
în saia floreasca

ECHIPELE PARTICIPANTE

nr.

IILE Șl ORELE DE CONCURS

Primul concurs interșcolar

de canotaj

tineri 
prima oara, la 
concursului le- 
copiii în vîrs- 
(fete) și

băncile școlii (evenimen- 
va petrece abia peste doi 
însă numele Centrului 
agricol a devenit bine-

Vîlcea (b) și----------- c
BANAT : Va-

«ranțeîe gimnasticii

»
Program de pregătire jizică generală... Execută atleții de la 

Centrul școlar agricol din București
Foto: T. Roibu

TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ! I PE TEME ACTUALE
ala Floreasca își deschide 
bâtă porțile, primitoare ca 
tdeauna, pentru unii din- 
cei mai tineri sportivi ai 

200 de copii și-au dat 
i întilnire la iinala pe țara 
concursului republican pen- 

copii. In anii trecuți, cei 
i tineri gimnaști — copiii — 
întreceau pînă la taxa re

nală, neexistînd un concurs 
fază finală, pe tara- Plin 

a Federației de specialita- 
pentru creșterea viitoarelor 

re, iată că în acest an 
naștii cei mai tineri vor 
icipa, pentru 

a pe țară a 
ican pentru 

de 8—12 ani 
(băieți).

x concursul din sala
sca vor lua parte repre- 
tativele de asociații și du

ri care au ocupat primele 
uri la etapa Tegională : AR- 
$ : Unirea R.
oala sportivă U.C.F.S. 
g-Muscel (f). ; —

nul Arad (b) și Școala me- 
nr. 1 Lugoj (f) ; BACAU : 

.E. și Dinamo, din Bacău ; 
AȘOV : Cetatea Brașov și 
.E. Sibiu (b). Luceafărul Bra- 

v și C.S.M. Sibiu (f) ; BUCU- 
ȘTI REG. : Știinta Călărași 

f) ; BUCUREȘTI ORAȘ : Di- 
o I, Viitorul, S.S.E.
Dinamo I, Olimpia I

■E. nr. 2 (f) ; CLUJ : “
(b,f) ; GRIȘANA : 

radea (b,f) ; 
oala medie nr.

Farul I Constanța ;
ARA : S.S.E. "

nerul Deva ; IAȘI : 
die nr. 2 Iayi și 
i ; MARAMUREȘ : 

ia Mare (b.t) ; MURES A.M.: 
rghita Tg. Mureș și Start Tg. 
reș ; OLTENIA : Școala me- 

nr. 1 Craiova și Școala 
mentală nr. 3 Craiova ; PLO- 

ȘTI : Viforul Ploiești și Pe
tal Ploiești ; SUCEAVA : Lu.- 
na Rădăuți (f). Regiunea Ga

ra fi reprezentata numai 
întrecerea individuală.

nr. 2 
l Si 
C.S.M. 
Voința 

DOBROGEA : 
5 Constanta 

HUNE- 
Petxoșeni și 

Școala 
C.S.M.S.

Arta

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P.Romînă

t Cit mai multe centre
de învățare a înotului

Una din porțile princi
pale de intrare în na- 
tație este centrul de 

învățare a înotului. Nu sînt 
puțini sportivii fruntași care 
au deprins a.b.c-ul acestei
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ÎN CONCURSUL ATLETIC DE LA ClMPINA

ia 4x100 m

ECHIPA R. P. ROMINE

Echipa — formată din Gh. Zamfirescu, Aurel Starruatescu, Va- 
Ie r tu Jurcâ și Alex. Tudorașcu — care a stabilit un ncni record 

republican la 4\100 m
Foto: Eugen Ducu

chipele au fost împărțit» la 
serii, urniînd «â evolueze 

următorul program : BA- 
I : seria I (Ploiești, Suceava, 
ău) 9,20 — 10,10 , «oria a 

(Dinazne I, Oltenia, Cluj)
,30—11,30 ; seria a ni-a (Sibiu, 
toiul. S.S.E. 2, Hunedoara) 
50—13 10; seria a IV-a (Bra
's, Banat. Mures A.M.) 16.80— 
30 ; seria a V-a (Crișana, 
ramureș. Argeș) 17,20—18,20;

a Vl-e (>eg Bscureșu. 
Dobrogea) 18.40—19,40 ; 
seria I (Cnsana, Hune-

ara, Bacău) 9,20—10,10 ; seria 
Il-a (Banat, Suceava, Sibiu) 

,30—11,30 ; seria a !II-a (Plo- 
ti, Iași, S.S.E. 2, Maramureș) 

,50—13,10 ; seria a IV-a (Di- 
mo I, Cluj, Olimpia) 16,00— 

,00 ; seria a V-a (Mureș A.M., 
brogea, Xtgeș) 17,20—18,20 : 
ria a VI-a" (Reg. București, 
tenia. Brașov) 18.40—19,40. 
Vor fi atribuite titluri de cîș- 
ători ai concursului : pe e- 
ipe (fete și băieți), individual 
mpus (fete și băieți), precum 
pe aparate : sărituri—capră, 

ră (exerciții impuse) și sol 
bei ales) — la băieți, res- 
ctiv bîrnă, sărituri — ladă 
xerciții impuse) și sol (liber 
es) la fete.

Iubitorii sporturilor nautice 
din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească sîmbătă după- 
amlază, începind de la ora 17.30, 
un original concurs școlar de 
canotaj. Este vorba de întîlnirea 
selecționatelor de schif a șco
lilor medii nr. 22 „Gh. Lazăr“ și 
nr. 7 „I. L. Caragiale“. Aceste 
întreceri, care se organizează 
pentru prima dată în București, 
se vor desfășura pe lacul He
răstrău la următoarele probe î 
schif simplu, dublu, 4-J-l, 8-f-l 
(băieți) și simplu. 4-f-l rame 
(fete). i

intiiniri internatirnale
ale fetbaliștilar noștri

bucureș- 
xilele de

iugoslavă

• Echipa de foibaf Pro
gresai București va între
prinde an turneu de 3 Jocuri 
în R.D.G. Echipa 
teană va juca în 
21, 24 și 27 iunie.

• Astăzi, echipa
Budocnost Titograd joacă cu 
U.T.A., la Arad. La 16 iunie 
Bu-docnosf evoluează ia Ti
mișoara iar Ir. 19 iunie la 
Reșița.

• Tot azi, la Craiova, me- 
eiul Știința — Cerno More 
Varna. Fotbaliștii bulgari vor 
juca duminică la Arad, iar 
miercuri 19 iunie la Baia 
Mare.

ai
■

Sportul-un prieten nedespărțit 
al viitorilor tehnicieni agricoli

u un an in urmă, numă
rul școlilor din Capi
tală a mai sporit cu o 

stituție de învățămînt. Este
orba de Centrul școlar agri- 

1, acolo unde sînt pregătiți 
iitorii tehnicieni «care vor 
era în satele patriei, în ca

rul G.A.C. și G.A.S. Aproape 
00 de elevi învia țâ cu sîrguin- 
â sub îndrumarea unor cadre 
e specialiști, ingineri, medici, 
ofesori și iau la dispoziție 
ate condițiile pentru a-și 
suși în mod temeinic cunoș- 

ințele necesare viitoarei lor 
c ti vi tați.
Prima promoție încă n-a ieșit

e pe
1 se

eunoscut. Fiindcă pe lingă ac
tivitatea la învățătură, aici se 
desfășoară o intensă muncă 
cultural-artistică și mai cu sea
mă sportivă.

In toamna, anului trecut a 
luat ființă asociația sportivă a 
tinerilor tehnicieni agricoli — 
MInainte“. încă din primele 
zile ale existenței ei, asocia
ția ia obținut rezultate bune, a 
făcut pași însemnați pe dru
mul (afirmării în sportul șco
lar bucureștean. Primele ra
muri sportive practicate de că
tre elevii de aici au fost vo
leiul și handbalul. Și elevii țau 
obținut frumoase succese.

Față ide interesul manifestat 
de elevi pentru sport, condu
cerea școlii (ing. Al. Popescu 
și prof. Gh. Dandu) s-au în
grijit să asigure asociației

sportive cele mai bune condi
ții de activitate. In prezent, 
asociația sportivă înainte dis
pune de un material sportiv 
de bună calitate '(și din ia- 
bundență). De asemenea, a fost 
amenajată — cu sprijinul ele
vilor — o mică bază sportivă 
simplă, chiar în curtea școlii.

Atracția cea mai mare pen
tru elevii de Ha Centrul șco
lar agricol a constituit-o însă 
atletismul. încă de la înfiin- 

laproape toți cei 280 dețâre,

AL.
T.

CONSTANTIN 
BRADAJEANU

tn pag. a 2-a)( Continuare,

Cîteva mii de spectatori au 
luat loc. marți după «miază, ’n 
tribunele stadionului „Poiana** 
din Cîmpina, pentru a asista la 
un concurs internațional cu par
ticiparea atleților rom ini și greci,

C<4 mai bun rezultat înregis
trat cu acest prilej a 
41,1 sec. la 4 X 100 ni. 
noastră (Gh.. Zamfire seu. 
matescu, V, Jurcă, Al. 
ra.șcu) a întrecut astfel 
sec retx>rdul republican de 41,2 
sec stabilit în 
Varșovia, de 
L. Marks, Al. 
senina ver. Cu 
P« <1/4 X 
Ia o zecime 
nia olimpică 
prima elapă

lată acum
gist rate în acest concurs : 100 m: 
A. Stamatescu și V. Jurcă 10,7;

fost de
Echipa 

A. Sta- 
Tudo- 

cu 0,1

urmă cu 8 ani. ia 
formația M. Pop, 
Stocnescu. 1. Mie- 
aerst rezultat cchl-

100 in s-a 
de sec4>ndâ

prevăzută
(1 iulie).
alte rezultate înre-

apropiat 
de nor- 

pentru

N. Georgopoujos (G). Gh Zam- 
firescu. Al. Tudorașcu. V. Po
pescu 10.8: 1. Komitoudis (G) 
și D. Skourtis (G) 10,9; 200 m: 
Gh. Zainfirescu 21.9: L. Conna- 
lis (G) 22.1; M. Zaliaichevici
22.3; A. MylotM>țM>udos (G) 23.5;

m: D. Kikilis (G) 1:53,5; 
St. Mihaly 1:54,2; N Mira 1:55,0; 
H. Schmidt 1:57,5; 1500 m:

3:59.6: N. Mustață 
V. Cio-
Calnicov

Cil. Paraschevas (G) 7,08; 
Sanmngi 6.97: fruilțime:

Ad. Tri-
Ma-

Schmidt 
f. Str/.dbiski 
3:59,8: C. Tatu 4:03,4; 
ciu 4:06.1; lungime: M. 
7 9-r. — -
Al. Sa mungi 6,97: I 
C. Hiruiontdis (G) 1.94; 
fu 1,94; V. Cinci 1,94; N 
covei 1,80; G. Kavouras (G) 
1.80: greutate: G. T&akanikas (G) 
16.63: A. Raîca 16.24; C. Crețu 
16,04: A. Abazis (G) 15,46: disc: 

Kolhar 
45,40;

V. Sălăgean 48,42; L. 
46,06; D. Manolias (G)

(Continuare In pag. a 2-a)

discipline sportive la cursii--- 
rile dc inițiere.

Mii de părinți urmăresc^ 
succesele fiilor lor în învă-^ 
țarea înotului la fel ca 
pe cele realizate la învăță-^ 
tură sau în alte activității 
cotidiene.

Sînt oare create — în Ca- - - 
^.pitală — toate condițiile'^ 
4- pentru ca un număr eît mai^ 
^niare de copii să învețe îno-^ 
4-tul ? Iată întrebarea la care^ 
Ț am căutat să aflăm răspun-" 
4 sul vi zi tind ștrandurile din-- 
4 Capitală și discutînd cu ac- - - 
Țtiviștii unor cluburi și aso-«* 
T ci ații sportive. "• -
4 La ȘTRANDUL TINERE-
♦ TULUI am poposit într-o »»zi^ 
Țplină“. Sute de copii făceau^
♦ primele încercări de „prie-i 
Țlenie“ cu apa. Un personal'^ 
4 calificat, competent, asigură ■< - 
♦predarea primelor noțiuni
4 viitorilor înotători. Și la alte 
♦ștranduri și lacuri am găsit - 
4 preocupare pentru această"; 
♦problemă. Astfel, la ȘTRAN-,-
♦ DUL FLOREASCA, la unele ț 
♦din locurile de înot de pe'> 
4. marginea lacului Tei, in-" 
•4 structorij voluntari predau,*
♦ cu entuziasm primele no-^ 
4 (luni copiilor și vîrstnicilor.^ 
4 Nu peste tot, însă, această** 
4 activitate este in atenția ciu- < ►
♦ burilor și asociațiilor spor- - - 
4 tive bucureștene. Astfel,^
♦ cluburile sportive, care ar fi: î
♦ 
4-
♦ (C(Mit'uiuure in pag. a 2-a) - 
4

. ♦♦♦♦♦♦♦» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4

AUREL CRIȘAN

Trimisul nostru special în „Turul Angliei ”, 'IIRIEA COSITA, transmite

Constantin Dumitrescu victorios 
în cele două etape de miercuri

SCARBOROUGH 11. — Etapa 
Cleetliorpes — Scarborough (175 
km). Mi-a venit astăzi rîndul să 
urmăresc cursa într-o mașină ofi
cială și anume. în cea a cronomc- 
trorului șef. 0 ocazie pe cit d*‘ 
rară pe ath de prețioasă. Se știe 
doar că el merge cînd în fața 
plutonului, cînd în urma lui. a- 
tent la orice tentativă de evadare,, 
ș: gata să anunțe în coloană dis
tanța dintre fugari și grosul plu
tonului. $i aici este obiceiul să se 
anunțe chiar și o diferență de 5 
secunde.

Din Cleethorpes s-a plecat ca 
din pușcă, de parcă azi s-ar fi 
început „Turul Angliei^. Unii să-și 
păstreze și să-$i consolideze pozi
țiile fruntașe în clasamente, alții 
să le asalteze Privesc cu inima 
strînsă la cei trei cicliști roniîni 
care au rămas în cursă și care 
rulează întins. Au o sarcină deo
sebit de grea. In timp ce alte e- 
chipe, cu efective complete, aruncă 
în evadări de hărțuială cîte 2—3 
oameni, ai noștri trebuie să lc 
facă față la toate, să socotească 
dacă face să se... lipească sau 
nu, pentru a-șî doza efortul.

Dar, iată că nici nu s-au 
parcurs 50 de metri și din față 
au și țîșnit Pokorny (R. P. Po
lonă), Gandarias (Spania) și 
Cowley (Selecționata comitatelor).

După un kilometru cr«i ««net răni 
15 secunde, apoi 30, 45. 1:20. îi 
reperăm mai de la distantă (în 
spatele lor s-a instalat o mașină 
de ajutor tehnic) și cronometrul 
arată în curînd 2:15. 2:28 și apoi 
3:55. Cum prea mult, dar poate 
se înțeleg la trenă. Iată însă 
rrînfîlrum plutonul, din ce în 
mai agitat, hotărlt să refacă 
tuația. Și totuși distanta nu 
reduce ci dimpotrivă crește la 
minute. Ce să fie ? Ce poate 
fie dară acolo ani văzut, de fie. 
care dată, cînd ne am apropiat să 
luăm timpul, chiar mașina arbi
trului principal ? Și totuși, cînd 
ne mai ducem o dată să luăm 
timpu-î, de data asta aproape, dc 
tot, vedem <ă cei trei fugari trag 
vîrtos în plasa mașinii arbitratin' 
principal la o roată-două distantă. 
Privesc kilometrajul : 43 de ki-

CONSTANTIN DUMITRESCU(Continuare In pag. a 4-a)

Ch. Bădără (Dinamo) a preluat tricoul galben 
în „Cupa UCECOM”

I. Ardeleanu (steaua) a cîștitțat ultimele două etape

A
0 inițiativă lăudabilă a Consiliului 

raional UCFS Șimleu
In ultima vreme, 

și comunele raionului 
tul halterelor a fost 
tiviști.

Pentru dezvoltarea 
raionului, din inițiativa Consiliului raional UCFS Șim- 
leu (președinte E. Schill, tehnician I. Hidan) și cu aju
torul asociațiilor sportive Măgura, Unirea etc., s-au 
confecționat peste 30 de haltere simple, care au fost 
distribuite asociațiilor sportive sătești.

Urmarea a fost că într-o serie de sate și comune 
ca Valcăul de jos, Valcăul de sus, Subcetate Camăr și 
altele, tineretul sătesc participă în număr mare la în
trecerile de haltere din cadrul Spartachiadei de vară.

în as-oci-ațiile sportive din satele 
Șimleu (regiunea Crișana), spor- 
mult îndrăgit de tinerii coiec-

acestei ramuri sportive în satele

ILIF. GHIȘA -— coresp. regional

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

CLUJ. 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Etapa a 3-a 
desfășurată pe ruta 6ibiu— 
Cluj (164 km) a fost deosebit 
de spectaculoasă. Startul s-a 
ciat pe ploaie. După cițiva ki
lometri L. Zanoni cade, se ac
cidentează dar cu o mare vo
ință el reia cursa. In curînd 
ploaia încetează. La km 32 e- 
vadează alergătorul maghiar 
I. Devay și ciclistul polonez 
Glowaty, care trec primii prin 
Sebeș și apoi prin Alba Iulia, 
unde au un avans de 2:45 fa
ță de pluton. După 80 km de 
la plecare fugarii își măresc 
avansul la 3:45 iar la Aiud la 
4:35. Plutonul, în care alergă
torii de la Dinamo, Steaua și 
Voința se supraveghează reci
proc, nu acționează și în acest 
fel acțiunea fugarilor devine 
din ce în ce mai periculoasă. 
După trecerea prin Aiud, FI. 
Cristescu, care a făcut în la- 
ceastă zi o cursă excepțională, 
pleacă de unul singur în ur
mărirea fugarilor. La km 113

sparge I. Devay, însă mașina 
de ajutor tehnic era în urma 
plutonului, așa că alergătorul 
maghiar e nevoit să râmînă. 
Cristescu îl prinde pe Glowa
ty. In urmă I. Ardeleanu și 
S. Duță, împreună cu alți trei 
alergători se desprind și ei de 
pluton, iar în urmărirea lor 
mai pleacă un grup de 9 ci
cliști condus de rutierii dina- 
moviști. Cele două grupuri se 
unesc în curînd. Pe un urcuș 
Glowaty nu mai rezistă și ră- 
mîne iar la ieșirea din Turda 
va fi prins și FI. Cristescu. 
La demarajul din Cluj am ad
mirat pe I. Ardeleanu, care 
l-a învins de o manieră spec
taculoasă pe I. Cosma, recu
noscut ca un bun sprinter. 
Clasamentul: 1. I. Ardeleanu 
(Steaua) 4h20:19; 2. I. Cosma 
(Dinamo); 3. Linde (Start Var
șovia); 4. C. Moiceanu (Olim-

HRISTACHE NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)



Preocupări pentru deschiderea 
sezonului în regiunea Ploiești...

Cît mai multe centre 
de învățare a înotului

(Urmare din pag. 1)

Oscilații nepermise
...LA ASOCIAȚIA SPORTIVA 

PRAHOVA PLOIEȘTI

Printre preocupările consiliului aso
ciației sportive la loc de cinste stă și 
aceea de a crea cit mai bune condiții 
activității la înot pentru sezonul de 
vară. In acest scop, bazinul de la 
Unirea a devenit în ultimele zile un 
mic șantier unde se lucrează intens 
pentru a fi dat cit mai repede în fo
losința celor dornici să practice îno
tul. La bazin s-au efectuat o serie de 
lucrări de curățenie generală ca : 
vopsirea cabinelor, a băncilor, a bufe
tului, repararea și vopsirea dușurilor, 
dezinfectarea și văruirea bazinului. Se 
va mări, de asemenea, capacitatea 
vestiarelor existente, se va amenaja 
un bufet.

Cine nu a mal trecut în ultimul 
timp pe la ștrandul asociației Pra
hova și-l va vizita acum, va ramine 
surprins de aspectul lui frumos. O 
dată cu deschiderea ștrandului se va 
organiza și un curs de inițiere a îno
tului pentru copiii salariaților uzinei.

Cu alte cuvinte se pun bazele secției 
de natație de la asociația sportivă 
Prahova-Ploiești.

FLORIAN ALBU — coresp.

Șl LA ASOCIAȚIA SPORTIVA 
PETROLUL I.C.F.E. CIMPINA

Consiliul asociației sportive Petrolul 
I.C.F.E. Cîmpina desfășoară o muncă 
susținută în vederea deschiderii se
zonului de natație. Conducerea aso
ciației împreună cu organizația U.T.M 
au mobilizat — pentru înfrumusețarea 
ștrandului — un număr de peste 250 
de tineri. Impărțiți pe grupe de mun
că patriotică, tinerii sportivi lucrează 
in fiecare după-amiază la reamenaja- 
rea ștrandului, iar după terminarea 
lucrului ei se destind jucînd volei și 
handbal.

In vederea deschiderii noului sezon 
s-au luat măsuri de repararea tram
bulinelor și înzestrarea bazei cu apa
rate de gimnastică.

EUGEN STROE — coresp.

trebuit să acorde toată atenția acestei 
probleme, au... întîrziat pregătirile. 
Remarca este valabilă chiar și pentru 
clubul Metalul, care anul trecut a rea
lizat succese deosebite pe linia orga
nizării centrelor pentru învățarea îno
tului. Tovarășul Gh. Radu ne-a infor
mat însă că la 15 iunie se va deschide 
Ia baza sportivă Sirena de Ia LACUL 
TEI un centru pentru învățarea îno
tului. îmbucurătoare este și vestea pe 
care am primit-o de la clubul Rapid. 
Activiștii de aici ne-au informat că 
se va organiza, incepînd din a doua 
jumătate a lunii iunie, un centru pen
tru învățarea înotului la lacul 
neasa.

Strădanii în această direcție se 
pun și de către clubul Progresul, 
relatările tov. Dumitru Zaharia
aflat că s-au făcut toate intervențiile 
necesare pentru obținerea bazinului 
de la ștrandul Izvor, necesar desfășu
rării activității centrului pentru învă
țarea înotului. Din păcate I.C.A.B. și 
organele administrative raionale nu 
au sprijinit in suficientă măsură ini
țiativa și propunerile clubului, astfel 
că, pinâ în prezent, nu s-a realizat 
vreun progres în rezolvarea problemei. 
Fără îndoială că acordindu-se mai 
mult spirit de înțelegere, copiii din 
raionul Lenin ar fi avut și ei un 
tru pentru învățarea inotului.

Discutind cu numeroși cetățeni 
și-au ales la sfirșitul săptăminii
cute bazinele și lacurile ce loc de re
creare, am constatat o dorință una
nimă : centrele pentru învățarea îno
tului să organizeze grupe pentru vîrst- 
nici. Este o dorință justificată, de care 
considerăm că trebuie să se țină sea
mă. Tot așa cum trebuie avut in ve
dere faptul ca numărul centrelor 
pentru învățarea inotului să fie 
mai mare, ia, activitatea acestora 
mai judicios organizată. Cluburile 
asociațiile sportive au cuvintul !

Bă-

de- 
Din 
am

Din calendarul (ompctițional...
.. .INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

Etapa I (pe cluburi și asociații) a 
campionatelor republicane de înot re
zervate juniorilor (pînă la 16 iunie)

Etapa I (pe cluburi și asociații) a 
campionatelor republicane de înot 
pentru seniori (pînă la 16 iunie)

Etapa I a campionatului republican 
al echipelor selecționate de regiuni 
(Arad — 22—23 iunie 
Tg, Mureș — 
fete).

Etapa I (pe 
campionatului 
la 30 iunie).

Participare la turneul de polo 
la Leipzig (18—23 iunie).

de

Participare la concursul de sărituri 
de la Moscova (20—2' iunie).

22—23

cluburi1 
popular

pentru băieți ; 
iunie pentru

și asociații) a 
de înot (pînă

ON EDUCATOR RĂMAS

Am asistat — la Timișoara —- Zu 
campionatul de handbal al școlilor 
medii cu program special de educație 
fizică. Trei zile de întreceri. Cu pri
lejul acestei 
lor sportive" 
și Timișoara 
noi prietenii, 
ei au primit 
ploaie. A fost o atmosferă plăcută, 
pe care au inlregit-o sutele de spec.

competiții elevii „licee- 
din Brașov, Tg. Mureș 
s-au cunoscut, au legat 
iar cei mai buni dintre 
la sflrșii premii și di-

dată întaiori prezenți de fiecare 
tribune.

In acest cadru apare cu atît mai 
urît gestul unui profesor 
nor care, „încălzit** de emoțiile me
ciului echipei sale, a uitat de rolul 
său de educator și s-a dedat la un 
act huliganic

Este vorba despre CONSTANTIN 
LACHE, profesor de educație fizică 
la Școala medie nr. 4 din Timișoara 
și antrenor al celor două echipe care 
au reprezentat această școală în com
petiție.

Se juca meciul hotărîtor la băieți : 
Timișoara — Tg. Mureș și scorul 
era strîns La un atac al timișore
nilor, L. Medve (Tg. Mureș) îl faul
tează pe semicerc pe I. Gerhardt. 
Firește, arbitrul l-a eliminat din joc 
pe Medve. Antrenorul C. Lache a 
ținut însă să-și „răzbune" elevul. 
Cînd Medve încerca să-l ridice pe cel 
faultat, să-și ceară scuze, el a fost 
lovit cu pumnul de către antrenorul 
timișorean. Profesorul C. Lache a 
oferit spectatorilor, elevilor și cole, 
giloi lui, profesorii prezenți pe sta
dion, u mostră de huliganism. Și a- 
ceastă comportare apare cu atît mai 
gravă cu cît vine din partea unui 
profesor și antrenor.

Pe bună dreptate cei prezenți au 
dezaprobat această „metodă** de... 
educație folosită de un profesor ră
mas el însuși în urmă cu educația. 
Se cuvine ca cei in drept 
serios pe antrenorul C. 
firește, să ia măsurile ce

și antre-

să-l ajute 
Lache și, 
se impun.

C. ALEXE

Turneul reprezentativei- de polo a 
R. P. Romîne
U.R.S.S. : Tbilisi, 
(5—19 iulie).

Participarea la
rituri, Leipzig 27—28 iulie).

în trei orașe din 
Moscova și Kiev

„Cupa Europei" (să-

cen-

care 
tre-

cit 
cit
Și

La ștrandul Izvor, din Capitală, zeci de copii populează zilnic bazinul de 
înot, lată, in fotografie, pe cițiva dintre copiii care in lipsa unui instructor 
sau a unui antrenor care să-i îndrume — se scaldă de unii singuri. Este 

oare firească această situație ?
Foto: A. Crișan

In fiecare săptămînă, la rubrica 
„Breviar Olimpic* din ziarul nostru, 
apar portretele trăgătorilor fruntași care 
au reușit să-și îndeplinească haremu
rile preoliinpice. iar unii dintre ei chiar 
standardurile prevăzute pentru anul vi
itor. Se poate spune că, în momentul 
de față, tirul stă cel mai bine în a- 
ceastă privință față de celelalte ramuri 
sportive. Pînă în prezent haremurile au 
fost asaltate cu succes de un număr de 
17 trăgători, printre care, Șt. Petrescu, 
M. Dumitriu, I. Sîrbu, I. Tripșa, T. Je- 
glinschi, I. Pieptea, G. Maghiar, N. Ro
tam, I. Olărescu, Tr. Cogut, I. Dumi
trescu. Gh. Enache, N. Bratu și alții.

Cu atît mai surprinzătoare apare deci 
comportarea sportivilor noștri (excepție 
trăgătorii de la pistol viteză și armă 60 
de focuri culcat seniori) în întîlnirea 
cu reprezentativele R. P. Ungare, con
fruntare în care ținta șii romîni s-au 
prezentat Ca niște începători, pierzînd 
la scor, pe teren propriu, în fața unor 
trăgători în majoritatea lor neconsa- 
crați pe arena internațională. Înfrîngerea 
a avut efecte atît de puternice. îneît 
nici chiar antrenorii nu erau în stare să 
explice adevăratele cauze. Unii, trăgă
torii de la armă și pistol precizie, au 
dat vina pe oboseala fizică și nervoasă, 
survenită din cauza organizării unui nu
măr prea mare de concursuri într-o pe
rioadă scurtă. Fetele au găsit normală 
înfrîngerea lor de către trăgătoarele 
maghiare, pe care le considerau de la 
început mai bune. Dar despre faptul 
că rezultatele au fost necorespunzătoare 
pentru perioada actuală de pregătire și 
cu mult sub nivelul performanțelor in
ternaționale, nimeni n-a scos un cu- 
vînt. în proba de armă liberă 3 X40 
focuri seniori, de pildă, unde au tras 
I. Sîrbu, N. Rotaru, Tr. Cogut și 1. O- 
lărescu. s-a realizat o medie slabă, în 
jur de 1120 p. Același lucru s-a pe
trecut și în proba de pistol precizie, 
unde cu o săptămînă înainte unii dintre 
concurenți depășiseră granița celor 550 
puncte, ca acum media să coboare la 
537 p. In această probă echipa noastră 
a fost formată din T. Jeglinschi. G. Ma
ghiar, N. Bratu și V. Manciu. în legă
tură cu comportarea senioarelor și în
deosebi a Anei Goreti, Jaqueline Zvo- 
nevschi, Rodia Hnat și Iuditli Moscu, 
care ne-au dezamăgit și în proba de 
armă liberă 60 de focuri și în cea de 
3 X 30, este evident că aici și-a spus 
cuvîntul pregătirea morală și de voință 
necorespunzătoare. Trăgătoarele noastre 
s-au lăsat intimidate de „faima* con
curentelor maghiare și s-au considerat 
dinainte învinse, deși aveau suficiente 
resurse să realizeze cifre cu mult mai 
mari deeît cele cu care oaspetele s-au 
situat pe primul loc în clasamentul pe 
echipe.

Care au fost totuși cauzele acest 
insucces ? în primul rind subaprecieri 
adversarului în unele probe masculii 
(seniori și juniori) și supraaprecieri 
în cele feminine. Seniorii -noștri au i 
trai în concurs considerîndu-se dinain 
cîștigători și de aceea nu s-au m 
străduit să obțină rezultate la nivel 
posibilităților lor. 0 mare parte d 
vină o au însă și antrenorii care r 
au știut să-i mobilizeze după prim 
eșec, să le insufle încrederea în vict 
rie. Pută la campionatele europene 
mai rămas timp puțin iar rezultatei 
cu excepția celor de la pistol vitez 
sînt necorespunzătoare. Ne întrebăm i 
bună dreptate ce are de gînd să fa< 
federația de specialitate și colegiul i 
antrenori pentru îndreptarea lucrurilo:

V. GODESCU

Au fost stabiliți campionii Capitale 
la talere și skeet

Pd poligonul Tunari au luat sfirși 
duminică, întrecerile de talere i 
skeet din cadrul campionatului C; 
pitalei, etapa a doua și finală. L 
talere aruncate din șanț, titlul d 
campion a revenit măiestrului emer: 
al sportului I. Dumitrescu, iar 1 
skeet lui I. Albescu care l-a depăș: 
net pe Șt. Popovici.

Iată rezultatele din ambele etap< 
talere : I. DUMITRESCU (Dinam. 
Obor) 286+196; 2. A. Ionescu (Olim 
pia) 278-|-188; 3. I. Lovinescu (Steaua 
270|+185; 4. I. Trăistaru (Steaua 
257+183 ; 5. V. Calomfirescu (Steaua 
252+180 ; skeet: 1. I. ALBESC!
(Steaua) 190+142; 2. Șt. Popovici (Di 
namo Obor) 184+143; 3. D. Dancii 
(Dinamo Obor) 189+133.

Sportul—un prieten
nedespărțit al viitorilor

tehnicieni agricoli
(Urmare din pag. 1)

«• ■

Campionatul republican
de motocros

Sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineața pe traseul de motocros a- 
menajat pe șoseaua Pantelimon din 
Capitală (capătul tramvaiului 7) se 
vor desfășura cursele din cadrul fa
zei a IlI-a a campionatului republi
can de motocros. Antrenamentul ofi
cial va avea loc, pe traseul de con
curs, vineri după-amiază incepînd 
de la ora 15.

Echipa R. P. Romîne a stabilit 
un nou record republican la 4x100m

(Urmare din pag. 1)
A. Abazis (G) 43,96; 4X100 m: Ro- 
minia 41,1 — nou record republican; 
Grecia (Komitudis, Skourtis, Arghiris, 
Georgopoulos) 42,8.
MECIUL CU POLONIA, IN ACTUA

LITATE
în zjua de 23 iunie, la Oradea, echipa 

reprezentativă feminină a țării noastre 
va întîlni formația R. P. Polone, una 
din cele mai puternice din lume. în 
vederea acestui meci, atletele noastre se 
pregătesc^ cu toată atenția. La sfirșitul 
săptăminii trecute multe dintre ele au 
evoluat în concursurile internaționale de 
la Helsinki și de la Sofia. Rezultatele 
obținute cu acest prilej probează forma 
bună în care se află o serie dintre at
letele noastre Iolanda Balaș. Lia Ma- 
noliit, Elisabeta Teodorof, Rodica V o- 
roneanu (care și-au îndeplinit cu acest 
prilej norma olimpică). Ioana Petrescu, 
Maria Sudan, Ana Sălăgean. cu rezul
tate apropiate de cerințele acestor nor
me.

în concursul de la Sofia, reține aten
ția comportarea celor două alergătoare 
tinere Viorica Gabor și Leontina Frunză. 
Ambele au încheiat cursele de 800 m si.

respectiv, 400 m cu valoroase recorduri 
republicane de junioare: 2:11,1 și 57,7 
sec.

La reîntoarcerea în Capitală am vor
bit cu Elisabeta Teodorof „Cursa de 
800 m, la care am participat, a fost des
tul de „tare". Olga Kazi — finalista 
campionatelor europene din 1962 — a 
condus toată distanta, 
termin 
să-mi 
prima 
nuare, 
2:07,6

Capitală. 20 km: M. Persinaru (Steaua) 
1.49:30,0; D. Chiose (P.T.T.) 1.53:14,0; 
V. Mitrea (P.T.T.) 1.56:22.0; 10 km — 
juniori I: T. Brătan (Dinamo) 55:59,0; 
E. Burtescu (Grivița Roșie) 56:02,0; 
3 km — juniori II: D. Nicolae (Gr. Ro
șie), 19:07,0; M. Mazilu IGr. Roșie) 
19:07,0. (N. D. Nicolae-coresp.).

membri ai asociației sportive au ți 
nut să facă parte din secția de at 
let.sm. Primele competiții înscriși 
în calendarul secției: crosurile „Si 
întîmpinăm 1 Mai" și „7 Noiembrie" 
iar recent, întrecerile din cadru 
Spartachiadei de vară a tineretului 
Aceste competiții au avut și daru 
de a selecționa pe cei mai buni, pe 
cei mai dotați pentru această ra
mură sportivă care mai tîrziu aveau 
să reprezinte ou cinste școala în în-, 
trecerile pe plan raional și orașe-' 
nesc. Din rindul tinerilor atleți s-au 
ridicat elemente cu perspective ca 
Ioana lArășanu, campioană de juni
oare a Capitalei la cros, Dan Ni
colae, un bun alergător de sprint, 
Ovidiu Daradici și Gh. Chiriac, se- 
mifondiști, Elena Matei și Ion Sava, 
la sărituri etc.

Recent au fost stabiliți și campio
nii la atletism pe clase și, fapt demn 
de subliniat, s-au definitivat recor
durile pe probe ale asociației spor
tive, recorduri pe care elevii de la 
Centrul Școlar agricol se străduiesc 
să le îmbunătățească de la un con
curs la altul. Cei mai buni dintre 
atleți au și intrat în vederile antre
norilor de Ha Clubul sportiv raional 
Avîntul, care îi vor pregăti în ve
derea activității sportive de perfor
manță.

A Ițrecut o perioadă relativ scurtă 
de la înființarea asociației sportive 
înainte și rezultatele bune au și 
ieșit la iveală. Așa se întîmplă acolo 
unde se muncește cu dragoste, leu 
mult interes. Aici, la Centrul școlar 
agricol elevii au îndrăgit sportul și 
mai cu seamă atletismul. Și această 
pasiune 'a lor este o garanție că 
mîine, cînd vor merge în satele pa
triei, tinerii tehnicieni vor fi tot
odată și vrednici instructori sportivi^ 
propagandiști înflăcărați ai sportului 
în rinduTile tineretului de la sate.

r

A m luptat să 
în apropierea ei și am reușit 
realizez norma olimpică, pentru 

etapă. Mă voi pregăti, în conți- 
să atac și cealaltă normă de 

prevăzută pînă la 31 octombrie. 
Meciul cu Polonia va fi primul prilej..."

„CUPA DE VARA" LA MARȘ

Participare redusă la întrecerile coin, 
petiției care a avut loc duminică în

Ultima etapă a „Cupei de vară" 
la baschet

Azi, de la ora 17,30, se dispută pe 
terenul Știința ultimele meciuri de 
baschet din cadrul „Cupei de vară" : 
Steaua — Dinamo și Lotul de juniori 
— Rapid.

CONCURSURI
șoseaua București — Ploiești

REZULTATE
Pe

(varianta Buftea) a avut loc duminică 
dimineața un concurs rezervat tineri
lor alergători bucureșteni. In program 
au figurat probe pentru juniori de 
categoria I și a II-a și posesorii de 
biciclete de semicurse și turism. Iată 
rezultatele înregistrate :

Juniori cat. I (60 km) : 1. D. Lasou 
(C.P.B.) 1 h 34:45 ; 2. C. Ivan (Dinamo); 
3. R. Calagiu (S.S.E. nr. 1) același 
timp ; juniori cat. a II-a (40 km) : 1. 
L. Mnațacanian (Voința) 1 h 12:38 ; 2.

C. Grigore (Voința) ; 3. C. Constanti- 
nescu (C.P.B.) același timp; biciclete 
de semicurse (20 km) : 1. I. Niculescu 
(Steaua) 37:21 ; 2. C. Țînțăreanu (Di
namo) ; 3. N. Procop (Voința) acelașj 
timp ; biciclete de turism (10 km) : 
1. C. Apostolescu (Voința) 22:04 ; 2. 
V. Stroe (Steaua) ; 3. 
vidual) același timp.

• Sîmbătă încep 
pistă ale Capitalei,
Dinamo, cu proba de viteză. Prim») 
start se dă la ora 16,30.

I. Zaharia (indi-

campionatele de 
pe velodromul
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De ce nu și-a atins scopel turneul final masculin?

echipei 
a celor 
este o 

ales că
in 1961

fost ratat 
ca și sub

pe seama 
CSM Re

Aceasta este concluzia după recen
ta întrecere de la Sibiu și Mediaș 
pentru desemnarea campioanei repu
blicane la handbal în 7 masculin, o 
competiție care — împreună cu prima 
fază a campionatului — ne-ar fi pu
tut servi drept ghid al forțelor de 
care dispunem cu 9 luni înaintea 
campionatului mondial de la Praga. 
Fără îndoială, participarea 
noastre la viitoarea întrecere 
mai bune echipe din lume 
chestiune de prestigiu, mai 
avem de apărat titlul cucerit
la Dortmund. Și avînd în vedere a- 
cest lucru, antrenorii lotului nostru, 
preocupați de problemele legate de 
selecție, ar fi putut avea în turneul 
final al campionatului un bun punct 
de plecare- Dar, turneul a 
din acest punct de vedere, 
aspectul tehnic.

A pune acest lucru doar 
echipelor Dinamo Brașov și
șița, care nu au contat în lupta pen
tru titlu, ar fi nedrept. Este adevărat 
că aceste două formații au dat do
vadă in anumite meciuri de o con
damnabilă „bunăvoință" față de ad
versari. dar în nici un caz ele nu 
sînt singure responsabile de nereu
șita întrecerii- Chiar și favoritele 
turneului, Dinamo București și Steaua, 
s-au prezentat la aceste meciuri de
parte de valoarea lor cunoscută, de
zamăgind în mare măsură — prin e- 
volupile lor — pe iubitorii handbalu
lui din Sibiu și Mediaș.

Cele două partide dintre Dinamo 
București și Steaua, singurele care 
au atras de altfel atenția în mod deo
sebit. nu au confirmat nici de data 
aceasta așteptările. Aceste întîlniri 
s-au desfășurat de fiecare dată în- 
tr-o tensiune nervoasă exagerată, a- 
limentată în special de modul greșit 
de înțelegere a rivalității sportive 
dintre cele două echipe. Este regre
tabil acest fapt, mai 
că între handbaliștii de 
Dinamo, care alcătuiesc 
majoritate lotul echipei 
prezentați ve, 
relații de 
ciproc. Și 
întocmai, 
novate și 
secții, care 
meciul de la București) de unele lip
suri evidente in educația jucătorilor, 
nu au luat măsuri concrete de pre
venire a acestei stări de tensiune.

Dorind să ciștige cu orice preț, 
antrenorii celor două formații, Oprea 
Vlase și loan Kunst-Ghermânescu au 
greșit grav dind indicații jucătorilor 
de părăsire a jocului deschis, cu ac
țiuni ofensive rapide și variate, ceea 
ce a dus la meciuri pline de obstruc
ții și neregularități. Cele două echipe 
nu au căutat nici un moment să ofere 
publicului un spectacol de calitate 
p-rin care să obțină victoria. Ele au 
urmărit exclusiv obținerea unui re
zultat favorabil.

Și —cum se știe — Steaua a învins în 
prima partidă cu 8—6, iar în meciul 
retur a fost rîndul dinamoviștilor să 
ciștige cu 4—1. De fiecare dată însă, 
jucătorii celor două echipe au pus 
accentul pe apărare, iar în atac au 
„plimbat" mingea cu o prudență exa
gerată, uneori din motive-., strategice 
(pentru a trage de timp)- De aceea, 
numărul faulturilor la 9 metri a 
fost... invers proporțional cu cel al 
rarelor șuturi trase pe poartă. Aceasta 
a dus la jocuri lipsite de spectaculozi
tate, de un nivel calitativ modest, 
departe de ceea ce trebuie să ofere 
un turneu final.

ar trebui 
prietenie și 
dacă 

de aceasta 
conducerile 

deși

ales pentru 
la Steaua și 
în marea 

noastre re- 
să existe 

respect re- 
lucrurile nu sînt 

se fac vi- 
celor două 

criticate (după

Cit privește pe Dinamo Brașov și 
CSM Reșița, prezente pentru prima 
oară intr-un turneu final, ele nu au 
justificat nici pe departe participarea 
lor în această ultimă întrecere. E 
drept că exista din capul locului 
un decalaj valoric între cele două 
„perechi" de echipe. Era de aștep
tat, totuși, ca Dinamo Brașov și CSM 
Reșița să se străduiască să joace la 
nivelul posibilităților lor (care. în 
realitate, nu sânt de loc reduse). Dar, 
în citeva jocuri, aceste echipe nu 
și-au apărat cu convingere șansele, 
pierzînd la scoruri rar întîlnite. în 
primul rînd este condamnabilă atitu
dinea echipei Dinamo Brașov care 
s-a pretat la a face jocul colegei 
sale de la București, înlesnindu-i a- 
cesiteia să-și „rotunjească" golaverajul 
înaintea celui de al doilea meci de
cisiv cu Steaua. în fapt, echipa bra- 
șoveană n-a făcut altceva decît să 
denatureze sensul întrecerii sportive, 
ispitind și formația C.S.M. Reșița să 
alunece pe panta unei practici cu 
totul nesportive.

De acest lucru se fac vinovați, de
sigur, jucătorii celor două echipe care 
— pretîndu-se la acte străine activi
tății sportive din țara noastră — nu 
au luptat cu dragoste pentru culorile 
cluburilor lor. Dar, o mare vină o 
au și antrenorii și conducătorii echi
pelor respective, care prin atitudinea 
lor au lăsat să apară și au încurajat 
manifestări nedemne, la origina că
rora stă o slabă muncă educativă. 
Această situație a pus sub un semn 
de întrebare cîteva rezultate înre
gistrate în acest turneu.

Iată, așadar, de ce considerăm că 
recenta competiție încheiată la Me
diaș nu și-a atins scopul și, în nici 
un caz, nu a servit handbalului no
stru. Federația de specialitate, care 
a și luat o măsură justă anulind re
zultatele partidelor Dinamo București 
—Dinamo Brașov și Steaua—CSM Re
șița (din retur), este datoare să ana
lizeze cu toată exigența cele petrecu
te in turneul final și să 
corespunzătoare împotriva 
novați.

ia măsuri 
celor vi-

A. VASILI U I

O SUG
Pe aleile umbroase, care duc spre 

terenurile de sport din parcul „23 
August- — acest minunat loc de 
recreare — intilnești dupâ-amiezele 
sute de oameni ai muncii, în majo
ritate locatari ai monumentalelor 
blocuri ridicate in apropierea parcu
lui. Pe toți îi atrage cadrul natural 
reconfortant, plimbarea în mijlocul 
verdeții și florilor, aerul proaspăt, 
umbra răcoroasă. Dar îi mai atrage 
ceva : sportul. Pe numeroasele tere
nuri din parc se desfășoară o bogată 
activitate competițională — orășe
nească, raională sau școlară. Zecile 
de meciuri care se dispută aici sim- 
băta după-amiază sau duminică, string 
în jurul terenurilor sute de specta
tori. La cele de handbal mai ales, 
numărul spectatorilor este mereu mai 
mare. Vizitatorilor parcului li se a- 
daugă numeroșii suporteri ai echi
pelor.

Pentru 
lului, ai 
nistrația
parc ar putea întreprinde ceva, care 
să le facă și mai plăcut timpul pe
trecut în jurul terenurilor: locuri de

acești iubitori ai 
spartului în general, admi- 
bazelor sportive din acest

handba-

Citeva concluzii asupra activității lotului de tineret
în cadrul planului de măsuri al Federa

ției Romine de Fotbal pe anul în curs, 
o importanță deosebită a iost acordată 
lotului de tineret, prin constituirea 
se urmărește pregătirea cadrelor 
zervă capabile să înlocuiască cu 
pe actualii componenți ai echipei 
zentative.

!n acest sens, de la începutul 
s-a alcătuit 
lotului de tineret, format 
Basil Marian și Gh. Ola (înlocuit după 
trecerea sa la lotul A cu Victor 
iescu), medicul dr. D. Tomescu 
conducător din partea federației, 
tarul acestor rînduri. Pregătirea 
de tineret s-a desfășurat paralel 
a lotului reprezentativ și olimpic, 
citeva principii care au stat la baza mun
cii duse cu lotul de tineret :

• Obținerea unei forme superioare pen
tru ca jucătorii să reprezinte cu cinste 
fotbalul romînesc pe plan internațional.

căruia 
de re- 
succes 
repre-

ALEXANDRU ENE
vicepreședinte al F.R.F.

anului 
colectivul de conducere a 

din antrenorii

Stcincu- 
și un 

semna- 
lotului 

cu cea 
Iatâ

2. Îmbunătățirea permanentă a pregăti
rii individuale fizico-tehnice ;

3. întărirea și dezvoltarea calităților mo
rale și de voință :

4. Cîștigarea unei experiențe internațio
nale.

Toate acestea au fost cuprinse intr-un 
plan anual de pregătire împărțit în două 
etape : etapa I (de vară) pină Ia 10 iu
nie ; etapa a Il-a (de toamnă) de la 29 
august la 7 decembrie 1963. întreaga ac
tivitate de pregătire se rezolvă prin :

— activitate de pregătire individuală la 
club; — jocuri de omogenizare; — jocuri 
școală jocuri internaționale

Raminia — Anglia 
va trece pe lingă

ci /azd din meciul de tineret 
dar balonul

(1-0). Dumitriu II a șutat 
poartă...

Foto : St. Petre
jacâto-• Pregătire complexă, pentru ca 

rii să poată fi promovați in lotul A.
• Intrarea in lotnl de tineret 

deschisă tuturor jucătorilor tineri, pină 
la 23 de ani, care dovedesc in echipele 
la care joacă o valoare corespunzătoare 
și duc o viață sportivă.

Ca obiective specifice, ne-am propus 
ca fiecare jucător și echipă să urmă
rească:

1. Imprimarea și mai pronunțată a carac
teristicilor orientării de joc a echipei de 
tineret (sistemal 1+44-2 + 4):

ESTIE

este

~_____ ____ ____ . a
fost ținută la zi în fișe personale atît de

Pregătirea individuală a jucătorilor

stat (bănci sau gradene portabile). E 
foarte obositor să stai ore întregi 
în picioare fie in teren (în acest 
caz, de multe ori jocul echipelor este 
stînjenit), fie în afara lui, după gar
dul împrejmuitor al celor doua te
renuri (aplecați sau pe vîrful picioa
relor, pentru că gardul îți ajunge 
exact la înălțimea'ochilor). Din acest 
motiv nu o dată am văzut spectatori 
așezați pe iarba de sub pomii care 
înconjoară terenurile și privind de 
aici jocul.

S intern convinși că administrația 
bazelor sportive din parcul „23 Au
gust" va studia și rezolva această 
problemă. Cunoscind grija pe care 
o manifestă față de buna întreținere 
a terenurilor (și acestea se prezintă 
intr-adevăr în condiții optime), nu 
ne îndoim că intr-un viitor apropiat 
le va face o nouă surpriză plăcută 
spectatorilor meciurilor de handbal.

încă o doleanță, de data aceasta 
a jucătorilor și arbitrilor de handbal: 
să se irtkx-uiască plasele porților de 
pe terenul nr. 1. Actualele sânt... fer
feniță ; nici nu se vede cind intră 
mingea în god... (P. Gațu)

clnbul respectiv cit și de lot.
Prima etapă a planului pe acest an, 

pe care o analizăm in prezentul mate
rial, s-a încheiat o dată cu meciul R.P.R.— 
Anglia.

Activitatea acestei etape a lost defal
cată pe trei subacțiuni, după cum urmea
ză: 20 decembrie — 20 ianuarie: jocurile 
din Etiopia, Sudan și Grecia; 1. aprilie — 
12 mai: Jocurile cu Suedia și R.D.G.; 12
mai — 2 iunie; jocul cu Anglia.

lată cum se prezintă bilanțul meciurilor 
susținute: cu Etiopia 1—2; cu Selecționa
ta Armatei Etiopiene 3—0 ; revanșa cu 
reprezentativa Etiopiei 4—2 : cu F.C. Hilal 
Sn Sudan 1—0. cu F, C. Nil 6—1 și cu 
F.C. Herlck 0—0 ; cu Apolon, în Grecia, 
4—0 • cu Dunav Ruse 6—2 ; cu Suedia 
2—1, cu R.D.G. 1—1 ; cu Anglia 1—0.

DECI, DIN 11 JOCURI, 8 VICTORII, 
MECIURI EGALE ȘI O ÎNFRÎNGERE.

Cu acest bilanț, echipa de tineret 
R.P.R. face un pas înainte față de 
txecuți, reușind să aducă fotbalului 
minesc unele victorii de prestigiu. Consi
derăm că în această perioadă echipa a 
suplinit unele deficiențe tehnice printr-o 
bună pregătire fizică specifică 
sub toate aspectele ei și 
glm de viteză), printr-o 
remarcabilă și mai ales

2

fl 
anii 

ro-

(viteză 
rezistență în re- 
putere de luptă 
prin dorința ler-

ACTUA
O IMPORTANTA COMPETIȚIE 

ȘCOLARĂ

în 
a 

competiție organi

1X2X1X21
6*49

PRONOEXPRES
Prin suita de premii oferite 

panfilor, concursurile Sportexpres 
un interes tot

partici- 
suscită

de la concurs la concurs 
mai mare.

lată că și cel de-al 
Sportexpres al anului se 
cheiere, de data tragerii 
du-ne puține zile.

Oferind un fond de premii în valoa
re de 4.500.000 lei, acest concurs cu
prinde nu mai puțin de 70.368 premii în 
obiecte și bani, care urmează să fie 
tribuite fericiților cîștigători.

Gama largă de premii începe cu 
autoturisme „Moskvici* și continuă 
o lungă listă în care figurează : moto- 

magnetofoa- 
excursii în

doîlea concurs 
apropie de în- 
mai despărțiri-

3 
cu

La volanul mașinei, pe motocicletă, în 
fata televizorului sau în excursie în 
U.R.S.S. ? sînt întrebări la care data 
tragerii va aduce răspunsul.

„Inspirația" dv. are prilejul să se 
verifice încă o dată.

La 
zilei 
urnă

1M3
nr. 24 din seara 
tost extrase
de bazâ:
33 44

24

din

delete, scutere, motorete, 
ne. televizoare, aragazuri, 
U.R.S.S. etc. etc.

Agențiile Loto-Pronosport 
Din mulțimea de bilete, 
mai de dv. să alegeți De 
toare.

vă așteaptă, 
depinde nu- 
cele cîștigă-

PARTICIPANȚI LA PRONOSPORT !
Nu uitați că pe lîngă formele obiș. 

nuite de participare, s-a introdus în 
mod experimental buletinul zecimal care 
constituie pentru dv. o formă de joc 
ușor accesibilă, prin oare puteți depune 
nn număr mare de variante cu 
de participare redusă.

Cota minimă de participare 
10% Și poate crește din 10 în

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

PRONOEXPRES 
din 12 iunie

tragerea Pronoexpres 
de 12 iunie 1963 au 
următoarele numere

35 38 49 47
Numere de rezerva : 2

Premii suplimentare
26 14 12 47

Fond de premii : 425.258

Tragerea următoare va avea loc 
iunie 1963 în București.

48

la 19

o taxă Special A 1
Special C. 1

este de 
10%.

LOTO CENTRAL 
din 7 iunie 1963

l x 9.178; Special B. 1 X 6.118,
X 6.992; 3 X 1.748; Categ. I

Loto- Pronosp ort.

3 X 17.947; 3 X 4.486; Categ. a Il-a
24 X 2.447; 14 X 611; Categ. a IlI-a
41 X 1.491 37 X 372; Categ. a IV-a
39 X 1.569 35 X 392; Categ a V-a
65 X 957; 53 X 239; Categ. a Vl-a
80 X 751; 79 X 187; Categ. a Vil-a
96 X 653; 75 X 163; Categ. a VUI-a
199 X 304; 188 X 76.

Rubrică redactată de

PREGĂTIRILE ECHIPEI
A. R.P.R.

în luna iulie se va desfășura 
orașul Rm. Vîlcea prima ediție 
„Cupei școlarului'' 
zată de UCFS în colaborare cu 
U.T.M. și Ministerul învățămîntului. 
Au dreptul să participe la această în
trecere elevii din școlile de cultură 
generală, școlile pedagogice și liceele 
militare, școlile profesionale de uce
nici, școlile de meserii, școlile agricole 
și secțiile de gospodărie, care nu au 
depășit vîrsta de juniori (născuți în 
anii 1945—46). „Cupa școlarului" se 
dispută pe echipe reprezentative de 
regiune, în echipe putînd fi incluși 
și acei elevi care sînt legitimați la 
cluburi și asociații sportive, indiferent 
de categoria în care activează.

Elevii se vor legitima cu buletinul 
de identitate, carnetul de elev sau ade
verință eliberată de școală. Echipa re
prezentativă de regiune va fi formată 
din 15 jucători (dintre care 4 rezerve : 
1 portar și 3 jucători de cîmp).

Competiția se va desfășura direct 
în etapă finală. Secțiile de învățămînt 
regionale și consiliile regionale UCFS 
vor forma selecționatele regiunilor din 
cei mai buni elevi fotbaliști selecțio
nați pe baza comportării lor în cam
pionatul republican școlar de fotbal și 
în jocurile de verificare organizate pe 
plan regional. Echipele participante 
vor fi împărțite în 4 serii, în care jo
curile se vor disputa sistem turneu. 
Formațiile clasate pe primul loc în 
serii vor juca sistem turneu (numai 
tur) pentru desemnarea locurilor 1—

Competiția începe la 16 iulie și este 
dotată cu o Cupă de către F.R.F. De 
asemeni, formațiile clasate pe primele 
locuri vor primi diplome 
din partea F. R. Fotbal.

si plachete

OLIMPICE

pregătirileDe ieri au reînceput 
lotului olimpic al țării noastre în ve-

mă de a ciștiga, manifestată in toate par
tidele susținute.

Să analizăm acum comportarea echipei 
pe factori.

Fizic. Jucătorii s-au prezentat bine pre
gătiți, superiind în condiții satisfăcătoare 
eforturile și în jocurile din cursul săp- 
tămînii.

Tehnic. în această privință mai sînt 
multe de făcut. Trebuie să se acorde 
mai multă atenție îmbunătățirii execuțiilor 
tehnice în condiții de joc. De asemenea, 
să se insiste pe folosirea acestor exe
cuții tehnice cu scop tactic. Un accent 
deosebit va trebui să se pună pe îmbu
nătățirea trasului la poartă din orice po
ziție.

Tactic. încă din turneul din Africa echipa 
de tineret a folosit așezarea 1+4 + 2 + 4— 
rigidă și mobilă. Rigidă, in special în 
jocurile în deplasare, unde au fost folo
siți doi fundași centrali ; mobilă, cu ju
cători d? sprijin și de legătură. Pentru 
aceste posturi au fost folosiți, în toată 
perioada, următorii jucători : fundași cen
trali : Petescu, C. Dan, Hălmăgeanu ; ju
cători de sprijin : Nesu ; jucători de le
gătură: Raksi, Năftănăilă, Frățilă, S. A- 
vram. Pentru viitor va trebui să formăm 
jucători cît mai bine dotați din punct de 
vedere fizic și tactic pentru aceste pos
turi.

O serie de jucători au dovedit în me
ciuri dificile că posedă cunoștințe suficien
te precum și un fond mcral-psihic bun 
pentru a putea fi considerați cadre co
respunzătoare primei noastre reprezenta
tive. Printre aceștia se situează : Suciu, 
Petescu, Hălmăgeanu, Râcelescu, Ștefănes- 
cu, Neșu, Matei, Crăiniceanu, Năftănăilă. 
Alți fotbaliști ca Adamache, Pal, Dumitriu, 
Năsturescu, Pescaru, Adam, Harșani, A- 
vram, Frățilă, Voinea, Kraus, Iancu, Cc- 
dreanu, nu au jucat concludent sau n-au 
fost destul folosiți. Râmîne ca ei să fie 
verificați în jocuri de campionat sau in
ternaționale.

In ceea ce privește disciplina, ea a fost 
în general bună. Cu toate acestea, s-au 
înregistrat și unele abateri (Hălmăgeanu, 
Adamache) care n-au rămas nesancțio
nate.

Vorbind despre etapa încheiată, trebuie 
să subliniez aportul adus de antrenorii 
B. Marian și V. Stănculescu, care s-au 
completat foarte bine in activitatea lor. 
ca și al doctorului D. Tomescu.

Pentru viitor, va trebui sâ ne orientăm 
asupra formării de noi jucători, mai ales 
pentru posturile de fundaș stingă, extre
mă dreapta, centru înaintaș, extrem stin
gă, unde sintem deficitari. In acest sens, 
vom urmări pe jucătorii care au partici
pat la Turneul U.E.F.A. 1963, precum șl 
alte elemente care se vor remarca în ta
băra de vară a juniorilor sau la cluburi. 
Ne gindim in acest sens la Grâjdeanu. 
Lupescu, Mihâilâ, Pleșa, Jamaischi, Mure- 
șan, Ciornoavă, Nunweiller VI, Mixcea 
Constantinescu ș.a. Urmează ca aceștia 
pe baza unor planuri de pregătire judi
cios alcătuite împreună cu antrenorii de 
la cluburile respective, sâ facă saltul ca
litativ necesar promovării in lotul de ti
neret.

Obiectivul principal al lotului de ti
neret rămine in continuare întărirea pres
tigiului fotbalului nostru prin practica

rea unui joc modern, care să satisfacă 
exigențele maselor de iubitori ai acedtei 
discipline sportive. Pentru a face saltul 
dorit este nevoie însă de o muncă per
severentă atît din partea jucătorilor cît 
și a antrenorilor, la cluburi. Trebuie de 
aceea, să acordăm o atenție deosebită 
pregătirii tehnico-tactice a jucătorilor, prin 
antrenamente regulate, sistematizate și ia 
special individualizate.

Muncindu-se cu perseverență și spirit 
de răspundere, avem convingerea că lo
tul nostru de tineret va da ceea ce M* 
așteaptă de la el.

LITĂȚI
derea meciului de la 23 iunie cu Da
nemarca. Lotul este compus din ur
mătorii jucători : Datcu, C. Haidu, 
Popa, Greavu, Nunweiller III, C. Dan, 
Ivan, Petru, Jenei, Koszka, Nunweille- 
IV, Pîrcălab, Varga, Pavlovici, Mano- 
lache, Constantin, Raksi, I. Haidu, 
Crăiniceanu.

Astăzi după-amiază, cu începere de 
la ora 18, lotul susține un meci de 
antrenament, pe stadionul Republicii, 
cu o echipă din categoria I a campio
natului orășenesc.

PROGRAMUL DE DUMINICĂ DIN 
CAPITALA

Duminică se dispută în București 
două jocuri de categoria B. Pe sta
dionul CAM, la ora 17,30 se întîlnesc 
Știința București și Chimia Făgăraș 
iar pe stadionul Dinamo, la aceeași 
oră, Dinamo Obor primește replica 
Științei Craiova.

In campionatul de juniori sînt pro
gramate duminică următoarele me
ciuri : teren 23 August III, ora 9.45 : 
S.S.E. 1 — Dinamo Obor; teren 23 
August IV, ora 8,30 : Centrul 23 Au
gust — Metalul București; stadion 
Giulești, ora 8,45 : Rapid — Oltul Sla
tina ; stadion Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Rapid Focșani ; stadion 
Știința Tei, ora 17,45 : Știința Buc. — 
S.S.E. nr. 2 ! stadion Voința, ora 12: 
Voința — C.S.S.

AZI, RAPID — CARP AȚI SINAIA ț

Azi după-amiază, începînd de la 
ora 17,30, pe stadionul Giulești, Rapid 
întîlnește într-un joc amical echipa 
de categoria B Carpați Sinaia.

Duminică, rapidiștii vor susține un 
nou meci amical, pe același stadion, 
la ora 10,30, in compania formație^ 
Petrolul Ploiești.



Constantin Dumitrescu victorios in cele două etape de miercuri
(trmare </*n 1)

loawiri la erâ. Dm «-'.ni cu jndw 
antrenorul ©cbipei pol<ncze îșî hm?u- 
rajeazi «mol. Depășim în viteză. Arbitrai 
principal nu se sinchisește. Ne oprim 
dnpft 6—7 kilometri. Cei trei trec In 
vitexâ prin fața noas-tră toi In plasă. 
Fac o fotorrafie. Sâ lie. Rodași crono- 
roetroruluî ?of. Îmi dă dreptate dar da
toria lui este sâ înregistreze timpul. $i 
totuși, dă un mesaj prin stajia por
tativă de radio către directorul cursei 
și după o *nir*-agă conferință radiofo
nici nu se transmite <1 n-a fost cu in
tenție ci... o întîmplare. 0 bună bucată 
•Ic drum îmi u*ai înregistrăm timpul, apoi 
îi prinJ'UB din urmă pe fugari și mi se 
arată că totul este... „O.K.* adică în 
regulă. Distanța scade însă acum la 
4,50 apoi ia 4,30. apoi la 4,20. Cu 
2—3 kilometri înainte de sosire Cowley 
nu mai merge, rămîne în urmă. Mașina 
tcdwii-ă încearcă să... repare situația 
dar Cowley nu mai poate și sosește ea 
1 minut și ceva mi urma lui Pokorny 
și Gaiidarias.

Mi-am amintit de indignarea eandu- 
cMurukii echipei elvețiene, al Danemar
cei și cel al echipei cehoslovace, care 
vorbeau înainte cu cîteva tile de situații 
similare. l*a masă, băieții din echipa 
poioneră auzind că pronunțăm cuvîotul 
Pokorny ne întrebau : cîți kilometri a 
vcaait în plasa mașinii. Le spunem.

— Bine a făcut, a rts unul dintre ei. 
Chi smart cttrn a luat 10 minute în prima

4>h. Bâdărâ (Dinamo) a preluat tricoul galben
in „Cupa icrcon

(Urmare din pag- 1)

pia): 5. S. Duță (Steaua) etc. în ace
lași timp cu învingătorul. I. Cosma 
a preluat tricoul galben iar Voința 
I conduce in clasamentul general 
după 3 etape.

Sprinturile de cățărare de la Să- 
cel și dealul Feleacului au revenit 
alergătorilor M. Iliev (Septemvri So
fia) și I. ArdeJeanu iar cele cu pre
mii din orașele Sebeș șl Alba Iulia 
au fost ciștigate de I. Devay și res
pectiv Glowaty.

TG. MUREȘ, 12. — Deși scurta — 
110 km — etapa a IV-a a ..CUPEI 
UCECOM nu a fost deloc calmă. Așa 
cum ne mărturisea la Tg. Mureș fos-

IHISMW ROMJM PESTf HOLWf
Miine urmează să părăsească Bucu- 

reștiul plecînd la Londra, campionul 
nostru republican de tenis Ion Tiriac. 
Sportivul romin va lua parte la tra
diționala competiție de la Wimbledon.

La sfîrșitul lunii, între 30 iunie și 
7 iulie, Țiriac împreună eu Constantin 
Nas lase, G. Bosch și Petre Mărmu- 
reanu vor lua parte la un concurs in
ternational de Ia Zinnovitz (R. D. Ger
mană).

|c|a|£|E|i.M|o|s|cIfr|pț
îN URMA cu cîțiva ani, Botvinnik. în pli

nă afirmare sahîsîă, fi spunea marelui 
maestru Fiohr •. „Cred că actualul sistem 
pentru obținerea titlului de campion mon
dial este foarte greoi, obositor. Sînt con
vins că participarea îa un meci pentru 
titlu costă pe fiecare schist un an de via
ță**. Aceasta înseamnă că Botvinnik, care 
a participat Ia șapte meciuri pentru titlu! 
mondial de șah, este cu șapte ani mai 
„vî-rstnic" deext ar fi fost dacă nu era șa- 
hist.

FIIND prea corpolentă, Dorinda Freiser, 
o elevă din orașul britanic Getshed, s-a a- 
dresat acum cîțiva ani medicului, solici- 
tîndu-i un tratament pentru slăbire. Acesta 
i-a recomandat simplu : bazinul de înot. 
Luînd în serios sialul medicului, Dorinda 
Freiser, în vîrstă de 16 ani, a devenit as
tăzi una din cele mai bune înotătoare en
gleze la stilul bras, fiind chiar candidată 
pentru echipa Angliei la J.O. de la Tokio.

LA ACADEMIA de Științe din R.S.S. Eie- 
lorusă va intra în curînd în probe de ex
periență un „antrenor electronic". în tot 
timpul cît sportivul se va antrena, antre
norul electronic va urmări evoluția aler
gătorului, iar Ia sfîrșît va dezvălui „obser
vațiile" sale, indici nd stilul alergării, vi
teza etc. Potrivit proiectelor, într-o singură 
secundă „antrenorul electronic" va putea 
să efectueze 500C de operațiuni matema
tice.

COMISIA de sport a Federației Inter
naționale de automobilism, a hotărît o 
nouă clasificare a automobilelor de curse. 
Xncepind din anul 1964 vor exista patra 

etapă ! Iar ceilalți au aprobat în cor. 
Intr-un fel au și ei dreptate. Iar noi 
a ui pierdut locul 2 pe echipe apărat 
cu greu în trei oameni, pentru că la 
intervenția noastră directorul cursei a 
rămas indiferent, iar secretara sa ne-a 
asigurat că... la anul precis o să cîști- 
găm »oi primul loc !

Veniți cu plutonul, Ziegler. Neagoc 
și Dumitrescu au fost cronometrați cu 
4 h 17:12, respectiv 4 h 17:14 și 
4 h 17:15, față de 4 li 12:25 ale lui Po
korny. Era să uit : plutonul de 51 de 
cicliști a fost penalizat cu 1 minut 
y-ntru că la im ronduieț din mijlocul 
șosetei a ocolit, potrivit obișnuinței, 
prin dreapta și nu prin stingă !

★
SCARBOROUGH 12. — în acest oraș 

s-au desfășurat astăzi încă două etape 
din „Turul Angliei". Dimineața, cicliștii 
au avui de escaladat, mtr-o etapă con
tratimp individual, o pantă de munte, 
lungă de 4 km. Reprezentantul nostru, 
< onstanrin Dumitrescu, cotat aici de spe
cialiști și de presă ca unul dintre cei 
inai valoroși rutieri, și-a confirmat va
loarea și în acest trial «le munte, clasîn- 
du-se pe primul loc. El a fost marcat 
ca 5:27. fiind urmat în clasament, cn 
același timp, de alergătorul spaniol 
Goiraece și polonezul Zapala (5:33). 
Ziegler a ocupat locul 42 (a avut pană 
da baieu) cu 6:33 iar Neagoe s-a clasat 
pe locul 44 cu 6:47.

La numai o oră după contratimp s-a 
dat startul m etapa a Xl-a, desfășurată

tul lider, N. Grigore, alergătorii s-au 
..bătut" și de această dată pentru îm
bunătățirea situației în clasamentele 
generale. Ceea ce trebuie să subli
niem, în primul rind, este forma deo
sebită pe care o dovedește tînărul Ion 
Ardeleanu. El a fost și astăzi în per
manență pe primul plan al cursei (a 
participat la evadarea inițiată de Fr. 
Gera și Gh. Bădără și împreună și-au 
disputat demarajul din Tg. Mureș), 
a cîștigat sprintul de cățărare de la 
Feleac și cel cu premii de la Turca, 
pentru ca în final să-și adjudece o 
meritată victorie de etapă. Clasament: 
1. I. Ardeleanu 2 h 44:08, 2. Gh. Bă-
dără, 3. Fr. Gera, același timp, 4.
Linde (Start Varșovia) 2 h 44:39, 5.
Mikolazczyk (Start Varșovia), 6. Gh.
Suciu (Torpedo Brașov), 7. Atanasov 
(Septemvri Sofia), același timp, etc. 

CLASAMENTELE GENERALE —
individual: 1. GH. BăDARĂ (Di
namo) 14 h 04:42, 2. I. Cosma (Dinamo) 
14 h 05:06, 3. N. Grigore (Steaua) 14 
h 05:07, 4. Horvath (Spartakus Buda
pesta) 14 h 05:51. 5. Bojilov (Septemvri 
Sofia) 14 h 06:06. etc. Eebi#e : 1. VO- 

I INTA I 42 h 18:57, 2. Steaua 42 h
19:27, 3. Dinamo I 42 h 21:07 etc.

Joi e zi de odihnă la Tg. Mureș, 
J iar vineri se desfășoară etapa Tg. Mu

reș — Miercurea Ciuc.

noi categorii pentru automobile: turism (T). 
turism special (TS), mare turism (GT) și 
automobile speciale (numai prototipuri). 
Tot din anul 1964 se va disputa un Trofeu 
european al națiunilor. Raliul Poloniei și 
vor exista echipe naționale la Raliu! Mon
te Carlo. In anul 1965 se va deslășara un 
campionat mondial de juniori și un cam
pionat european de viteză.

LA NUMAI o lună după ce s-a anunțat 
ridicarea supendării demifondistului sue
dez Dan V»aern, pentru practici profesio
niste, federația de atletism din Suedia a 
hotărît să mențină suspendarea lui. A- 
ceasta s-a datorat unui protest energic tri
mis la Stockholm de Federația internațio
nală de atletism.

O EMOȚIE puternică, provocată de vic
toria echipei lavorite care a scăpat astfel 
de retrogradare în divizia secundă, a fost 
fatală vicepreședintelui secției de fotbal 
a echipei iugoslave de fotbal. Split. A- 
cesta s-a prăbușit în tribună și g sucom
bat în urma unei crize cardiace.

400 DE PERSOANE au «ost rănite cu pri
lejul primirii de către locuitorii orașului 
Manchester a jucătorilor echipe! locale, 
Manchester United, câștigătoarea „Cupei 
Angliei" din acest an. Aceasta s-a dato
rat îmbulzelii și accidentelor de circulație 
din timpul demonstrațiilor de simpatie, 
la care au participat mii de persoane.

O NOUA barieră rasială a căzut ca ur
mare a luptei tot mai hotărîte pentru drep
turi a populației de culoare din S.U.A. 
După cum scriu ziarele americane, condu
cătorii universității Kentucky au anunțat 

în circuit, lot pc un traseu muntos (10 
turc 41,300 km). Primele ture sînt do- 
inmate de cicliștii polonezi. După o serie 
dr tentative de evadare la care ia parte 
și alergătorul nostru W. Ziegler, plutonul 
se reface. Ia turul cinci, Dumitrescu se 
află în frunte alături de Ziegler, ca în 
turul următor, cînd plutonul se frag
mentează în patra grupuri, liderul echi
pei noastre se afla în coadă : căzuse 
la o busculadă. Nu mică ne-a fost bu
curia când în turul șapte îl vedem pe 
Dumitrescu in primul grup, pentru ca 
în cel de al optulea tur să-l aplaudăm 
trecând singur înaintea plutonului, cu 
un avans de 30 sec. în continuare el 
pedalează în forță și cîștigă detașat. 
Două victorii într-o singură zi !

Ordine» sosirii în etapa a Xl-a : 1. 
C. DUMITRESCU 1 h 07:14, 2. Goienece 
(Spania) 1 h 07:36, 3. Butler (Anglia) 
4. Gandarias (Spania), 5. Hopkins (Bri- 
tania), 6. Zapala (R.P.P.), 7. Halls 
(Anglia). 8. Cowley (Sdecț. comitatelor) 
același timp, ... 16. Ziegler 1 li 
08:04. ... 45. Neagoe 1 h 13:04.

CLASAMENTE GENERALE: INDL 
VIDUAL: 1. Chisman (Anglia) 45 h 
12:41, 2. C. Dumitrescu 45 h 18:15. 3. 
Hcrger (Elveția) 45 h 22:59, 4. Spuh- 
ler (Elveția) 45 h 24.41, 5. Metcalfe 
(Britani.) 45 h 26:31, 6. W. ZIEGLER 
45 li 26:53, 7. Goienece 45 h 27:10. 8. 
Lewis (Commonwealth) 45 h 30:18, 9. 
Perkins (Britania) 45 h 31:03. 10. But
ler (Anglia) 45 h 31:06, ...44. Gh. Nea
goe 46 h 32:24. Echipe: 1. Anglia 
132 h 21:02, 2. R. P. Polonă la 1:47, 3. 
R. P. ROMÎNĂ Ia 5:32 etc.

Miine (N. N. azi) se inaugurează seria 
unor etape deosebit de grele, eu mari 
diferențe de nivel. Astfel, joi se va des
fășura etapa a XII-a Scarborough — 
Newcastle (173 km) iar vineri etapa a 
XHI-a Newcastle — Morecambe (183 
km).

FOTBAL
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA 

PARIS
Miercuri a început la Paris un tur

neu internațional la care participă 
echipele Racing Club Paris, Botafogo,

Echipa de pale a R. P. Rom ine 
in taraeil olimpic

LAUSANNE 11 (Agerpres). Cu pri
lejul lucrărilor congresului Federați
ei internaționale de natație ținut la 
Lausanne au fost desemnate 15 din 
cele 16 echipe care vor participa la 
turneul olimpic de polo pe apă de la 
Tokio. Acestea sînt U.R.S.S., R.P. Un
gară, Italia, R.P. Romînă, Germania 
(echipa unită), Iugoslavia, Belgia, O- 
landa. Suedia, S.U.A.. Argentina, Bra
zilia, Japonia, R.A.U. și Africa de 
Sud. Pentru desemnarea celei de-a 16-a 
echipe Australia și Noua Zeelandă 
vor susține un meci de baraj;

că sportivii acestei instituții de învățămînt 
superior vor fi selecționați de acum îna
inte fără deosebire de rasă sau de culoa
re. Universitatea Kentucky este prima uni
versitate din sudul Statelor Unite unde 
este suprimată discriminarea rasială în 
sport.

CAMPIONUL mondial de slalom, schiorul 
francez Charles Bozon, nu va participa la 
ediția din anul viitoi a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Recent, federația internațională 
de schi l-a suspendat pe Bozon pe timp 
de un an deoarece a participat la un con
curs profesionist de schi desfășurat în Ca
nada și a primit drept premiu suma de 
250 dolari. Bozon a înapoiat, mai tîrziu, 
banii organizatorilor, dar cu toate aces
tea FIS și-a menținut sancțiunea.

O iNTlMPLARE ieșită din comun s-a pe
trecut cu prilejul recentelor campionate 
europene de box. In timpul meciului din
tre austriacul Kiinig și irlandezul Neill, pri
mul a expediat o lovitură puternică în 
capul adversarului său căruia i-a căzut... 
părul pe ring. Neill purta o perucă 1

CU PRILEJUL campionatelor mondiale 
care se vor desfășura la Gdansk (R.P. 
Polonă) Federația internațională de scri
mă (F.I.E.) va serba 50 de ani de la 
înființare.

RECENT, un tribunal din Italia a pro
nunțat o sentință prin care clubul Fio
rentina a fost amendat cu plata chel
tuielilor de despăgubire pentru 4 spec
tatori grav răniți cu ocazia prăbușirii 
tribunei din stadionul muncipal.

PRESA engleză consideră că succesul 
echipei din liga a Il-a Southhampton 
care a reușit să se califice în semifina
lele „Cupei Angliei" se datorește mana
gerului ei, Ted Bates. Ca jucător al e- 
chipei. Bates a ocupat toate posturile, 
inclusiv acela de portar și în 450 de 
meciuri a înscris 130 de goluri. In plus, 
el este manager, antrenor și președinte 
al clubului.

CE I NOU IN LEGĂTURA CU DUBLA INIILNIRE
DE POPICE R. P. ROMÎNĂ-R. P, UNGARĂ

La sfîrșitul acestei săptămîni, in 
sala „Unirea” din Capitală se va 
desfășura prima întiinire internațio
nală din acest an a jucătorilor și 
jucătoarelor noastre de popice. După 
cum se știe, simbătă și duminică va 
avea loc dubla intilnire cu repre
zentativele R.P. Ungare. Iată citeva 
noutăți în legătură cu această par
tidă.

• Loturile noastre reprezentative 
; și-au continuat sâptămîna aceasta pre- 
I gătirile, participînd la două antrena- 
I mente zilnice (fizic și tehnic). For
mațiile definitive, care vor fi opuse 
sportivilor maghiari, vor fi alcătuite 
vineri.

• Reprezentativele R.P. Ungare au 
o frumoasă „carte de vizită*: locul 2 
la băieți și locul 4 la fete la ultima 
ediție a campionatelor mondiale. Din 
rîndurile lor fac parte sportivi bine-

• RIGA : suiiță: Lusis 79,74 m; 
ciocan: KJim 64.29 m ; sulifă, femei : 
Birute Kalediene 52.42 m.

• KOLN : pentatlon femei : Jutta 
Heine 4767 p (record vest-german —

! 80 m.g.: 10,9; greutate: 11,63 m ;
inălțime: 1.61 m, lungime ; 5,68 m, 
200 m: 24,2), Ingrid Becker 4672 p; 
decatlon : Moltke 7856 p ; Waide 7791 
p; Hoidorf 7711 p.

• LOS ANGELES : 800 yarzi: Pe
ter Snell 1:48,0, Whitney 1:48.6.

• KOSICE: Danek a obținut un 
nou record la aruncarea discului: 
60,04 m (atletul cehoslovac este în 
vârstă de 25 de ani. El a avut o

De pe pistele de atletism

PE GLOB
Anderlecht și Ujpesti Dozsa. în pri
mele jocuri, Racing Club a dispus 
cu 2—1 de Ujpesti Dozsa, iar Bota
fogo a cîștigat cu 1—0 meciul cu 
Anderiecht. Azi, se dispută finala 
între Botafogo și Racing, iar Ujpesti 
Dozsa și Anderiecht joacă pentru lo
curile 3—4.

ȘTJRl^REZULTATE

• Echipa Gormk Zabrze este vir
tuală campioană a Poloniei. Ea con
duce în clasament cu 40 p, fiind ur
mată de Ruch Chorzow (34 p), Zagle- 
bie (32 p), Polonia Bytom 32 p etc. 
Pe ultimele locuri se află Lech și 
Leehia, care vor retrograda din pri
ma categorie.

• Meciuri amicale: Tottenham — 
Selecționata Ligii Africii de Sud 
5—2. Atalanta — Admira 2—2, Santos 
- Stuttgart 3—1.

• Din prima ligă a campionatului 
iugoslav au retrogradat Buducinost 
Titograd și Sloboda Tuzla. în locul 
acestora au promovat Vardar Skoplje 
și Tresinega Zagreb.

• Ieri, la Sarajevo, în ,„Cupa Eu
ropei Centrale" (semifinale): Jelez- 
niciar — M. T. K. Budapesta 1—1.

București •— Belgrad 
la box

T<t sfîrșitul acestei luni se va disputa 
în Capitală întâlnirea internațională din. 
tre reprezentativele secunde ale R. P. 
Rwnîne și R. -S. F, Iugoslavia.

Antrenorii noștri au alcătuit un lot de 
boxeri tineri, de valoare, care ne pot 
reprezenta cu cinste în confruntarea cu 
redutabilii pugiliști iugoslavi. In lot 
figurează următorii boxeri : D. Davi- 
desen (muscă), P. Vanea — N. Mîn- 
dreanu (cocoș), Al. Murg (pană), 
Gh. Anton — P. Angliei (semiușoară), 
I. Dinu — M Dumitrescu (ușoară), 
Șt. Vituș (seniiini jlocie). II. Leov — 
P. CîmpeaJiu (mijlocie mică), P. Merit- 
zel (semigrea), M. Gheorghioni (grea).

• La 22 iunie, echipa bologneză „Seni- 
pre Avânți" își începe turneul în țara 
noastră susținînd la București o întîl- 
nire cu formația Dinamo. La 24 iunie, 
boxerii italieni vor evolua la Galați, iar 
Ja 26 iunie la Constanța. 

cuncscuți in arena internațională : J. 
Sz«ho — campion mondial —, J. R4- 
kos și M. Vorpo la băieți, M. Nrâd-as, 
M. Ballago și E. V<z>da la fete. Oai 
mai multi sînt cunoscuți reprezentan
ților noștri, din intilnirile anterioara 
sau de la campionatele mondiale.

• Programul întâlnirilor a fost al
cătuit : simbătă, de la ora 17 vor e- 
volua selecționatele feminine, iar du
minică de la ora 8 cele masculine.

• Perechile și ordinea intrării lor 
în concurs vor fi stabilite în cadrul 
unei ședințe tehnice, care va avea 
loc miine seară.

• Arbitrul intîlnirilor va fi ceho
slovacul S. Lorenc (din Bratislava), 
desemnat de federația internațională.

• Biletele pentru aceste întilniri 
se pot procura prin federația noastră 
de popice (str. V. Conta ar. 16. e- 
taj V).

aaiancare de peste 62 m. da<r a de
pășit de puțin. Rezultatul sau de 
S0,04 tn constitude a 4-a performanță 
europeană si a 8-a mondială).

• Atleții suedezi au obținut citeva 
rezultate bune. La disc, Haglund a 
stabilit un nou record al țarii cu o 
aruncare de 56,26 m ; greutate : Udde- 
bom 16,92 m, Axekson 16,79 m.

Atletul francez Allard a aruncat 
discul la 54,08 m, iar Maequet a ob
ținut la suliță 75.68 m.

• MILANO : 100 m: Sardi și Prea- 
toni 10,4.

• Citeva rezultale ale atleților 
maghiari : 1500 m : Simon 3:44,6; 5000 
m : Macsar 14:11,6; greutate: Varju 
18,97 m: ciocan: Zsâvoteki 67.96 m; 
suliță: Kulcsâr 76.85 m. Femei: 100 
m: Marko 11,6 (cu vînt din spate) ; 
400 m : Kazi 57,7 ; greutate : Bognăr 
15,63 m ; disc: Kleiberne 54,53 m.

• La Tașkent : Feminin : 80 m.g. 
Cerneeva, 11,3; înălțime : V. Lebe- 
dinskaia 1,65 m ; Masculin : 100 m. 
G. Kosanov 10,6 ; V. Petrov 10,7 ; 
1 500 m. V. Savinkov 3:48.6 ; suliță : 
G. Podlazov 74,63 m ; ciocan : E. An
dris 64,20 m; 200 m : I. Melkov 22,2; 
400 m. g.: A. Arapenko 53,9; 800 m: V. 
Savinkov 1:53,2 ; lungime : E. Maclula 
7,30 m.

PE SCURT
• Se mărește stadionul Levski din 

Sofia prin ridicarea tribunelor la ace
lași nivel și în felul acesta capacita
tea va crește de la 46.000 la 65.000

' locuri.
• Echipa selecționată masculină de 

baschet a Japoniei a întilnit la Lima
; echipa statului Peru. Gazdele au ob- 
l ținut victoria cu scorul de 82—62 
: (41—25)

• Meciul de șah dintre echipele 
U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia s-a în
cheiat la Rijeka cu scorul de 35,5— 
24,5 puncte în favoarea șahiștilor so
vietici. In ultima rundă, la prima

I masă, Korcinoi a făcut remiză la 
mutarea a 84-a cu Trifunovici.

• Campionatul R.D. Germane la ci
clism, în proba contra-cronometrulul 
pe echipe, a fost cîștigat de formația 
Dinamo Berlin (Appier, Bruning, 
Miiller, Scheibner), care a parcurs 100 
km în timpul excelent de 2h 12:34,4. 
Pe locul doi s-a clasat echipa Leipzi- 
gului (Ampler, Schur, Lux, Krause) 
în 2h 14;09,0.

• Marele maestru sovietic Lev Po- 
lugaevski continuă să conducă neîn
vins în turneul internațional de șah 
de la Soci, cu 7,5 puncte după 9 run 
de. El este urmat de Smîslov cu 6 
puncte și Krogius — 5,5 puncte. Maes
trul romin Victor Ciocîltea are 3,5 
puncte și o partidă întreruptă. în 
rundele a 8-a și a 9-a el a obținut 
două remize, la Krogius și Bobo- 
țov.

• Trăgătorii francezi și-au început 
pregătirile în vederea campionatelor 
mondiale de scrimă care vor avea 
loc între 17 și 23 iulie la Gdnask (R.P. 
Polonă). Federația franceză a selec
ționat următorul Iot : Jack Guittet, 
Yves Drayfus, Claude Bourquard. 
Armand Mouyal, Jaques Brodin și 
Rene Queyroux. Ultimul criteriu de 
verificare îl va constitui concursul in
ternațional programat la 23 iunie, la 
Nancy.
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