliei. Urmează în 
ordine, R. P. Polonă, Britania, Spania, 
Commonwealth, Selecționata 
lor și R. S. Cehoslovacă.

Cei trei cicliști romîni se 
și sînt hotărîți să-și apere 
nie locurile fruntașe în < 
Marți are loc etapa Cleethorpes — 
Scarborough (175 km), iar miercuri 
se desfășoară etapa a X-a : contracro- 
nometru individual, pe munte, de 4 
km. iar peste o oră de la ultimul 
sosit se dă plecarea în cea de a doua 
parte a acestei etape, circuit în bloc, 
Ia Scarborough, zece ture (42 km).

BERGIN, 10 (prbn telefon). Cu prile
jul „Zilei feroviarilor’* din R. D. Ger
mană, sîmbătă și duminică s-a des
fășurat la Leipzig un concurs 
internațional de atletism, la care au 
participat atleți feroviari din R. D. 
Germană și R. S. Cehoslovacă. Cîțiva 
dintre sportivii R. D. Germane au 
obținut cu acest prilej rezultate bune: 
atleta Geissler a sărit 6,20 m î»n 
lungime, fiind urmată de Balzer cu 
6,14 m. Rezultate remarcabile au ob
ținut aruncătoarele de greutate Ga- 
risch (16,75 m) și Liitge (16,44 m). 
La săritura cu prăjina, pe primul loc 
s-a clasat Matcher cu 4.60 m, urmat 
de Preussger cu 4.50 m (ambii folo
sesc prăjini din fibre elastice).

Un alt concurs s-a organizat la 
Erfurt. La 400 m Matuschevski s-a 
clasat pe primul loc cu 
3 000 m S. Herman a 
mai bun timp mondial 
7:58.6.

La Dresda, în proba
a greutății Demke a ocupat primul 
loc cu 17,01 
Schwalbe a 
52.86 m.

oară participă la aceasta competij 
cicliștii sovietici. Din echipă vor 
parte I. Melihov, G. Saidhujin, 
Petrov, V. Kapitonov, A. Cerepovil 
A. Olizarenko și S. Korj.

Turul Franței pentru amatori 
va desfășura între 30 iunie și 
iulie, pe un traseu de aproximai 
2 400 km.

UN MARE CONCURS DE NATAȚ1 
LA HAMBURG

comitate-

simt bin» 
cu dirz.e- 

clasament.

(Urmare din nag. 1) CLASAMENT!

înainte de- Rm. Vîlcaa 
de plirton G. Popescu, M.

48,1, iar la 
realizat cel 
al anului :

de aruncare

La Hamburg se desfășoară un mal 
concurs internațional de natație q 
participarea unor înotători valorai 
din R. P. Ungară, Olanda, Austrii 
Italia, R. S. Cehoslovacă, Suedia 
R. F. Germană. Proba de 200 m libl 
a fost cîștigată de campionul ml 
ghiar Dobay în 2:05,9. Eger val 
(R.P.U.) s-a clasat pe primul loc 
400 m mixt cu timpul de 5:35,6. Al 
rezultate : 100 m liber : Tigeelar (G 
landa) 1:04,8 ; 200 m bras : Bieroq 
(Olanda) 2:51,2 ; 400 m liber : Grl
gorio (Italia) 4:36,2.

m, iar la suliță femei 
realizat performanța de

16 ECHIPE 1 
AL FRANȚEI

IN „TURUL CICLIST 
1“ PENTRU AMATORI

Ziarul de sport ,,TEquipe“, orga
nizatorul turului ciclist al Franței 
de amatori (Tour de l’Avenir), a co
municat că au fost confirmate în
scrierile de participare a 16 echipe, 
de cîte șapte alergători din : U.R.S.S., 
Belgia, R. P. Bulgaria, Spania, An
glia, Olanda, Italia, Irlanda, Maroc, 
R. P. Polonă. R. S. Cehoslovacă, 
Portugalia, R. F. Germană, Elveția, 
Iugoslavia și Franța. Pentru prima

LUCRARILE FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE PATINA.

La Helsinki au luat sfîrșit 
le Federației internaționale d<^W?î 
naj. S-a stabilit ca viitoarele^^Bbq 
nate mondiale de „viteză" să’surfed 
fășoare anul viitor în zilele de 22 
23 februarie la Helsinki. Campions 
tele europene (masculine) se vq 
desfășura la Oslo (18—19 ianuarie 
iar „mondialele" feminine la Kristl 
nenhamm (Suedia), în zilele de 15 | 
16 februarie.

In ceea ce privește campionalel 
mondiale și europene de patinaj aJ 
fistic, ele se vor desfășura în R. I 
Germană (25—29 februarie) și respeq 
tiv la Grenoble (Franța) între 13 
18 ianuarie.

se desprind 
Iliev. Choj- 

nacki, Gtowaty. Sprintul cu premii din 
acest oraș revine tînărului nostra aler
gător C. Popescu urmat de M. Iliev și 
Chojrweki. La Călimănești fugarii au 
un avans de 1,30 min. Cei trei alergători 
străini încearcă să se d<4»a rasele de G, 
Popescu, reușesc pentru puțin. dar a Ier. 
gătoml romîn revine după cîțiva km. Deși 
avansul a fost La un moment dat de 2,30 
min, cînd mai erau 60 de km pînă ta 
Sibiu, fugarii sînt prinși de plutonul 
animat de cicliștii de la Dinamo și Vo
ința. în acest timp abandonează (bol
nav), alergătorul polonez Gazimir Gazda. 
O nouă încercare realizată de Zanoni, 
S. Duță. F. Horvath. I. Ardedeanu, G. 
Ciocan, G. Buroea și Mikolazczyk eșu
ează pentru ca la Boița, în apropiere de 
Sibiu să se desprindă un pluton de 14 
alergători condus de I. Cosma. cirs 
își va disputa pe o ploaie torențială 
sprintul final din centrul orașului.

ETAPEI PITEȘTI— 
SIBIU (160 km): 1. I Cosms 4 li 
15:53; 2. î. Brahara; 3. A. Dexay ; 
4 F. Horvath; 5. G. Ciobanu; 6. I 
Ardeleana; 7. I. Iliev: 8. N. GriCore; 
9. L. Zanoni; 10. M. Iliev. toii același 
timp cu învinc Storul.

CLASAMENTE GENERALE 
dual: 1. N. CR1CORE (S< 
0009; 2. I. Cosma (Dinamo) 
3. C. Ciobama (Voința) 7 h 
Gh. BsdârJ (Dinamo) 7 h 
F. Horvath (Spartac 
00:53; 6. A. Deva; 
pesta) 7 h 01:08; 7 
ința) 7 h 01:08; 8.
7 h 01:08: 9 S.
Sofia) 7 h 01:08; 10. G. Moiceanu (0- 
limpia) 7 h 01:17. Echipe: 1. VOINȚA 
I 21 h 01:56; 2. Dinamo I 21 h 04:52; 
3. Spartacus Budapesta 21 h 05:00; 
Steaua 21 li 05:04 ; 5. Olimpia 21 
06:38.

Marți se desfășoară etapa Sibiu 
Cluj iar miercuri etapa Cluj — Tg 
Mureș.

DINAMO MOSCOVA, LIDER NEÎNVINS

4.
a.

—— indivi- 
■aaa) 7 li
7 h 00:23: 
00:24;
00:30 ;
>esU) 7 h 

(Spartacus Buda* 
FI. Cristescu (Vo. 

S. Ariton (Voința) 
Bojilov (Septemvri

Partidele disputate în oea de-a 13-a 
etapă a campionatului unional de fot
bal s-au soldat cu următoarele rezul
tate : Lokomotiv Moscova — Spartak 
Moscova 3—1 ; Dinamo Moscova — 
Kairat 2—0: Dinamo Tbilisi — Ț.S.K.A. 
0—0 ; Torpedo Kutaisi — Dinamo Le
ningrad 0—0 ; Zenith — Dinamo Minsk
2— 0; Avangard Harkov — Șahtior 0—0; 
Aripile Sovietelor — Dinamo Kiev
3— 1 ; Neftianik — Torpedo Moscova 
0—0 ; Pahtakor — Moldova Chișinău 
1—2 ; S.K.A. Rostov pe Don — Ara
rat Erevan 0—1.

In clasament conduce neînvinsă Di
namo Moscova, cu 21

Dinamo Tbilisi și
cite 18 p.

Spartak Varna — Lokomotiv Plovdiv 
2—1, Spartak Pleven — Dobrudjea 
0—1, Botev — Cerno More 1—0, Ma
rek — Lokomotiv Sofia 2—1. 
șament : Sparta Plovdiv. 38 p, 
34 p. Ț.D.N.A. 33 p, Lokomotiv 
Spartak Sofia 30 etc.

moreț“, obțlnîtid victoria cu scorul c
2—0 (1—0). Au asistat 40 000 de spe< 
tatori. k .

FERENCVAROS CONDUCE ÎN 
PIONATUL MAGHIAR

de
cu

puncte, urmată
Netti am k Baku

4. 
h

CAMPIONATUL BULGAR

Etapa a 27-a a campionatului bulgar 
programat următoarele meciuri, în-a

che’.ate cu rezultatele : Ț.D.N.A. — 
Spartak Sofia 3—0, Spartak Plovdiv
— Himik 2—1, Slavia — Beroe 3—0,

Cla- 
Botev 

32 p,

CAM-

Pînă la terminarea campionatului 
maghiar au mai rămas de disputat trei 
etape. Deocamdată, în lupta pentru 
primul loc sînt angrenate trei echipe : 
Ferencvaros (31 p), Ujpesti Dozsa (29 
p.) și M.T.K. (28 p). Duminică Ferenc
varos a dispus de Szombathely cu 
2—0, M.T.K. — a treiă clasată — a 
trebuit să se mulțumească eu un meci 
nul (1—1) la Tatabanya. O victorie la 
scor a obținut Ujpesti Dozsa, care a 
dispus pe teren propriu cu 7—1 de 
Komlo. Celelalte rezultate ale etapei ; 
Pecs — Honved 2—2, Debrețin — Gyor 
1—-1, Vasas — Dorog 5—2

ULTIMA ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL 
IUGOSLAV

• Formația braziliană Fluminen^B 
întîlnit la Lugansk echipa „Rezerve*
de muncă** pe care a întrecut-o 
2—1.

• în semifinalele „Cupei Spaniei" 
fotbal, F. C. 
teren propriu 
4—0 pe Real 
disputa la 16

Saragossa a învins 
cu categoricul scor 
Madrid. Returul se

i
■
•

v
iunie la Madrid F C 

Barcelona și Valencia au făcut me< 
nul : 2—2

• în turneul internațional de fotba 
de la New York, echipa italiană Man 
tova a învins cu scorul de 4—1 (3—1 
echipa Oro, Campioana Mexiculu 
Preussen Munster (R.F.G.) a dispu 
cu 3—2 de Valenciennes (Franța)-

• Reprezentativa de fotbal a Italie 
a obținut în ultima vreme o serie d 
succese. După ce a învins Turcia c 
1—0 și 6—0, Italia a cîștigat cu 3— 
meciul cu Brazilia. Duminică la Viena

<• In meciul de șah U R.S.S. — 
Iugoslavia, care se dispută la Rijeka, 
șahiștii sovietici conduc după 6 ture cu 
33—-21,5 puncte (5 partide întrerupte). 
Giigorici a remizat cu Mlkenas

<• Competiția internațională de ci
clism „Dauphine Libere" a fost cîș
tigată de alergătorul francez Jacques 
Anquetil care a realizat timpul de 40 
h 07:16,0. Ultima etapă a competiției 
Romans — Grenoble (226 km) a reve
nit lui Puschel (R.F.G.) cronometrat 
■în 6 h 23:25 (medie orară 35,365 km).

» Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat la 
Montreuil atletul francez Michel 
Jazy a obținut victoria în proba de 
2 mile reâlizînd timpul de 8:50.6. P» 
locurile următoare s-au clasat Zimny 
(R. P. Polonă) — 8:54,8, Bogey (Fran
ța) — 8:55,0 și Krzyszkowiak (R. P. 
Polonă). 9;00,8,

• Cea de-a 46-a ediție a Turului ci
clist al Italiei a fost cîștigată de ru
tierul italian Balmamion, care-și în
scrie pentru prima oară numele pe ta-

IN CÎTEVA RiNDURI
belul învingătorilor acestei competiții. 
El a totalizat 116 h 50:16,0 fiind urmat 
în clasament la 2:24,0 de compatrio
tul său Adorni și la 3:15,0 de Za- 
noanaro.

Etapa a 21-a a Turului disputată în
tre Brescia și Milano (136 km) a fost 
adjudecată de italianul Bailetti ta 3 h 
36:30.

• Duminică s-au desfășurat campio
natele de ciclism (șosea) ale R. D. Ger
mane. Proba de fond* (163 km) a re
venit lui Ampler, cîștigătorul ultimei 
ediții a „Cursei Păcii". El a parcurs 
distanța în 4 h 51:45,0, fiind urmat de 
Bruning. Gustav Schur a ocupat locul 
al 4-lea.

• Iată cîteva rezultate obținute du
minică de atle’ții. vestgeemani : 160 m 
— Schuman 10.3 ; prăjină — Rein
hardt 4,70 m (record vestgerman) ; 
înălțime femei — Hans 1,66 m ; cio
can — Lortz 64,14 m.

• Pugilistul negru Emil Grifith 
și-a recucerit titlul de campion mon
dial la cart, semimijlocie. invingindu-1 
la puncte după 15 reprize pe Luiș 
Rodriguez. Grifith reușește pentru a 
treia oară să redevină campion al 
lumii.

• Fruntașii ciclismului sovietic de 
pwtâ se intrec in cadrul unui mare 
concurs pe velodromul din Tula. Re
alitate mai importante înregistrate 
in primele două zile de întreceri ; 
viteză : Bodnieks 11.8 pe ultimii 200 
m; urmărire individuală (4 000 m) 
Moskvin 5:13.8; urmărire pe echipe : 
Leningrad (Vargaskm. Moskvin, Ro
manov. Belgardt) 4:473- Proba de pe
rechi pe distanța de 40 fcm a fost 
cîștigată de Vargaskin și Beftgacdt, cu 
o medie ocară de 46.200 km.

• Tradiționalul meci internațio
nal de tenis de masă dintre repre
zentativele orașelor Budapesta, Bel
grad și Zagreb a fost cîștigat de ju
cătorii maghiari. Echipa orașului Bu
dapesta a învins cu 5—3 selecționata 
Belgradului și cu 5-2 pe cea a Za
grebului. Belgradul a învins cu 5-3 
Zagrebul.

Duminică s-a desfășurat ultima 
etapă din campionatul iugoslav. Echi
pa Partizan — campioana ediției din 
acest an — a jucat cu Haiduk Split 
terminînd la egalitate : 1—1. Echipa 
Partizan a cîștigat detașat campiona
tul, totalizînd 40 p, cu 5 puncte mai 
mult decît cea de-a doua clasată, Di
namo Zagreb (35 p). Pe locul 3 s-a 
clasat formația Jeiezntoear cu 29 p.

• REZULTATE • ȘTIRI

• Mîine ia Zagreb se dispută prima 
„manșă" a finalei Cupei orașelor tîr- 
guri. Echipa gazdă. Dinamo, întîlneșt» 
formația spaniolă Valencia, urmînd ca 
peste două săptămîni să aibă loc 
meciul revanșă.

<• Două meciuri internaționale d» 
fotbal : la Dublin, Irlanda a învins 
eu 1—0 pe Scoția, iar la Tunis, echipa 
Tunisiei a întrecut cu 2—0 echipa Li
banului.

• In primul meci al turneului p» 
care-1 întreprinde în U R.S.S., echipa 
uruguayană de fotbal Cerro Monte
video a jucat la Odesa cu „Cerno-

italienii au obținut cea de a patra vie 
torie consecutivă (1—0 cu Austria) prii 
golul marcat în min. 58 de Trappa 
toni.

• Echipa F, C. Șantoș își continui 
turneul în Europa. Jucînd la Essen ci 
Schalke 04, Santos a obținut victorii 
cu 2-1 prin golurile marcate de Pele ș 
Coutinho.

• Echipa Ziirich este virtuală cam 
pioană a Elveției.

• In meci amical s-au întîlnit li 
Buenos Aires campioanele Uruguay 
ului și Argentinei. Echipa Uruguayan! 
Pena ral a obținut victoria cu 2—1 îi 
fața formației River Plate. De mențio
nat că în echipa argentiniană a juca 
și Sivori (autorul golului echipe 
gazdă), care se află acasă în concedii 
de odihnă. In cursul lunii iulie el s< 
va întoarce în Italia și va juca în con
tinuare la Juventus din Torino.

• In finala turneului echipelor ama
toare organizat în Anglia cu prileju 
centenarului fotbalului britanic s-at 
întîlnit echipele amatoare ale Scoției și 
R. F. Germane. Victoria a revenit fot
baliștilor scoțieni cu 5—2. Jocirt s-a 
desfășurat la Sunderland.


