
cvi și studenți

instructori
sportivi

Consiliul regional UCFS Ga
li și-a propus ca în acest an 
I pregătească un număr de 
I instructori sportivi volun- 
|i din rîndul elevilor și stu
pilor, răspunzînd astfel unei 
rcini importante trasate de 
nferința pe țară a UCFS. 
ntru realizarea acestei ac- 
ttii s-au întreprins din timp 
Isuri corespunzătoare. Astfel, 
ksiliile asociațiilor sportive, 
ajutorul profesorilor de edu- 

lie fizică, au selecționat o se- 
de tineri și tinere buni la 

mătură și totodată sportivi 
Lsificați.
Intr-o etapă următoare s-a 
cut la organizarea cursurilor 
cadrul tuturor școlilor medii 
profesionale din regiune, a 
îtitutelor de învățămint supe- 
>r. Obiectivul nr. 1 a fost 
egătirea multilaterală a

PE TEME ACTUALE

Irsanților, în probleme de or- 
■nizare a competițiilor spor- 
le. de cunoaștere a regula- 
lentelor de joc etc. Cursurile 
mu desfășurat cu regularitate. 
Ipină acum comisiile din ca
lul consiliilor raionale UCFS I a cluburilor sportive au exa- 
l^ht un număr de 335 de 
IPunți. Prin răspunsurile date, 
Peștia au dovedit că și-au în- 
Ișit în mod temeinic cunoștin- 
lle teoretice, cele metodice și 
I* organizare din ramura spor
iră pentru care s-au pregătit, 
■teva exemple : Tinea Trofim 
| Ioan Stoica — Școala agrl- 
Llă Focșani, Marcela Cristolo- 
tanu și Toader Antonescu — 
coala medie nr. 4 Brăila, Ele- 
k Bunescu și Gh. Kramer — 
ptitutul Politehnic Galați.
I Inminarea, într-un cadru fes- 
[v, a primelor carnete de in
fractori sportivi voluntari s-a 
lesfășurat recent la Galați. 
Ibsolvenții cursurilor s-au an- 
lajat să obțină rezultate cit 
Lai rodnice în cadrul asocia
ților sportive din întreprinderi, 
Lstiiuții, G.A.C.-uri ete, acolo 
nde își vor desfășura activi
ste*.
I Merită a fi evidențiați cu B- 
Lst prilej o serie de profesori 
le educație fizică care au spri
nt efectiv acțiunea. Printre 
H^tia se află prof. Stelian Leu 
Fc. med. nr. 2 Brăila) care a 
prmat 65 de instructori, prof, 
iumitru Sirbu (Inst. politehnic 
talați), prof. Ovidiu Gavrilă 
6c. agricolă Focșani) ș.a.

Organele și 
fCFS au datoria 
in vedere aceste 
kișcării noastre 
or trebui să le 

L- ajute permanent în muncă 
rin instruiri periodice, cu sar- 
ini bine stabilite.

O grijă deosebită va trebui 
cordată însă și pregătirii de 
nstructori sportivi voluntari din 
sediul sătesc ca și din asocia- 
țile sportive de la orașe unde 
umărul de instructori este in
eficient. Nu trebuie uitat că 
lotărîrea Conferinței pe țară a 
JCFS prevede ca pînă în anul 
965, fiecare asociație sportivă 
|e la orașe să aibă cite 5—7 in- 
tructori, Iar cele din mediul 
ătesc, cîte 3—5 instructori. In 
cest sens, organele și organi- 
ațiile UCFS din regiunea Ga- 
ați sînt datoare să desfășoare 
i muncă mai intensă. Fiindcă 
posibilități pentru a traduce în 
iață recomandările Hotăririi 
xistă.

organizațiile 
să nu piardă 
noi cadre ale 
sportive. Ele 
stimuleze, să

ROMULUS CIOACA 
istructor central al Consiliului 
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Participare record la un concurs atletic pionieresc
Devenite tradiționale, con

cursurile pionierești constituie 
un admirabil mijloc de an
grenare a copiilor în practi
carea organizată a sportului, 
întrecerile de acest gen figu
rează din ce în ce mai mult 
în calendarele competiționale. 
Iată că, de curînd, la Timi
șoara, am asistat la un con
curs de atletism desfășurat în

cadrul „SPARTACHIADEI 
PIONIERULUI", care a adu
nat pe Stadionul Tineretului 
din localitate 550 (!) de purtă
tori ai cravatei roșii.

Inițiativa comitetului orășe
nesc U.T.M.
bucurat de un

Pe primul
cerilor s-au
Școlii medii nr. 4 (277,5 p) că-

rora le-au urmat în clasamen
tul pe echipe elevii Școlii de 8 
anj nr. 1 (151 p). Au participat 
22 de reprezentative școlare.

0 nouă realizare a științei și tehnicii sovietici

Nava cosmică „Vostok-5“, piloîală 
de It, col. Valeri Feodorovici Bikovski, 

se rotește in jurul pămintului

din Timișoara s-a 
deosebit succes, 
plan al între- 

situat atleții

L. MICȘAN-coresp.

EXCURSII CICLOTURISTICE

Duminică, Ia Ploiești, Iotul olimpic al R.P.R.
întîlnește intr-un joc de verificare

pe Kickers Offenbach

• Clubul sportiv școlar în co
laborare cu subcomisia , de ciclo
turism orașul București organizea
ză duminică 16 iunie o excursie 
la lacul și pădurea Mogoșoaia cu 
îlevii și elevele de la școlile din 
București. Adunarea : pe stadio- 
oul Tineretului, ora 9. Intrarea 
pe stadion prin poarta din fața 
Arcului de Triumf.

• Clubul sportiv Gloria, raionul 
L Mai, organizează duminică, 16 
iunie, o excursie cicloturistică la 
pădurea și lacul Afumafi. Dis
tanta dus-întors 30 km. Plecarea 
din fața stadionului Dinamo, șos. 
Ștefan ceJ Mare, la ora 8 diminea-

MOSCOVA, 14 (Agerpres). — TASS transmite :
La 14 iunie 1963, ora 15 (ora Moscovei) în Uniunea Sovietică 

a fost plasată pe o orbită de satelit ai Pămîntului, nava cos
mică „Vostok-5“, pilotată de pilotul cosmonaut it. col. Valeri 
Feodorovici Bikovski, cetățean al Uniunii Sovietice.

Obiectivele noului zbor cosmic sînt următoarele :
— continuarea studierii influenței diferiților factori ai zbo

rului cosmic asupra organismului omenesc ;
— efectuarea unor vaste cercetări medico-biologlce în con

dițiile unui zbor de lungă durată ;
— verificarea pe mai departe și perfecționarea sistemelor de 

pe nava cosmică pilotată.
Nava cosmică „Vostok-5“ s-a plasat pe o orbită apropiată 

de cea stabilită prin calcul. Potrivit datelor preliminare, pe
rioada de revoluție a navei-satelit în jurul pămîntului este de 
88,4 minute, îndepărtarea minimă de suprafața Pămîntului (Ia 
perigeu) și cea maximă (la apogeu) sînt egale cu 181 și res
pectiv 235 km ; unghiul de înclinație a planului orbitei față do 
planul Ecuatorului este de aproximativ 65 grade. Se mențin 
radiocomunicații bilaterale neîntrerupte cu bordul navei cos
mice „Vostok-5“.

După cum a comunicat pilotul cosmonaut Bikovski și după 
cum rezultă din datele obținute prin sistemele telemetrice șl 
de televiziune, cosmonautul a suportat in mod satisfăcător faza 
plasării navei pe orbită și trecerea la starea de imponderabili
tate. Valeri Bikovski se simte bine.

Pilotul cosmonaut V. Bikovski emite pe frecvențele 20,006 
și 143,625 mhz.

La bordul navei s-a instalat, de asemenea, un emițător „Sig
nal", care funcționează pe frecvența de 19,948 mhz.

Toate sistemele de pe bordul navei cosmice funcționează 
normal.

★

La ora oînd închidem ediția, nava cosmică „Vostok-5“ își 
continuă cu succes zborul în spațiu.

ÎNĂLȚIMEA LA... ÎNĂLȚIME!
.1 s

vreo două săptămîni In 
publicam în ziarul nostru

Echipa tesl-germanâ Kickers fotografiată înaintea unui antrenament 

în continuarea pregătirilor pe 
care Iotul olimpic le face în 
vederea meciului de la Copen
haga, fotbaliștii noștri vor in- 
tîlni duminică după-amiază e- 
chipa vest-germană Kickers 
Ottenbach. Partida care va în
cepe la ora 18 este o bună verifi
care pentru forma jucătorilor 
noștri, pentru remedierea la
cunelor prezente in ultimele 
sale evoluții.

Adversarii de duminică, ai 
fotbaliștilor noștri, echipa Ki
ckers Ottenbach, participă în 
campionatul R.F. Germane, în 
grupa de sud a primei ligi. 
Oaspeții au avut o comportare 
bună în campionat, clasindu-se 
pe locul 7 din 16 echipe.

în cele 30 de meciuri forma
ția din Ottenbach a totalizat 
32 de puncte. Pe teren propriu 
echipa s-a comportat remarca
bil, pierzând un singur joc.

Dintre rezultatele cele mai 
valoroase se numără: 8—1 cu 
Augsburg, 4—0 cu Kassel pre
cum și cele două meciuri egale 
cu campioana grupei, Miinchen 
1860 : 1-1 și 2—2.

Kickers Offenbach are cîteva 
individualități valoroase în spe
cial în linia de atac, ca Lotz, 
Erber sau Gast. Foarte eficace 
este Nuber care de altfel este 
și golgeterul echipei.

Iată formația pe care o vor 
alinia duminică oaspeții : GROH 
— SCULTHEIS, SATTLER 
STRAUCH, NUBER, BENZ 
STRIEBECK, LOTZ, ERBER, 
GAST, SUS.

ANTRENAMENTUL DE JOI 
LOTULUI OLIMPIC

AL

s-a 
Pe

Lotul olimpic al R.P.R. 
antrenat joi după-amiază, 
stadionul Republicii, în tovă
rășia echipei de categoria oră
șenească Electronica. A fost un 
joc de asamblare, desfășurat pe 
durata a două reprize normale. 
Partida a început la ora 16,15 
și nu la ora 18,00 cum fusese 
anunțat deoarece antrenorii Sil
viu Ploieșteanu și 
Ola au modificat în

urmă
o situație statistică a probei de 
săritură în înălțime, prezentînd 
lista celor mai buni performeri 
romîni din acest sezon. Cu acest 
prilej arătam că media rezultate- 
lor primilor 10 săritori a atins 
în 1963 cea mai înaltă valoare din 
istoria atletismului nostru (1,975 
m). precum și faptul că, afiîn- 
du-ne abia la începutul activității 
competiționale este de așteptat 
ca rezultatele să fie serios îm
bunătățite.

N-a fost nevoie să așteptăm 
prea mult. Rezultatele ultimelor 
concursuri au urcat media prime
lor 10 performeri la 1,983 m mo- 
dificînd serios statistica.

La ora actuală, lista celor mai 
buni 
1963 se prezintă astfel;

săritori romîni ai anului

Cluj) 
Buc).

(Continuare în pag.
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Serbarea sportivă a elevilor bucureșteni
Mtine, pe stadionul Tineretului — începînd de la ora 9,30 — are 

loc festivitatea de deschidere a activității sportive de varâ a 
; elevilor bucureșteni. Inițiatorii — Clubul sportiv școlar în colabo- 
: rare cu Comitetul orășenesc U.T.M. și Secția de învătămlnt a Capi- 
: taiei — au pregătit cu acest prilej un vast program de întreceri 

sportive.
După plecarea în excursia cicloturistica vor avea loc meciuri 

de handbal în cadrul .Cupei școlarului', la care s-au Înscris for
mațiile școlilor nr. 4, 7, 13, 17, 18, 21, 34 și 38 (băieți) și nr. 1, 6, 

f 13, 26, 27, 28, 32 și 34 (iete). Foarte interesante se anunță și turneele 
e de volei și baschet (băieți și fete) la care participă echipe de la 
e S.S.E. 1. S.S.E. 2, Școala profesională .23 August', C.S. Școlar, școlile 
E medii nr. 22 șl 12. 5 șl 11. Pentru iubitorii atletismului au fost pro- 
e gramate diferite probe de alergări șl sărituri în care se vor întrece 
= reprezentanți ai centrului ,23 August', S.S.E. 1, S.S.E. 2 și C.S. Șco- 
= Iar. Sînt programate de asemenea demonstrații de box, gimnastică, 
e scrimă, judo, aeromodele ș! un meci de rugbi (S.S.E. 1 — Grivița 
| Roșie) contînd pentru campionatul republican de juniori.

rinuuiiuuniiiiiiiuiiiiiuiiiiuniiniiiiiuniuuniiuiiiiHinniiiinînniiiniiiiiiiiiiiiiiiuu^

Gheorghe 
ultima zi

a 3-a)

2,111 Cornel Porumb (Știința 
2,08 Alex. Spiridon (Știința 
2,01 Eug»n Ducu (Steaua Buc.). 
1,98 Gh. Catrinescu (SSE Iași)
1.96 Constantin Semen (CSS Buc.)
1.96 Nicolae Macovei (Steaua Buc.) 
1,95 Alexandru Merică (CSMS Iași) 
1,94 Adrian Triiu (CSS Buc.)

1.94
1,90
1.90
1.90
1.90

Victor Cincă (Știința Buc.) 
Xenofonte Boboc (Prahova PI.) 
Gh. Vanghelescu (CSS 
Viorel Pâltineanu (Șt.
Ion Moroiu (Brăila)

Buc.) 
Cluj)

seModificările din 1963 • 
frîng și asupra tabelului 
mai buni săritori romîni din is* 
tor ia probe» :

ves- 
celor

2,111 Cornel Porumb Ploiești 9.6.63 
2.08 Al. Spiridon Ploiești 9.6.63 
2,072 Eugen Ducu București 12.8.62 
2,055 Ion Soter Istanbul 2.6.56
2,04 C-tin Dumitrescu București 26.8.61 

2,03 Xenofonte Boboc București 3.10.59 
2,00 Ion Knaller București 15.9.57 
1,99 Grig. Marinescu Bucureștil3.5.62 
1,98 Al. Merică Ploiești 21.5.55.
1,98 Gh. Catrinescu Brașov 6.6.63

Cu rezultatele înregistrate pînă 
acum tînărul nostru recordman. 
Cornel Porumb este clasat pe 
locul doi în ierarhia săritorilor eu
ropeni din acest an, în care figu
rează și Alexandru Spiridon — re
velația concursului de la Plo
iești — clasificat pe locul 6—12.
2,18 Valeri Brumei (U.R.S.S.) 
2,111 CORNEL PORUMB (R.P.R.) 
2,10 Robert Savlakadze (U.R.S.S.) 
2,10 Edward Czernik (Polonia)

2,10 Axel Nilsson (Suedia) 
2,08 Mdivani (U.R.S.S.) 
2,08 Roberto Galii (Italia) 
2,08 Hmarski (U.R.S.S.) 
2,06 Gerd Dttrkop (R.D.G.) 
2,08 Sandor Noszaly (Ungaria) 
2,08 ALEX. SPIRIDON (R.P.R.) 
2,08 Roger Dugareau (Franța)

Porumb și Spiridon și-au înde
plinit norma de 2,07 m pentru 
întreg anul preolimpic. Fostul re- 
cord man al țării, Eugen Ducu — 
campion balcanic în 1962. ușor 
accidentat o bună bucată de timp, 
n-a avut încă posibilitatea să in
tervină în lupta pentru îmbună
tățirea celor mai bune perfor
manțe ale anului cu rezultatele 
de care este capabil. 0 va face, 
cu siguranță, în zilele următoare. 
Și n-ar fi de loc exclus ca în e- 
chipa Balcanilor pentru meciul cu 
Scandinavia, la săritura în înăl-

ROMEO VILARA

Competiția campionilor de mîine

Rîndul de sus, de la stînga: Mihai Damian (Craiova — V-a A — 
școala medie), Gârdg loan (Baia Mare —• V-a B — școala nr. 3), Mă- 
lineanu Cornel (Craiova — V-a A — școala medie 1), Cîrnu Gheorghe 
(Bacău — V-a B — școala medie 1). Rîndul din mijloc: Munteanu Brin- 
dușa (Suceava — V-a B — școala medie nr. 3), Feldman Maria (Baia 
Mare — școala nr. 10). Pâunescu Marcela (Craiova — 11-a — școala 
nr. 9), Iring Petru (Baia’ Mare — V-a — școala nr. 10). Rîndul de jos: 
Bâcanu Crina (Craiova — II-a — școala nr. 9), Stoinea Lăcrămioara 
(Bacău — V-a — școala medie 4), I “
școala medie nr. 1), Miclâuș Daniela 
nr. 9) și Goreac Alina (Lugoj — I’.’ -

Lemn? Ștefan (Suceava — Vl-a — 
(Oradea — IV-a — școala 

IV-a — școala medie nr. 1).

Văzu ți de Neagu Rădulescu

concurat în cadrul campionat e- 
internaționale ale R. P. Ro

Sala Floreasca Acest nume se 
asociază totdeauna cu manifestări 
sportive de anvergură, cu finale 
palpitante de mari competiții. Și,

pe bună dreptate. Aici, voleiba
liștii feroviari au cucerit tn două 
rtnduri „Cupa campionilor euro
peni*, gimnaști de clasă mondiali

au 
lor 
mine, aici au avut loc numeroase 
întilniri internaționale de baschet, 
box, handbal în 7. De cîte ori ro
potele de aplauze din sala Flo
reasca nu au purtat spre victo
rie culorile patriei, cîți campioni 
ai noștri nu încearcă un sentiment 
de emoție cînd apar în fața tri
bunelor pline ale acestei săli.

Astăzi, ca de atîtea ori în alte 
rînduri, sala Floreasca este din 
nou gazda unei întreceri sportive. 
Nu e vorba de o competiție inter
națională, nu s-a anunțat evoluția 
unor renumiți campioni. Și totuși 
interesul iubitorilor sportului pen
tru întrecere este mare. Pe bună 
dreptate: nu e un concurs al 
campionilor de azi, ci unul al... 
campionilor de mîine. în sala 
Floreasca (însuși acest fapt e 
bogat în semnificații) și-au dat 
întîlnire cele mai tinere talente 
ale gimnasticii noastre, echipele 
calificate la faza finală a con
cursului republican pentru copii. 
Cei mai buni din zecile de mii de 
școlari care în orele de educație 
fizică și în timpul liber, sub a- 
tenta îndrumare a profesorilor, 
sau a antrenorilor, lucrează cu 
pasiune la aparatele de gimnas
tică, hotărî ți să urce din 
în treaptă pe drumul greu 
iestriei.

20 de echipe de băieți 
atîtea de fete vor porni astăzi In 
etapa finală a luptei pentru cuce-

(Continuare în pag. a 2-a),

(Continuare în pag. a 3-a)
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(•Peste2oooooode elevi 
in cicursii și drumeție!

treaptă 
al mi-

șl tot
• statul medicului

• Breviar 1963
..
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Steaua a cucerit Campionatul republican pe echipe In campionatul republic

înaintea turneului final
PENULTIMA ETAPA A TURNEULUI..

Visner (Dinamo) l-a depășit pe Niculesctt, dar Folbert — atent 
să-și suplinească partenerul.

este gata

Foto : V. Bageac

juniori și de Predulea 13, Cr. Popes
cu și Manolescu cîte 10 pentru Rapid.
Au arbitrat C. Rigler și N. Stăneecn. 

de
4 P, 
o p.

Clasamentul final al „Cupei 
vară44 : 1. Steaua 6 p, 2. I>ina.mo 
3. Lotul de juniori 2 p, 4. Rapid 
(d. st.).

La sfîrșitul acestei săptămîni este 
programată ultima etapă — înaintea 
turneului final — a campionatului re
publican pe echipe. Dacă unele forma
ții și-au asigurat „șefia" în serii (ca 
de pildă Steaua, Dinamo Buc, Voința, 
C.S.M. Cluj), în schimb altele luptă 
acum din răsputeri pentru a căpăta 
dreptul de a se întrece în turneul fi
nal. In seria I, de pildă, Dinamo 
Craiova, Metalul Buc., și Progresul 
Brăila sînt, în prezent, la egalitate de 
puncte, dar etapa de duminică va fi 
hotăritoare pentru ocuparea locului 
secund (se știe că formațiile clasate pe 
locul II în „serii' pot participa la tur
neul final). In seria a doua, întîlnirea 
de sîmbătă seara dintre Progresul Buc. 
și Constructorul Galați va decide care 
dintre aceste echipe se va califica mai 
departe. Disputa dintre Progresul 
Buc. și Constructorul Galați va ayea 
loc pe terenul Progresul din str. dr. 
Staicovici, de la ora 19.

In rest, ultima etapă a campionatu
lui programează următoarele partide: 
Progresul Brăila—Steaua, Dinamo Cra
iova—Metalul Buc., Farul Constanța— 
Dinamo Buc, Muscelul Cîmpulung- 
A.S.A. Bacău, C.S.M.S. Iași—Petrolul 
Ploiești, Vulturii U.M. Timișoara— 
Constructorul Hunedoara, Mureșul Tg. 
Mureș—Voința Buc., C.S.M. Sibiu— 
C.S.M. Reșița, C.S.M. Cluj—Unirea 
Buc., A.S.A. Crișul Oradea — Caisa 
Ofițerilor Brașov, C.S.M. Baia Mare — 
Metalul Bocșa.

Azi și mîine, o nouă etapă — pen
ultima din cadrul turului — în cam
pionatul republican de rugbi.

Primul meci îl vor susține, azi după- 
amiază înccpînd de la orele 17,00, în 
Capitală formațiile Steaua și Gloria. Mi
litarii păstrează prima șansă. Ei vor 
căuta să-$i mențină poziția de lideri 
pe care se află după etapa de duminica 
trecută. Meciul va avea loc pc stadionul 
de la Ghencea.

Mîine dimineață de la ora 9. stadio
nul din șoseaua Olteniței va găzdui par
tida dintre Unirea și Grivița Roșie. In- 
tîlnire dificilă pentru „umriști**. care 
se află în jumătatea de jo® a cdasameoi- 
tului.

După-amiază, Dinamo primește vâ 
zîta echipei Progresul. Meci în care am 
bele echipe vizează același obiectiv 
menținerea cît mai aproape de lider.. 
Ora de începere: 16.00.

Restu’l etapei se desfășoară în 
Un meci relativ ușor are Știința Clu\ 
care joacă „acasă** cu C.S.M.S. 
Un bun prilej pentru gazde de a acu 
mula 3 puncte preț iota se. La Petroșenu 
Știința nu poate pierde nici ea în fațJ 
Farului Constanța. In sfîrșit, la Blrlatl 
Rulmentul — foarte greu de întrecut îi| 
jocurile sus ț inute 
va primi replica 
șoara.

tari

Iași

pe teren propriu 
XV-lni Știinfei Tii

A luat sfîrșit prima parte
a campionatului de calificare

urma disputării ultimei etape 
primei părți din campionatul de

1

In
a
calificare la rugbi, clasamentele celor 
trei serii din țară au 
figurație :

următoarea con-

printre care Turbac, Marinescu]

14—7, 
tîrziu 
18—14 
deta- Concursul de verificare a sportivilor fruntași

Campionii țării au realizat un fru
mos spectacol în partida susținută joi 
jâupă-amiază pe terenul Știința. în 
finala „Cupei de vară". Avînd în 
maestrul emerit al sportului Andrei 
Voi beri un excelent coordonator și 
jEreator, Steaua a condus aproape în 
permanență, a realizat faze mult 
aplaudate de public și a cîștigat cu 
77—69 (37—29) în fața echipei Dinamo, 
care a luptat cu multă dîrzenie pen
tru o comportare cît mai bună.

Dinamo a condus în min. 7 cu 
pentru ca două minute mai 
Steaua să preia conducerea cu 
fi' spre sfîrșitul reprizei să se
feze. In partea a doua a partidei, Di
namo a muncit mult pentru a reduce 
handicapul și a reușit ca în min. 31 
eă egaleze : 54—54 și în min. 36 să 
conducă cu 63—62 și 65—64. Dar, scorul 
acesta n-a rezistat nici un minut, de
oarece câteva acțiuni fructificate de 
Nedef. Tudosi și Dimancea au făcut 
ca meciul să aibă un final fără emoții, 
iar „Cupa de vară** să revină echipei 
Steaua.

Lotul de juniori a avut o compor
tare frumoasă în meciul cu Rapid, de 
©are a dispus cu 63—58 (32—29). între
cerea a fost interesantă, în 
rînd prin evoluția scorului 
lost foarte strînsă. Juniorii au
majoritatea timpului, dar la diferențe 
minime. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Diaoonescu, 21, Ha- 
»eș 13, Scorțeseu 13, Molin 10 pentru

prionul 
care a 
condus

De la I.E.B.S
—— Pentru intîlnîrile internaționale de 

popice R.P.R.—R.P.U. din 15 și 16 iunie 
de la sala Unirea (șos. Tancului) biletele 
se găsesc la casa bazei sportive res
pective, in zilele competițiilor.

— începând de luni 1 iunie se pun în 
Vinzare, la casele obișnuite, biletele pen
tru întîlnirea internațională de fotbal PRO
GRESUL—KICKERS OFFENBACH (B.F.G.) de 
marți 18 iunie, în nocturnâ. pe stadionul 
Republicii.

La sourt timp după încheierea cam
pionatului republican, iată că lotul o- 
limpic și alți sportivi fruntași au fost 
convoca ți de federația de specialitate 
la un nou concurs, de data aceasta neo
ficial, dar binevenit pentru verificarea 
stadiului de pregătire a pen-tatloniș- 
tilor fruntași. In plus, ținînd seama că 
viitoarea ediție a campionatelor mon
diale de pentatlon modern se va des
fășura după o formulă oarecum modi
ficată. în sensul schimbării ordinei tra
diționale a celor cinci probe, federația 
a proiectat un concurs asemănător în 
ce privește ordinea 
mul 
semen ea, 
scrima, 
ni ști 
tași 
notă 
care 
întrecerea 
a două zile : 
luni ; călăria și proba de atletism 
(4000 m plat) — marți. La concurs au 
luat parte D. Țintea, Gh. Torniuc. Dan 
lonescu, N. Marinescu, Gh. Pușcaș, 
N. Lichiardopol, M. Cerchez și P. Sîr- 
bu, iar la proba de scrimă au mai ..tras** 
seri meri fruntași de la clubul Steaua, 
printre care Răzvan Dobrescu. Mircea 
Vasiloglu, Railf Schmidt și Paul Du
mitrescu.

Pe primul loc s-a clasat D. Țintea cu 
4606 puncte. El a obținut următoarele 
rezultate la cele cinci probe (scrimă, tir, 
înot, călărie, atletism) : 14 v — 880 p; 
]90 p — 900 p; 4:14,3 — 930 p;

2:51,8 — 1040 p; 14:48,0 — 856 
Iată și următorii clasați: Gh. Tomiuc: 
9 V — 680 p; 185 p — 800 p; 4:11,8 — 
915 p; 3:36,9 — 800 p; 12:45,0 — 
1225 p = 4450 p; Dan Ionescu: 12 
v — 800 p ; 191 p — 920 P; 4:06,0 — 
970 p; 3:16,5 — 980 p; 15:30,0 — 
730 p = 440 p. N. Marinescu s-a cla
sat pc locul 4 cu 4322 p, G. Pușcaș 
pe locul 5 — 3887 p, iar N. Lichiar
dopol pe locul 6 cu 3815 p. P. Sîrbu 
și M. Cerchez, fără proba de călărie, 
au realizat 2559 p și, respectiv, 2166 p.

p-

ISERIA
1. Precizia Sâcele 7700 124:26 21
2. Cimentul Medgidia 7403 25:35 15
3. Constructorul Ploiești 7304 35:28 15
4. Cimentul Brăila 7322 29:33 15
5. Progresul R. Sărat 7304 26:45 13
6. Petrolul Pitești 7214 23:45 11
7. Metalul Buzău 7124 17:28 11
8. U.S.A.S. Năvodari 7016 6:51 8

SERIA A II-A
1. Ancora Galați 6 4 0 2 40:15 14
2. A. S. Tecuci 6402 58:19 14
3. Progresul Bacău 6402 32:15 14
4. Viitorul Săvinești 6303 14:23 12
5. Consir. T.R.C. Suc. 6303 36:26 12
6. Laminorul Roman 6 3 0 3 31:22 12
7. Constr. I.U.T. Iași 6006 15:106 6

SERIA A III-A
1. Minerul Lupeni 8800 135: 11 24
2. Chimica Tîrnăveni 8701 193: 20 22
3. C.S.O. Timișoara 8413 49: 37 17
4. C.S.M. Sibiu 8503 89: 15 16
5. Metalul Reșița 8215 11: 50 13
6. Metalul T. Severin. 8215 31:121 13
7. Minerul Vulcan 8125 14: 74 12
8. Electroputere Craiova 8134 20: 35 11
9. Siderurgistul Huned. 8107 9:194 10

te
Hulă, Vierdac, Meiu, Truță ș.a. D« 
asemeni și în țară au loc asemenea 
verificări cu scopul de a selecționa pe 
cei mai buni care, împreună cu ju
niorii reținuți din orașul Bucureștii 
vor fi chemați la tabăra de juniori 
ce va fi organizată de federația de 
specialitate.

(Urmare

MNRST

COMPETIȚIA CAMPIONILOR
DE MiINE

din pag. 1)

i probelor cu progr-a- 
din Elveția, 
probe, cum 
alături de pen t.a tio* 

și alți sportivi 
i respectivă.

concursului de

mondialelor** 
la unele 

de pildă, 
au concurat și alți sportivi frun- 
din disciplina respectivă. 0 altă 
inedită a concursului de verifi- 

a pentatloniștilor a fost faptul că 
s-a desfășurat de-a lungul 

scrima, tirul și înotul — 
și proba de

De a. 
a fost

„DUMINICĂ SPORTIVĂ** IA VATRA DORNEI...
O splendidă dimineață de primă

vară în cadru] incintător al parcului 
stațiunii balneare, meciuri spectacu
loase și un public entuziast, iată 
atmosfera întrecerilor de volei care 
au inaugurat „Duminica sportivă" 
organizată în pitorescul oraș Vatra 
Dornei- Voleibaliștii echipelor Mine
rul, Rapid și Gloria din localitate 
exi luptat din răsputeri pentru victo
rie și dacă bucuria succesului a surîs 
doar minerilor, satisfacția unui spec
tacol pe deplin reușit au avut-o toa
te cele trei formații.

După-amiază, „Duminica sportivă" 
a continuat la Stadionul tineretului 
cu un program bogat, variat, deosebit 
de atrăgător; demonstrații de gim
nastică, handbal, fotbal- Cu un scor 
egal <3—3) s-a terminat tradiționala 
dispută fotbalistică dintre selecționa
tele doctorilor și inginerilor

Dacă jocurile de echipă au cules 
aplauze pentru dinamismul lor, ce
lelalte întreceri au plăcut în mod 
deosebit datorită divertismentului ofe
rit, al situațiilor neprevăzute și une
ori amuzante. Fuga cu oul în lingu
ră a dovedit încă odată temeinicia 
zicalei „Graba strică treaba!“ Concu- 
renții au ajuns la sosire cu linguri
le". goale. în schimb, premiile ani

nate in vîrful stîJpului uns cu ceară 
au oferit candidațiilor satisfacția unei 
binemeritate răsplate pentru eforturile 
depuse. Bineînțeles, nu au lipsit nici 
alunecările, nici momentele de ezi
tare — ia un pas de renunțare — șl 
nici aplauzele publicului in clipa în 
care concurentul reușea să prindă 
pachețelul cu premii.

Nu putem să omitem nici pe voi
nicii de la tracțiunea la fringhie. 
Echipa Școlii profesionale miniere din 
lacobeni a cîștigat prima „manșă”, 
dar următoarele trei au fost cuce
rite de elevii Școlii profesionale fo
restiere din Vatra Dornei, mai omo
geni și, desigur, mai puternici. Deși 
s-a disputat doar pe 100 de metri, 
fuga în saci a fost obositoare pentru 
concurenți și... hazlie pentru specta
tori, care însă au știut nu numai să 
se amuze de cei ce se împiedicau, 
ci să-i și încurajeze pentru a încheia 
cursa-

în după-amiaza aceea, orele au 
trecut repede și o dată cu înserarea 
s-au terminat și întrecerile unei reu
șite „Duminici sportive" de care oa
menii muncii din Vatra Dornei își 
vor amintit întotdeauna cu plăcere.

J). ȘT^NggMȘCU

Clasamentele campionatului orașu
lui București le vom publica după 
desfășurarea ultimelor jocuri restanță.

• în zilele de 4, 6 și 11 iunie pe 
stadionul Tineretului a avut loc un 
trial al celor mai buni juniori din 
orașul București. La acest trial au 
luat parte 60 de jucători, din rindul 
cărora am remarcat o serie de talen-

COMPETIȚII LA ZI...
• Mîine se desfășoară etapa a 
campionatului de calificare 

etapă

Il-a 
faza 
vor
PI-
(b);

a 
interregională. In această 
avea loc următoarele meciuri : 
TEȘTI : Metalul—Stuful Tulcea
VIDELE : înainte Cartojani — Semă
nătoarea București (b); GIURGIU: 
S.S.E.—Confecția București (f). Echi
pei Electroputere Craiova (b) și 
Voința Constanța și S.S.E. Tg. Jiu 
(f) nu joacă in această etapă.

• Recent s-a încheiat campionatul 
de volei al raionului Sibiu. Cu a- 
cest prilej, echipele din mediul să
tesc au dovedit o serioasă preocu
pare pentru această competiție, pre- 
zentîndu-se de la joc l|a joc tot mai 
bine pregătite. Cu această ocazie s-au 
evidențiat o serie de elemente ta
lentate, printre care I. Sabius (CSs- 
nădie), Gh. Neag (Săliște), D. Fili-

mon (Carpați). Pe primul loc în cla
sament s-au clasat voleibaliștii de 
la Carpați. (M. LUPUȚIU-coresp.).

• Etapa regională a campionate
lor republicane de juniori a avut 
loc la Giurgiu și cu acest prilej au 
participat 11 echipe de băieți și 10 
de fete, din cadrul regiunii Bucu
rești. întrecerile au fost dominate 
de reprezentanții raionului Giurgiu, 
care au cîștigat toate întâlnirile la 
scoruri concludente și au cucerit 
titlurile d- campioni regionali prin 
S.S.E. Giurgiu (la băieți și fete). 
Iată de altfel clasamentele finale : 
BĂIEȚI : 1. S.S.E. Giurgiu (antrenor 
D. Manoleseu), 2. Știința Buftea; 3. 
Știința Bol intim Valie. Fete: 1. S.S.E. 
Giurgiu (antrenor I. Ghelmeț) ; 2. 
Știința Drăgănești 3. Știința Urzi- 
cen?. (STAN CRISTEA-coresp.)

rirea primelor trofee republicane. DesfJ 
gur, nu toți cei 200 de fuudiști vor 
putea termina învingători. întrecerea] 
sportivă consemnează întotdeauna M 
ctștigători și învinși. Principalul con
stă Insă în aceea ca toți cei care astăzi 
vor evolua In fața publicului din sala 
I'loreasca să muncească In continuare 
cu pasiune, cu răbdare, pentru cu nu
mai astfel se vor număra printre ateu» 
care vor forma „schimbul de miine" al 
gimnasticii noastre. Primii finaliști ai 
concursului 
pentru copii 
posibilitățile 
tași, că le 
pentru ca în scurt timp să fie cbemafi 
să apere culorile patriei în întrecerile 
internaționale. Totul depinde numai da 
ei, de priceperea cu care vor ImbiiU 
învățătura cu sportul, de felul cum v<^ 
munci pentru cucerirea măiestriei spor
tive.

Noi le dorim tuturor succes și vom 
consemna cu satisfacție evoluțiile bune, 
victoriile celor mai iscusiți.

Remarcăm inițiativa bună a federației 
de specialitate, care a manifestat multă 
preocupare pentru organizarea timpului 
liber al „finaliștilor". Astfel, în cursul 
zilei de duminică, toți cei 200 de copii 
vor participa la excursii în Capitală, cu 
care 
tive 
rilor

republican de gimnastică 
trebuie să știe că au toate 
de a deveni sportivi frun- 
sînt create toate condițiile

prilej vor fi vizitate bazele spor- 
ale Bucureștiului, Palatul pionie- 
și numeroase puncte turistice.
ȘEDINȚA DE ANALIZĂ

Mîine, de la ora 9, la sediul UCFS 
— etajul VIII — are loc o ședință de 
analiză a stadiului de îndeplinire a pla
nului de măsuri al Federației romîne 
de gimnastică. La ședință vor participa 
membrii biroului federal, președinții co
misiilor regionale de gimnastică, pro
fesori și antrenori.

AZI $1 MilNE IN (AP1TALA

Faza a IlI-a a campionatului republican de motocros
Azi după-amiază începînd de la ora 

16,00 și mîine dimineața de la ora 9,30, 
iubitorii sportului cu motor din Ca
pitală vor putea asista la întrecerile 
fazei a Il-a a campionatului republi
can de motocros care vor avea loc pe 
traseul din șoseaua Pantelimon, la 
capătul liniei tramvaiului 7 (punct 
către care I.T.B. a programat un nu
măr sporit de tramvaie și autobuze). 
Programul de azi cuprinde desfășu
rarea probelor la clasele 125 cmc și 
350 cmc (avansați) și 175 cmc începă
tori), iar cel de mîine la clasele 175 
și 250 cmc (avansați), 175 cmc și 350 
cmc (tineret — Cupa FRM) și 350 cmc 
^începători), Fiecare cursă se aleargă

în două manșe a cîte 10 ture (avan
sați) și 6 ture (tineret și începători). 
Datorită valorii apropiate a preten- 
denților la titlurjle de campioni, lupta 
pentru primul loc la toate clasele 
este deschisă.

La 175 cmc de pildă, liderul, O. 
Pu.'iu, are un avans nesubstanțial (2p) 
asupra maestrului sportului St. Ian- 
covici care, desigur, va căuta să pro
fite din plin de avantajul terenului 
pentru a-și adjudeca victoria în am
bele manșe. In lupta pentru locul 3 
sînt angrenați patru sportivi: I. Io- 
nescu, I. Sazs, Fi. Ștefan, I. Lăză- 
rescu.

In ce privește lupta pentru șefia 
clasamentului Ia 350 cmc putem spu
ne că aceasta se va da între maeștrii 
sportului M. Dănescu și Gh. Ion, a- 
mîndori cu șanse egale în ocuparea 
primului loc. Ambii protagoniști au 
același număr de puncte fiind depar
tajați doar de cîteva secunde. Este 
foarte greu deci de prevăzut cine va 
primi cununa de lauri a învingătoru
lui. La această clasă, pentru locul 
3 candidează cu șanse egale E. Ke- 
resteș, O. Stephani și Al. Schuler. 
Avînd în vedere situația actuală a 
clasamentelor putem spune cu certi
tudine că vom asista la toate clasele 
la dispute dinamice. (I. D.).



Mîine penultima etapă in categoria B
A

In centrul atenției:
lupta pentru evitarea

Și 
de
CU
a-

retrogradării
Doar două etape au mai rămas de 

isputat în campionatul categoriei 
I. Fruntașele celor trei serii, Side-' 
urgistul Galați, Dinamo Pitești 
Irișul Oradea au tranșat, mai 
auk, în favoarea lor rivalitatea 
.urmăritorii", așa incit întîinirile 
cstor ultime două duminici vor fi 
otosite mai mult «a „rodaj" înain
ta promovării (oficiale) în eampio- 
atul primei categorii.
In aceste condiții atenția este în- 

reptată spre zonele periferice ale 
lasamentelor. Și aici sint trei eehi- 
e care își așteaptă ultimii adver- 
iri fără nici un fel de „emoții". Este 
orba de formațiile Flacăra roșie 
’eoucl (seria I), Metalul Tr. Severin 
seria a Il-a) și C.F.K. IRTA Arad 
seria a III-a), oare sînt virtual re- 
rogradate.
In rest, foarte multe echipe, de la 

>cul 7 în jos (în seria I), de la lo
vi 6 (in seria a Il-a) și de la locul 
(in seria a IU-a) care mai au ne- 

oie de puncte pentru a rămine în 
alegoria B. țrivite prin această 
rismă în centrul atenției se situ- 
ază partidele Știința Galați—Flacăra 
loreni (în seria I), Gaz Metan Me- 
iaș—C.F.R. Roșiori (în seria a Il-a), 
’agonul Arad—-Mureșul Tg. Mureș 
in seria a III-a). Sînt întâlniri di- 
-cte între formații amenințate cu 
tirogriidarea, la sfirșitul cărora 
tlupele învinse rămin cu și mai 
lici speranțe pentru duminica nr- 
lăloare...
Sint și unele jocuri în care echi- 

ele gazdă încearcă... ultima carte: 
Rapid Focșani—Foresta Fălticeni,
Progresul Brăila—Poiana Cimpioa
(sriria I), RecoMa Cărei—Industria
Sîrmei C. Turzii (seria a Hl-a).

Ș T I R I • Ș T I R I
• Așa cum am mai anunțat, dumi

nică dimineața, începând de la orele 
10 pe stadionul Giulești va avea 
loc întîlnirea amicală Rapid-Petrolul.

• Miercuri, Petrolul a susținut un 
joc la Satu-Mare în compania echipei 
de categorie B, A.S.M.D. ciștigind cu 
3—2. Meciul a plăcut numeroșilor 
spectatori prezenți. Au înscris : Badea 
(min. 3 și 78), Tabarcea (min. 74) pen
tru Petrolul și Kuki (min. 23 din 11 m), 
Toma (min. 88) pentru A.S.M.D.

• Mîine, pe noul stadion din Ti
mișoara evoluează echipa Budocnost 
Titograd. Fotbaliștii iugoslavi vor 
juca miercurea viitoare la Reșița.

• Tot mîine, formația Cemo-More 
Varna va juca la Arad. Echipa bul
gară își continuă turneul, întâlnind

Lotul olimpic al R.P.R. întilnește pe Kickers Offenbach
(Urmare din pag. 1)

ora de începere a antrenamentului. 
Aceste rînduri constituie așadar o 
explicație și pentru cititorii noștri 
care au făcut degeaba drumul pînă 
la stadionul amintit dar și o critica 
pentru antrenorii respectivi care au 
creat această situație.

Și acum despre evoluția „olimpi- 
cflor" în acest joc de antrenament. 
Fără a face din aceasta un motiv 
de alarmă, considerăm că trebuie să 
atragem atenția conducătorilor tehnici 
ai lotului nostru asupra jocului de 
nivel scăzut practicat de către dchipă 
în prima repriză. In special atacul 
a acționat încîlcit, ratând enorm prin 
Pavlovici și Haidu. Sub așteptări a 
fost aporțuț lui Varga, deși cea mai 
mare parte a reprizei jocul s-a purtat 
în zona lui. Repriza a fost marcată de 
un singur gol 
primul minut.

După pauză 
modificări. Au 
ga și au intrat Manolache și Raksi. 
Constantin a trecut inter dreapta și 
Raksi stingă. In această formulă ș-a 
jucat mai clar, mai rapid și mai 
eficace. Petru Emil, Raksi și Mano
lache au „perforat” de trei ori apă-

înscris de Haidu în

au fost făcute două 
ieșit Pavlovici și Var-

ȘTIINȚA CRAIOVA — CERNO MORE 
VARNA 2—3 (1—1)

fost 
dar 

în

cu

(i—i)
CRAIOVA 14 (prin telefon). — Joi 

s-a desfășurat în localitate întâlni
rea de fotbal dintre echipa Cerno 
More, clasată pe locul 10 în campio
natul categoriei A din R.P. Bulga
ria și Știința Craiova.

In prima repriză oaspeții au avut 
Inițiativa, au fost adesea primii la 
minge. Ei au desfășurat atacuri de 
toată frumusețea, rapide, cu pase 
precise. In această parte a jocului 
craiovenii au avut o apărarle bine 
organizată care a reușit să anihileze 
atacurile oaspeților. La rîndul lor 
gazdele au contraatacat periculos în 
special pe extreme. Scorul a : 
deschis de Dudiunov (min. 1), 
studenții au reușit să egaleze 
min. 35 prin Petca (din 11 m).

La reluare, craiovenii domină 
autoritate dar ratează ocazii clare. 
In plus, la cîteva situații a interve
nit cu succes excelentul portar Ni- 
nov. Deși în această perioadă oas
peții au fost mai rar în atac ei au 
reușit totuși șă înscrie de 
prin Dimitrov 
Iov (min. 80). 
gazdele reduc 
Iul înscris de 
Stelian Mataizer a condus bine for
mațiile: Știința: Gagiu (Găvan) — 
Pică, Lungan, Geleriu—Tetea, Petca 
(Preda)—Buldur, Anton (Mihăescu, 
Onea), Semenescu, Deliu, Biscă. 
Cerno More: Ninov—Vasilîev, I. A- 
tanasov, Boșnov—Dialov (Bolgavi-
lov), Ianev—Kirov, L Atanasov, Di
mitrov, Stankov, Dudunov.

două ori 
Bolga vi
de 3—1 
prin go-

(min. 62) și
La situația 

din handicap
Semenescu (min. 81).

R. SCHlJLTZ-coresp. reg.

miercuri 19 iunie la Baia Mare, for
mația locală Minerul.

• Duminică se dispută în București 
două jocuri de categoria B. Pe sta
dionul CAM, de la ora 17,30 se întâl
nesc Știința București Și Chimia Fă
găraș iar pe stadionul Dinamo, la a- 
ceeași oră, Dinamo Obor primește re
plica Științei Craiova.

In campionatul juniorilor sint pro
gramate duminică următoarele me
ciuri : teren 23 August III, ora 9,45 : 
S.S.E. I — Dinamo Obor; teren 23 
August IV , ora 8,30 : Centrul 23 
August—Metalul Buc ; stadion Giu
lești, ora 8,45 : Rapid — Oltul Slatina; 
stadion Progresul, ora 11 : Progresul— 
Rapid Focșani; stadion Știința Tei, 
ora 17,45 : Știința—S.S.E. II : stadion 
Voința, ora 12 : Voința—C.S.S.

rarea partenerilor de antrenament, iar 
Pîrcălab a șutat de două ori în bară, 
în urma a două curse executate în 
stilul șău personal..

Iată formația în care a jucat lotul: 
DATCU — POPA, NUNWEILLER 
III, GREAVU — PETRU EMIL, 
KOSZKA — PÎRCÂLAB, VARGA 
(CONSTANTIN), PAVLOVICI (MANO
LACHE), CQNȘTANTIN (RAKSI), 
HAIDU.

... h

Alexandru Spiridon fn concursul' de la Ploiești

ocazii, dar un singuir 
Sasu (în min. 34 din

U.T.A. - iBUDUCINOST TITOGRAD
1—1 (1—1)

ARAD 14 (prin telefon), — Joi s-a 
desfășurat în localitate întâlnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pele U.T.A. și Buduclnost Titograd 
din R.S-.F. Iugoslavia. Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat nedecis (1—1), 
perfect echitabil ținînd cont de des
fășurarea jocului, de perioadele e- 
gale de dominare.

Prima repriză a aparținut forma
ției gazdă, care a controlat jocul 
închegînd o serie de acțiuni reușite. 
Superioritatea teritorială aduce ară
denilor multe 
gol înscris de 
11 m).

După pauză 
mul dind posibilitate oaspeților să 
preia inițiativa. Dominarea fotbaliș
tilor de la Buduclnost se soldează 
cu golul marcat de Sakovici (min. 
79).

Arbitrul A. Pop (Oradea) a con
dus următoarele formații :

U.T.A.: Coman (Ion Vasile)—Peș- 
can, Kapas, Neamțu—Mețcas, Sîr- 
bu—Sasu, Chivu, Țîrlea (Leac), Flo- 
rut, Czako.

BUDUCINOST: Dedovici (Raduno- 
vici)—Foliei, Rasovici, Kovacevici'— 
Pavlovici, Savkovici—Stanici, Cerici, 
Sakovici, Milici (Ragonici), Vrano- 
vici.

U.T.A. slăbește rit-

ȘT. LACOB-eoresp.

CONCURSURI...
CAMPIONATELE ȘCOLABE

TIMIȘOARA. Peste 400 de concurent!
rfeprezentînd 13 raioane ale regiunii Banat 
au luat parte la întrecerile etapei regionale. 
O comportare frumoasă au avut atleții din 
Timișoara, Reșița și Arad care au cîștigat 
majoritatea probelor. JUNIORI I: 100 m: 
A Curta (T) 11,3; St. Ardeleanu (R) 11,3; 
2M m: A. Curta 23,8; St. Ardeleanu 23,9; 
400 m: V. Borlo^an (T) 53,7; 800 m: D. Să- 
vescu (T) 2:04,3; 1500 m: D. Săvescu 4:15,2; 
înălțime: P. Moată (R) 1,70; disc: M. Daș- 
cău (T) 4131; JUNIORI II: W m: I. Ianăș 
(Re caș) 9,5; O. Popovici (T) 9,7; 300 m: 
Gh. Both (T) 39,6; M. Mătăsăreanu (T) 
39,8; 1003 m: D. Husa (T) 2:53,2; greutate: 
V. Gîrbaciu (T) 12.78; disc: V. Gîrbaciu 
44,60; suliță: D. Clipicioiu (R) 49.20; JU
NIOARE I: 100 m: D. Tundrea (R) 13,1;
G. Nosco (Lugoj) 13,2; 200 m: D. Tundrea 
27,1; JUNIOARE II: 60 m: E.
(Oțelul roșu) 8,7; 500 m: M.
(A) 1:28,5; lungime: A. Pascu 
E. Miclean (T) 4,81; înălțime: 
(A) 1,38; 60 mg: R. Radosai

Mdiereanu 
Cojocaru 

(T) 4,82 ; 
M. Fisch 

__ _ (R) 10,8;
grea ta te: A Pascu 10,32. (EM. GBOZESCU 
*1 L. MICȘAN-coresp.).
• HUNEDOARA. Pe stadionul .Corvinul* 

a avut Ioc etapa regională la care au 
luat parte 221 de elevi din 9 raioane. 
JUNIORI I: 400 m: C. Nagy (Petroșeni) 
S3.5; MS m: M. Toma (H) 2:03.8; I. Vișan 
(H) 2:04,0; 1500 m: I. Visan 4:24.1. înâltlme: 
R. Moise (H) 1.80; triplu: H. Moise 13,56 
— record regional seniori și juniori; greu
tate: L. Popescu (P) 12,94 — rec. regional 
juniori; disc: L. Popescu 41,14; suliță s 
V. Coroiescu (Hațeg) 43,50; ciocan: R.

înălțimea la... ÎNĂLȚIME I
(Urmare din pag\ 1)

time, fonnxțîâ „sudului" să conteze 
toti oei trei atleți romîni.

pe

Iată. pentru încheiere, evoluția pri-
milor trei săritori romîni :

c. PORUMB E. DUCU AL. SPIRIDON
(24—1,89) (21—1,74) (20—1,78)

1956 1,80 __ —
1957 1,86 1,60 —
1958 1,93 1,88 —
1959 2,03 1,97 1.65
1960 2,05 2,02 1,80
1961 2,06 2,00 1,93
1962 2,03 2,07 2,01
1963 2,11 2,01 2,08

(Intre paranteze: vlrsta șl înălțimea
fiecărui atlet)

Vrem să adresăm cuvinte de felicitare 
peiitru murtfa depusă dr. Ion Arnăulu 
și prof. Eugen Bran, antrenorii a tie- 
tilor Porumb și Spiridon.

SÎMBATA

ATLETISM: stadionul Republicii, 
de la ora 16 : întîlniri în cadrul eta
pei a Il-a a campionatului Capitalei 
pe echipe de raioane.

RUGBI: stadionul S/eaua-Ghencea, 
ora 17,30: Steaua — Gloria.

POPICE: sala Unirea (fostă Re
colta), de la ora 17: 
minină R. P. Ro- 
mînă — R. P. Un
gară.

GIMNASTICA:
sala Floreasca. de 
la ora 9 și de la ora 
16: concursul repu

blican pentru copii.
CANOTAJ: lacul

Herăstrău ora 17:
concurs școlar.

MOTO: ora 16, 
traseul din șos. Pan- 
tedimon, faza a lil a 
a campionatului re
publican de moto cros.

întîlnirea fe-

DUMINICA
RUGBI: teren Unirea, ora 9: Uni- 

rea — Grivița Roșie; stadionul Di
namo. ora 16: Dinamo — Progresul.

REZULTATE...
Adam (Deva) 41,12; JUNIORI II: 80 m:
M. Hencs (D) 9,5; I. Cozmescu (H) 9,6; 
300 m: V. Șandru (P) 39,0 — rec. regio
nal; I. Cozmescu 39,4; disc: V. Fazekas 
(H) 43,11; JUNIOARE I: 100 m: v. Radu 
(Alba) 13,1; M. Goth — 1949 - (D) 13,1
— rec. regional junioare; L. Moise (D) 
13,2 ; 200 m : M. Goth 28,3 ; suliță : R. Lupu- 
lescu (Hațeg) 29,81; JUNIOARE II: 50 m: 
M. Goth 8,2 — rec. reg. copii; 500 m: 
El. Pave! (D) 1:24,8; El. Maxim (Brad) 
1:25,7; El. Lupescu (lila) 1:26,0: 60 m g :
S. Țrif — 1950 — (H) 11,0; lungime: El. 
Maxim 4,94 — rec. reg. junioare; Înălțime: 
R. Stretean (Ilia) 1,40; greutate: K. Schus
ter (Sebeș) 10,03 — rec. regional. (GH. 
BALEANU-coresp.).
.CUPA PRIMAVEBn- PENTRU NECLASIFT- 

CAȚI
Clubul sportiv orășenesc din Brașov — 

care coordonează activitatea a 101 asocia
ții sportive locale — a inițiat o compe
tiție pentru atleții neclasificați. Au parti
cipat peste 120 de tineri, majoritatea ju
niori. O impresie frumoasă au lăsat atle
ții din Zărnești, Codlea și Brașov: Corne
lia Maxim, C-ța Suditu, Angela Cin cu, 
I. Isbâșescu, Gh. Dihoi, Ad. Faiago, L. 
Bălan, I. David etc. (C. GRUIA-coresp. 
regional).
- CENTRU DE ATLETISM LA SACELE

In orașul Săcele își desfășoară activi
tatea un centru de atletism pentru elevii 
școlilor de 8 ani, medii și profesionale 
din localitate. De pregătirea celor peste 
200 de elevi se ocupă profesorii I. Tocita 
și A. Habermann.

Pînă acum au fost organizate trei con
cursuri, remareîndu-se Stela Jantea, T. 
Gavrllă, M. Sâracu etc. In perioada de 
vacanță centrul de atletism își va inten
sifica activitatea. (V. SECĂREANU-coresp.).

CONCURS DE PROBE COMBINATE

La Oradea a avut Ioc etapa regională 
a campionatelor de juniori la probe com
binate. PENTATLON: juniori I: F. Riczman 
(Crișana) 2050 p: L. Balint (SSE) 1876 p; 
junioare I: C. Toma (SSE) 3279 p; E. So- 
mogy (SSE) 2946 p; TRIATLON : juniori II:
T. Korodi (SSE) 1607 p — rec. regional; 
junioare II : M. Bakcsi (SSE) 1741 p. — reg. 
regional. (GH. LORINCZ-coresp.).

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE JUNIORI

• CURTEA DE ARGEȘ. Peste 150 de con-
curenți din asociațiile Știința, Horticulto
rul, Meseriașul și Foresta din localitate 
și din asociațiile sătești din Șuiei, Dom
nești, Corbeni, au participat la etapa 
raională: JUNIOARE II: 60 m: M. Turcu 
8,8; 300 m: M. Istrate 48,3; JUNIORI II :
80 m: Gh. Manea 9,2; lungime: I. Ravescu 
5,43; greutate (5 kg): A. Banu 14,14. (EM. 
STERESCU-coresp.).
• RM. VILCEA. Pe stadionul .1 Mai' 

a avut loc etapa raională, la care au 
participat peste 150 de concurenți. JU
NIORI I: 800 m: M. Bânicioiu 2:18,0; 
înălțime: A. Berbece (Călimănești) 1,70;

Campionatele școlare
Luni și marți după-amiază, stadio

nul Republicii a găzduit întrecerile 
din cadrul campionatului școlar al 
orașului București. Timpul frumos a 
favorizat înregistrarea unor rezultate 
satisfăcătoare, dacă ținem seama că 
foarte mulți dintre! participanți prac
tică de puțin timp atletismul.

Iată cîteva rezultate. JUNIOARE 
H. 60 tm: Aura Petrescu (șc. med. 
22) — 8,0. (în serii, Adriana Mărcu- 
lescu — 7,9) ; 60 m.g.: Maria Bolea 
(27) — 9,8 (in serii, aceeași concurentă 
a parcurs distanța în 9,5); inălțime: 
Aurelia Vezeanu (prof. 4) — 1,35 m; 
500 m: Doina Binsan — 1:21,5; lun
gime : Maria Bolea 5,26 m. JUNIOA
RE I. 80 m.g.: Valeria Biduleac (18)
— 12,9; lungime : Ioana Caragea (32)
— 5,15 m; inălțime i Elena Simedru

POPICE : sala Unirea, de la oi‘a $ : 
întîlnirea masculină R. P. Roinînă — 
K. P. Ungară.

POLO : ștrandul Tineretului, de la 
ora 8 : Știința — Dinamo ; Steaua — 
Rapid ; S.S.E. II — C.S.S. ; S.S.E. I 
— Progresul (meciuri în cadrul cam
pionatului de juniori) ; ora 12 : Pro
gresul — Constructorul (câmp, ca

lificare) ; ora 13 : . 
Știința — Steaua 
(campionatul cat. 
A).

FOTBAL : stadio
nul Giulești, ora 10*. 
Rapid — Petrolul 
Ploiești (amical) ; 
stadionul Dinamo, 
ora 17,30 : Dinamo 
Obor — Știința Cra
iova (cat. B); sta
dionul C.A.M., ora 
17,30: Știința —
Chimia Făgăraș 

cat. B).
CANOTAJ: lacul Herăstrău, ora 

8,30: concurs organizat de clubul 
Olimpia.

MOTO : ora 9,30, traseul din șos. 
Pantelimon, faza a III-a a campio
natului republican de motocros.

GH. LUNCANU
JUNIORI II : 80 n : I. Gheorghe 10 5; 300 mrl 
R. Vătășescu 42,6; JUNIOARE I: ’înălțime» ( 
Ol. Pașek 1,44, JUNIOARE II: 60 m: EI. I 
Dinu 8,4; greutate: A. Mateescu 11,40 ; 
(I. RUSU-coresp.).
• PETROȘENI. Timpul nefavorabil a in

fluențat întrecerile etapei raionale, la j 
care au participat peste 120 de concurenți. j 
JUNIORI I; 400 m: C. Nagy 55,6; 800 m: j 
I. Colțan 2:15,4; greutate: G. Grunbergi 
13,30; JUNIORI II: 80 m: D. Ignat 10,2; 
JUNIOARE II: 60 m: C. Florea 9,1; lungime j 
C. Florea 4.47 — rec. regional copii.
(S. BALOIU-coresp.).
CONCURS INTERBAIONAL LA BAIA MASE ,

Pe stadionul .23 August" din Baia .
Mare, peste 100 de atleți din Satu Mare, 1 
Cărei, Sighet și Baia Mare au luat parte I 
la concursul interraional organizat de co- ■, 
misia regională de specialitate. BĂRBAȚI: j 
100 m: O. Suciu (SM) 11,6; 400 m: L. Kato ■ 
(SM) 54,2; 800 m: T. Hahn (BM) 2:04,3;'
3000 m: Gr. Cojocaru (BM) 9:44,5; lungime:! 
Ad. Zsebe (SM) 5,90; înălțime: T. Vasile: 
(SM) 1,65; prăjină: H. Simu (BM) 3,50; 
greutate: I. Sas (BM) 12,62; FEMEI: 200 m:, 
El. Balaș (BM) 29,3; 400 m: I. Zegreanu i 
(BM) 66,1; 800 m: I. Zegreanu 2:28,0; disc: i 
M. Mako (BM) 28,03; suliță: I. Savu (SM)'
27,90. Clasamentul pe echipe: Baiai

Mare 292 p; Satu Mare 207 p; Sighet 93 p; , 
Cărei 76 p. (AD. LAȚIȘ-coresp.).

UN TINĂR TALENTAT: GH. LUNCANU
Dintre atleții băcăoani unul dintre cei > 

mai talentați este juniorul Gheorghe Lun- 
canu. în acest an el a stabilit și apoi a. 
egalat recordul regional de seniori pa : 
100 m, realizînd 11,1 și a doborît de trei i 
ori recordul regional la 400 m, înregis- | 
trînd 51,4 sec. Cu prilejul unui concurs 
recent Simion Blaga a sărit 4,00 m Ta | 
prăjină. (E. TEIRÂU-coresp.).

ale orașului București
(7) — 1,45 m ; 4X100 m: școala me- | 
die nr. 22 - 53,0. JUNIORI II. 80 m.: < 
P. Ciobanu și I. Dorobanțu (22) — 
9,5 ; 300 m : P. Ciobanu — 37,8 ; Iun- |
gime : D. Hidioșanu (23) - 6,25 m ;
înălțime : Ion Șerban (18) -- 1,65 m ;
prăjină: C. Ritivoi (18) - 3,33 m ;
90 m.g.: D. Hidioșanu — 13,0. JU-
NIORI I. 100 m: V. Raica (5) și C.
Iordan (8) — 11,0 ; 110 m.g.: H. Ilieșiu 
(22) — 14,9; lungime : Gh. Bomboi 
(UCECOM) - 6,58 m; 4X100 m : șc. 
med. nr. 22 — 46,0.

La concurs au participat peste 500 | 
de eflevL

)/.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4255 P»g



PORNIȚI la D

Prin cele mai frumoase TURISMU
DE CUNllocuri ale patriei...

_ Ar

Valea Ohuiui... I * fir argintiu de apă cart pornește din pitorescul Hășmaș 
fi st afirme la drnm, sunbătind cu forțe mereu proaspete Carpații, pentru 
<« ta capătul a *ule de kilometri să îmbrățișeze Dunărea. De-a lungul 
veșuic pouridui Oh se înșiră r«j niște salbe vestite stațiuni balneo-ciima

terie? : Tușna^l. Mal naș t ttodoc, Căciula ta, Căli mâne ști...
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Drumul mare
— fragment —

Pămintul țara l-am umblet ades ș
[>m munții vineți pină-n Pnul șes, =
Din piscuri pînă-n galbene ogoare, ș
Văd țâre nouă cum se-na!ță-n soare, g
Liberă azi și infrăfită-n muncă ; g
Furnale roșii văd cum își aruncă =
Tulpinele, ca plopii, către cer, =
Curg dm cup'oare tonele de fier, =
Largi, albe case cresc peste ruine, =
Pe Ș5ne ce oțel merg trenuri pline =
De murg ioc, cu fețe luminate ; f=
Dm lîrguh pîne-n sate depărtate, ||
Un freamăt viu al muncii o străbate. B

O, țara mea, cea plină de minuni ! 
Văd munfii-natț*, cu albele cununi 
Și dealuri voril ce-și moaie-n zări 
Spinările, ca valul unei mări. 
Zăresc pe coaste turmele rotunde 
Ca albe pietre semănate-n munte 
Și văd cum se ridică la picioare 
Păduri de sonde, iuți fumculare. 
Uzine mari ca niște stupi vuind. 
Văd pinzeie de apă ce se-ntind 
Pe șesuri largi, pină-n albastra mare. 
Purtînd pe ele negrele vapoare. 
Pe riuri, plute, bărcile gingașe, 
Ș- peste tot, în tirguri și orașe.

s

Un cîntec drumurilor țării, dară ! 
Acestor drumuri nesfîrșiie, largi. 
Pe care le străbat ca-dîia oară 
Ca să ajung la 1ofi care mi-s dragi, 
Acestor drumuri ce sărabc! podișuri, 
Păsuri de piatră, coline și p- jndișur'. 
Un cîntec pentru drumurfle-aceste 
Pline de tineri, de bărbați, neveste 
Și de copii ce-ntîmpmă cîntind 
DrumeȘii, care singuri nu mă sini.

BREVIAR 1963
® Peste 180 000 de oani»m ai muncii din București au 

participat pînă în prezent la acțiunile turistice organizate 
dc comisia orășenească de turism-alpinism. precum și de 
către cric ale duhurilor și asociațiilor sportive. In zilele 
de 1 și 2 niai S-au organizat frumoase serbări cîmpe- 
nești în pădurile Bănoasa, Andronache și Pustnicul, la 
Mogoșoaia și la Argeș-Buda, la care au participat cca 
100 000 de oameni ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile din Capitală.

® Pînă la 13 iunie a.c. au fost organizate în regiunea 
Brașov aproape 800 de acțiuni turistice, la care au parti
cipat peste 80 000 de oameni ai muncii de la orașe și 
sate. S-a evidențiat comisia de turism a raionului Făgă
raș, care a organizat în această perioadă 2 serbări cîm- 
penești la Poiana Narciselor, la care au participat peste 
50 000 de iubitori ai drumeției.

• La cele peste 800 de acțiuni turistice organizate 
In regiunea Suceava au participat aproape 62 000 de oa
meni ai muncii dintre care peste 27 000 de tirani colec
tiviști. In raioanele Dorohoi, Câmpulung și Vatra Dor- 
nei, la acțiunile turistice organizate în cadrud „Ziilelor de 
odihnă ale colectiviștilor* au participat peste 1 500 de 
fruntași ai campaniei însă mîn țărilor de primăvară.

• Excursiile turistice, cicloturistice și serbările cîm- 
penești organizate în zilele de 1 și 2 mai în regiunea 
Maramureș, au atras peste 30 000 de oameni ai muncii 
de la orașe și sate. Una dintre serbările câmpenești cele 
mai bine organizate a fost cea din Pădurea Baia Sprie, 
la care au participat minerii și familiile acestora. Com
petițiile sportive, jocurile distraativ-atractive și mani
festările cultural-artistice, organizate în cadrul acestei 
serbări, s-au bucurat de un deosebit succes.

CRISTIAN BUDRIGĂ, elev 
școala de 8 ani nr. 111 „Ștefan 
Plavăț“ București : „La vîrsta mea 
— abia am împlinit 9 ani — nu 
mă pot lăuda că sînt un turist prea 
umblat. Dar Bucureștiul îl cunosc 
destul de bine fiindcă cu clasa 
noastră am făcut multe excursii: 
am fost în piața Palatului R.P.R., 
la Palatul pionierilor, în cartierul 
Floreasca, pe calea Griviței, în 
frumoasele parcuri de odihnă. A- 
cum un an am fost într-o excursie 
mai lungă, tocmai pe litoral, la 
Costinești. Mi-a plăcut mult de tot 
marea, mai ales că învățasem să 
înot la cursurile de inițiere de la 
ștrandul Tineretului.

Anul acesta voi merge din nou 
pe litoral. Sînt dornic să vizitez 
Mamaia, Eforia și Mangalia, des
pre care am auzit că sînt atît de 
frumoase. Și vreau ca în fiecare 
vacanță să cunosc locuri noi des
pre care învăț la geografie”.

Ștefan Popa, Aurel Dumitrescu și Cristian Budrigă sînt trei dintre 
sutele de mii de tineri iubitori ai drumeției. Aproape la fiecare sfîrșit de 
săptămînă sau în vacanță îi întîlnești cu rucsacul în spate, gata să stră
bată noi și noi itinerarii turistice. Am găsit de cuviință să le dăm cuvîn- 
tul, să ne împărtășească din bucuriile trăite cu prilejul excursiilor, să ne* **v
vorbească despre locurile vizitate...

ȘTEFAN POPA, controlor de 
calitate la Uzina mecanică din Bu
zău: „Cred că pot fi trecut în cate
goria celor mai pasionați turiști. 
Mi-a plăcut de mic copil să colind 
munții, să urc pieptiș cărările lor 
șerpuite. M-au atras în mod deose
bit Valea Prahovei și Bucegii, unde 
mă simt acum ca acasă. Și totuși, 
de la an la an, de la o excursie la 
alta, Bucegii îmi oferă noi prive
liști minunate, sînt parcă din ce 
în ce mai frumoși. O ascensiune 
pînă la Diham, o noapte petrecută 
la cabană, apoi dimineața, o „în
viorare” cu apa rece a izvorului 
din apropiere, un răsărit de soare 
imortalizat pe pelicula aparatului 
de fotografiat, iată doar cîteva 
secvențe din jurnalul atît de bo
gat al unei excursii în inima mun
ților. Aceasta înseamnă într-un cu- 
vînt sănătate, bună dispoziție, for
țe proaspete pentru o nouă săp- 
tămînă de lucru”.

AUREL DUMITRESCU, student 
la Facultatea de utilaj a Inst. de 
Construcții din București: „Pri
ma tabără studențească la care am 
luat parte (și aceasta se întîmpla 
în urmă cu un an la Izvorul Mu
reșului) m-a făcut să devin un iu
bitor al turismului, sportul care 
îți dă prilejul să cunoști frumuse
țile patriei. De acolo, de la Izvoa
rele Mureșului am participat la 
reușite excursii organizate la Tuș- 
nad, Lacul Roșu și Cheile Bicazu- 
lui. Cu această ocazie mi-a fost dat 
să văd locuri de un neînchipuit 
pitoresc, să-mi cunosc patria. Acest 
început a fost chemarea la o acti
vitate turistică permanentă. N-am 
părăsit-o de atunci. Fiecare vacan
ță de vară și-a avut înscrisă în 
calendarul ei cel puțin o excursie 
de proporții mai mari. Am vizitat, 
printre altele, Casa memorială 
„Nicolae Grigorescu” din Cîmpina, 
muzeul de la Doftana, muzeul Pe- 
leș din Sinaia, fabrica de postav 
din Azuga, Combinatul turistic din 
splendida Poiană a Brașovului. Aș
tept să termin cu bine examenele 
și apoi să pornesc din nou la drum, 
să cunosc noi locuri, noi frumuseți, 
noi obiective industriale realizate 
în anii noștri luminoși”.

I' 41
4

/n fiecare zi
In perioada conc 

mii de oameni ai mul 
frumusețile și bogăț\ 
triei pornesc să-i stra 
Sinaia și Predealul, J 
și multe alte stațiul 
nioară huzureau capi\ 
astăzi locuri de recre 
cesc, adevărate izrocu 
regimului nostru denii 
partidului, turismul i 
activitate socială cu u 

Prietenii turismului 
lioanele. Tineri și vi\ 
nesc pe potecile umb 
falnici, își încintă pr 
peisaje dezvăluite d< 
își scaldă trupurile i 
mării, în razele binț 
Turismul le oferă m 
tărire a sănătății, de

Peste 2 O
în excur

Cei mai mici dintre elevi se 
țese în aees4e zile pentru 
călătorie. In tabere, la m 

la mare. Colegii lor mai virstr 
studenții se străduiesc să trea 
bine ultimele examene și apoi v< 
și ei bucuriile unei binemeritate 
de de odihnă.

Punctul numărul 1 al acestei 
țe il reprezintă activitatea 
că. Ministerul învățăm intui 

Direcția activităților educative 1 
borare cu organele și organizații! 
și asociațiile studenților, a îniot 
plan cuprinzător de acțiuni turist 
va angrena un număr impresioa 
elevi și studenți. Iată, deocamdf 
mărul elevilor care vor parti 
acțiunile de drumeții și excursii 
acestui an : 1 800 000 J Această < 
referă numai la excursiile pe i 
de 1—2 zile. Separat, al ți 180 000 < 
vor fi prezenți la „startul" ex< 
organizate pe plan regional, care 
desfășura pe o durată de 3—5 
AȘADAR. NUMĂRUL ELEVILOÎ

Mimfii noștri oferă locuri nease
muit de atrăgătoare unde vin 
să se recreeze iubitorii drume
ției. Datorită farmecului lor. 
Cheile Turzii, pe care le putem 
admira In această fotografie, nu 
lipsesc din nici un itinerar tu
ristic și alpin al tinerilor sau 

virstnicilor.
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ITINERAR
Împrejurimile Capitalei ofe

ră bucure ș ten.il or minunate 
locuri de recreare și odihnă. 
In fiecare zi, și mai ales la 
sfîrșit de săptămână. zeci de 
mii de oameni ai muncii vin 
să-și-petreacă timpul liber aici, 
în mijlocul naturii. Frumuse
țea pădurilor răcoroase încintă 
privirile, reconfortează. Omul 
se simte bine ! S-ar simți și 
mai bine însă, dacă, de exem
plu, la punctul turistic Buda-

Argeș ar fi cîteva vestiare 
pentru haine, două sau trei 
bufete cu răcoritoare, o plajă 
bine amenajată, un teren de 
sport, eventual o stație de ra- 
dioampli ficare...

Snagovul, Pustnicul și alte 
puncte turistice din jurul Ca
pitalei au reușit ca la deschi
derea sezonului de vară să 
mulțumească miile de iubitori 
ai naturii. S-au reamenajal 
plajele și vestiarele, bufetele

și restaurau 
vizionate. 1 
mai au însi 
organizeze î 
puncte turi 

De men ți 
aceste punct 
terenurile * 
tim că, în 
II oțărî rea C 
a UCFS sub 
și organizai 
buj să ajuj
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EFICIENT DE ÎNTĂRIRE A SĂNĂTĂȚII, 
FRUMUSEȚILOR Șl BOGĂȚIILOR PATRIEI
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și sute de 

să cunoască 
ife ale pa- 
rele i cărări, 
«oria, multe 

unde 
oșierii, 
cei ce 
tie. în 
L prin

odi- 
sînt 

muu- 
anii 

grija 
I importantă 
fer de mase, 

azi cu mi- 
iotrivă, por- 
liților noștri 
lunecătoarele 
Zor semețe, 
ne azur ale 
Be soarelui. 
ejuri de în- 
u păci lății de

muncă, de adevărată desfătare sufletească.
Porniți în drumeție pe minunatele meleaguri 

ale patriei, oamenii muncii ! străbat locuri le
gate de trecutul glorios de luptă al poporu
lui și al clasei muncitoare, învață să prețuiască 
tot mai mult ceea ce a clădit de secole poporul 
nostru harnic și talentat. Cu îndreptățită mîn- 
drie și admirație privesc oamenii muncii măre
țele realizări înfăptuite de poporul romîn sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, pe drumul 
luminos al . socialismului. Orașele noi, marile 
obiective industriale a căror faimă a depășit 
hotarele, zecile și sutele de mii de blocuri se
mețe înălțate pe tot cuprinsul țării sînt pri
lejuri de mîndrie patriotică, de însuflețire a 
harnicilor constructori în munca pentru con
tinua^ înflorire a patriei noastre dragi.

Dragi prieteni, haideți la drum! Frumu
sețile neasemuite ale patriei ne așteaptă.

GHEORGHE POP
secretar general al comisiei centrale 

de turism și alpinism

Citeva recomandări
Turismul este fără îndoială aportul 

_ cel mai răspîndit și cel mai accesibil. 
Practicat la toate vârstele și în toate 
formele (excursii la șes sau la munte, 
turism nautic, cidoLurism etc.) el im- 
pune însă tuturor celor ce-l iubesc cu
noașterea unor reguli precise care, apli
cate corect duc la un randament fixie 
bun și la evitarea unor consecințe ne
plăcute.

N« vom ocupa aici numai de mersul 
pe munte, forma cea mai răspîndită de 
turism, arătând câteva reguli igienice 
în ceea ce privește d-oxarea efortului. în 
această direcție se recomandă să se 
efectueze maximum opt are de drum pe 
jos care să alterneze ou opt ore de re
paus (repartizat pe etape) și opt ore de 
somn. Somnul insuficient poate duce la 
surmenaj. Dacă este vorba de o excursie 
mai lungă se recomandă o zi de odihnă 
la fiecare două-trei zile. în această zi 
se vor practica sporturi ușoare, jocuri, 
se va face lectură și plajă; deci, o 
odihnă activă. Repausul absolut nu este

In legătură cu efortul fizic in excursie
indicat, el ar scădea adaptarea obținută
și. în etapa următoare, oboseala ar s«ur- ^^•<greșeală să se considere 
veni mei repede

N« vă speria ți de durerea musculară
mre apare la cei neantrenați (curbatura
■MBsecdară). Ea se combate ușor prin 
băi calde, masaj și' trecerea la un efort 
mai moderat. Pentru ca organismul să
poată suporta mai ușor o excursie cu 
wn grad de dificultate mai mare este

SLATLIL
MEIBHICILILUfl

nrrrari o pregătire prealabilă constînd 
din exerciții fizice dimineața, exerciții 
ușoare de alergare, practicarea de spor
turi sau efectuarea unor excursii cu iti
nera rii mai ușoare ca... încălzire. în 
acest fd se respectă principiul dozării 
progresive a efortului. Tot din acest 
motiv este bine ca în excursiile mai 
lungi, ta primele și ultimele zile, durata 
etapelor de deplasare să fie mai mică 
de «gt ore pe zi.

Ritmul mersului va fi constant. Est< 
o... bravură 

că un turist 0 ajuns primul la 
tm anumit punct alexcursiei. EJ poate 
deveni în etapa următoare un balast 
pentru grup.
. Viteza de deplasare fi de circa 100, 
de pași pe minut pentru munte1 sub ■&’ 
altitudine de 2 000 de metri și cu so ■ 
pantă pînă la 10 grade, core® pnnaândj 
la o viteză* de 3 km pe oră (în care, 
se includ 15 minute .pentru pauai).^ 
Pentru calcularea timpului la urcuș est®, 
bine 6ă se țină cont de diferentele de 
nivel și no de lungimea pantei. A©lfeV 
pentru fiecare 300 de metri diferență 
de nivel se poate prevedea o oră. Dis-^ 
tanța parcursă zilnic *nu trebuie să depă? 
șească 15—20 km.*

După 15—20 d»/foinute de urcuș 
poate face o pauză de 2—5 minute, iai 
la fiecare oră, pauză de 15—20 de 
minute. Acestea nu trebuie considerate 
cifre standard. Se ține cont de pre-J 
găti rea fizică a turiștilor din grup. Orii 
cum, oînd aparatul respirator și cardio/ 
vascular sînt solicitate prea mult (la 
respirație repede și puls foarte frec» 
vent, turistul gîfîie și are palpitații} 
se impune o oprire pînă la dispariția 
acestor si mp tome. |

în .pauzele mici se recomandă odihna

^faptul

de elevi 
drumeție!

9
R PLECA SA CUNOASCĂ PATRIA, 
I ADMIRE FRUMUSEȚILE. SA IA 
NOȘTINȚA DE REALIZĂRILE MA
PE ALE REGIMULUI NOSTRU DE- 
[CRAT-POPULAR, DEPĂȘEȘTE CI- 
K DE 2 000 000 !
L scurtă trecere în revistă a ci- 
■ fretor de participare ne arată că 
f cei mai multi elevi, care vor ple- 
lîn excursii și drumeții, simt din re- 
nea Ploiești : 170 000. îi urmează în 
kt ,.clasament" — neoficial— elevii 
I regiunea Brașov cu 165 200, cei din 
bitală cu 161.000. Cifre importante mai 
fcintă regiunile Banat (125 000), Bucu- 
ti (123 500), Cluj (114 500.) Galați 

000), Oltenia (103 000). Crișana (107 500).
ta ar putea fi continuată...
lentru a face ca excursiile să fie cit 
1 plăcute și mai utile, organizatorii 
[ales itinerariile cele mai frumoase, 
h mai atrăgătoare. Nu vor lipsi ex- 
Isiile regionale (pentru cunoașterea 
museților și realizărilor din regiunea 
pectivă), excursiile interregionale, 
fursiile avînd ca obiectiv vizitarea 
kitaleî și, bineînțeles, excursiile la 
Iute sau la mare.
N ătre sfîrșitul acestei luni vor poposi 
I. pe litoral, elevi din regiunile Ar- 
r geș, Mureș-Autonomă Maghiară, 
bnia, București, Crișana, Maramureș, 
iești și din Capitală.
pntru’a cunoaște realizările și frumu- 
Lle Bucureștiuilui, pentru a vizita im- 
kătoarele și modernele cartiere ridica- 
kn ultimii ani în Floreasca, în Balta 
[ă. Drumul Taberei, în Grivița sau 

Mihai Bravu vor sosi în Capitală 
de elevi din regiunea Crișana și tot 

I 900 din regiunile Maramureș, Mu- 
[■ Autonomă Maghiară și Cluj. Alți 
vor veni din regiunea Banat. Bucu- 

tenii vor primi ca oaspeți elevi din 
nunile Suceava (750), Iași și Hune- 
ra (cite 500), Argeș și Oltenia (cîte 

etc.
w n ce privește pe cei ce vor stră- 
g bate cărările umbrite ale munților, 
n care vor petrece ore de neuitat sub 
ma brazilor sau se vor avînta în apa 
rii numărul lor este de ordinul su- 
br de mii.
Lproape că nu există masiv, cabană 

punct turistic, care în această vară 
nu primească oaspeți dragi, pionieri 

elevi, pe cei mai buni la învățătură, 
cei mai vrednici in activitățile ob

ști.
ctivitatea turistică organizată în zi- 

b vacanței este marcată — așa cum 
văzut — de cifre superioare celor 
anii precedenți. ESe atestă dorin- 

tineretului studios de a cunoaște 
musețiie și bogățiile patriei. Prin 
Sa părintească a partidului, tinerele 
stare au asigurate toate condițiile 
itru a-și petrece o parte din vacanță 
I mod plăcut și reciXativ în mijlocul

prof. S ALEXANDRESCU

IC
ipro- lare pentru amenajarea unor 
ștejii locuri turistice dotate cu te- 
ă se renuri de sport In parcurile 
:oase naturale, în păduri, pe ma-lu- 
guri. rile lacurilor și rîurilor din a- 
toate propierea orașelor, unde oa- 
tsesc menii muncii și familiile lor 
^nin- să-și poată petrece plăcut și 
îință cu folos timpul liber“.
țară Pe cind traducerea în viață 

inele a acestei importante sarcini ?
tre-

opu- R» X»

a
SS
kdW
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Zimbrii de la poalele Retezatului...!
Tnfr-u-na din zilele de început ale 

©cestui an, am poposit din nou pe 
pămîntul natal, în pitoreasca Țară 
a Hațegului.

De la Hafeg, sau de la Sarmisegei 
tuza, dar și mai aproape din stafia 
Cîrnești—Retezat, călătorul îndră
gostit de pc-veliști își poate desfă
ta privirea. După ce părăsește lun
cile îmbrăcate în mantia albă a ză
pezii și străbate căile larg deschise 
de-a lungul apelor, spre Rîul Mare 
în sus, natura își prezintă templul 
de granit — masivul Retezat.

Aici s-a dezvoltat și s-a păstrai 
o fauna și o floră bogată, aproa
pe un-că; Culmile stîncoase sîni 
locuite de capra neagră. Ursul car
patin trăiește ca „la el acasă", mis
trețul populează văile întunecate 
rîsul, pisica sălbatică și d'ihorul se 
strecoară agile în căutarea prăzii. 
Acvilele planează lin pe deasupra 
înălțimilor, iar stînc;le sure cuibă
reau pînă nu de mult Zăganul, cel 
mai mare și mai puternic vultur din 
Alpi și din Carpafi. Apele rîuW 
sînt bogate în păstrăvi, punctați 
parcă cu aur și smaralde.

Peste 60 de specii de plante 
formează flora masivului. Unefe 
dintre ele nu se mai întîlnesc ni

căieri, cum e de pildă zimbrul (Pi— 
nus cembra). Afinul și merișorul îrs- 
tind covoare moi și dese, ghinfura 
ridică corolele albastre alături de 
florile roșii ale vîriejukii de munte. 
Mai șus, pe pereții de stîncă, floa
rea de colț își desface corola de 
pluș argintiu.

Oare ce va fi fost prin Retezai 
prin vremurile de mult rămase în 
urmă ? Greu de știut. Puținele măr
turii pe care le avem ne spun că 
pe aici, sau poate numai prin pă
durile de pe marginea parcului, au 
boncănit bourii și zimbrii, au aler
gat tarpanul și marmota, pe malurile 
apelor au trebăluit castorii. Azi nu 
mai sînt. Au dispărut...

Pentru exemplarele rare care au 
mai rămas, s-a constituit „Parcul Na
țional Retezat" ce se întinde pe o 
suprafață de 10.000 de hectare. El 
este reînumil în lume prin raritățile 
sale, prin pitorescul șt privehțtile 
ce-l înconjoară.

★

Jos, la poalele Retezatului, ca 
într-un fund de căldare, se află 
orașul Hațeg. Lăsînd în urmă pri
veliștea orașului, la o distanță de 7 
km spre Simeria, pătrunzi într-o pă

dure deasă și falnică de stejari, pă
durea Slăvufului. Aici se află parcul 
de vînătoare. Vînatul are îndeobște 
nevoie de liniște. De cînd au po- 
posbt însă aici doi musafiri noi, li
niștea a devenit... relativă.

__ Vă mai aduceți aminte de zim
brii sălbatici — regii pădurilor se
culare, din povestirile lui Sadovea- 
rru? Ei nu ne mai apar doar în ima
gine, ci pot fi văzuți în pădurea 
Slăvufului de lîngă Hațeg, lată-l 
apărînd. Se aude boncăluitul furios 
al zimbrului... Minunată priveliște I 
De o mărime neobișnuită, cu o talie 
zveMă și cu un grumaz de uriaș, 
vine în spre noi cu coarnele mici, 
întoarse, voind parcă să răscoleas
că pămîntul. Cenușiul lucios al blă
nii mărunte contrastează puternic cu 
verdc-le ierbii. După el a apărut și 
perechea. Această familie de zimbri. 
— Podarec și Polonca — au fost 
aduși în toamna anului 1958 d'n 
R. P. Polonă.

Pentru ei a fost necesar să se 
facă o seamă de amenajări speciale 
menite să le asigure condiții opti
me. „Casa" lor a fost așezată în 
două țarcuri pe o suprafață de 10 
ha, amplasate într-o rezervație de 
700 ha care este împrejmuită cu gard 

în picioare cu corpul rezemat de un copa« 
sau de o st-încă. în pauzele mai lungi 
(de pildă, după o oră de mers) rucsacul 
se scoate și turistul se poate așeza. I

In timpul urcușului se observă' ten- 
dința de a lungi inspirația și implicit 
de a expira brusc. Turiștii vor căuta să 
evite aceasta respirînd liniștit, regulat, 
în acest sens se xa evita cin talul și 
vorbitul exagerat, mai ales la pantele 
mai grele.

Excursiile *la sfîrșît de săptămînă sau 
cele organizate în concediu măresc pu
terea de muncă fizică și in-teleciuală. 
Fiindcă turismul duce la călireă orga
nismului prin antrenament și prin -ac
țiunea binefăcătoare a celor trei factori 
naturali: AER, SOARE. APĂ.

dr. LEONID GHEORGHIAN

In anii puterii populare litoralul 
nostru cunoaște o viață înfloritoa
re. In elegantele stațiuni Eforie^ 
Mamaia, Mangalia ș.a. care își ex
tind neîncetat construcțiile mo
derne, oamenii muncii se bucură 
de condiții optime pentru a-și 
fortifica organismul, pentru a pe
trece zile minunate în timpul se

zonului estival.

de sîrmă împJetiilă pe stîlpi de ste
jar și populată cu cerbi lopătară 
Rezervația este amplasată pe un 
fertil teren forestier, acoperit cu 
arborele de stejar, împoienit, bogat 
în vegetație ierbacee și arbus+ivă, 
la o altitudine de 300—400 de 
metri.

Zimbrul cîntărește peste o tonă, 
iar femela cu vreo 300 kg mai pu
țin. Deosebit de important este fap
tul că în primăvara anului 1959 s-a 
născut primul pui de zimbru : Ro- 
manec. A urmat în 1961, „Retezat", 
iar în luna mai 1962 a apărut încă 
unui. Familia zimbrilor Podarec și 
Polonca s-a înmulțit dec> cu trei 
„copii". Personalul de serviciu al 
parcului de vînătoare Hațeg este 
permanent preocupat de asigurarea 
unei îngrijiri Și hrăniri corespunză
toare, în vederea înmulțirii cît mai 
rap'de și a menținerii sănătății și 
vigurozității acestor animale. Tot în 
acest scop se urmărește crearea 
unei alte rezervații de 10 ha în 
apropierea celei existente, în ve
derea înmulțirii acestui rar animal, 
dispărut din pădurile noastre în ur
mă cu aproape două secole.

G BORA

i



CUPA ȘCOLARUL» A c ti vi ta te a la zi

Cristina Balaban (Dinamo) a corectat la sfîrșitul sâptăminii trecute două 
rec or chiri republicane

Bazinul de 50 m din incinta Ștran
dului Tineretului a găzduit recent în
trecerile de înot dotate cu „Cupa șco
larul* și organizate de Clubul sportiv, 
școlar. Rezultatele juniorilor au contat 
și pentru prima etapă a campionatul^ 
republican (faza pe asociații și clu
buri). Au participat un mare număr de 
ooiicurenți — juniori și copii — prî- 
tnii concurînd pe distanța dc 100 m, iaf 
copiii pe 50 m. Primul loc în clasamen
tul general pe echipe l-au ocupat îno
tătorii Clubului sportiv școlar care au 
totalizat 112 p. (65 p. la juniori și 
47 p. la copii). în continuare clasamen
tul „Cupei școlarul* sc prezintă ast
fel: 2. S.S.E. II 90 p. (24 p. + 66 p.), 
“ ‘ ’ P- 4- 20 p ), 4.

p —15 p.). 5.
4- 19 p.). 6. Ra- 
9 p.). Analizînd 
nu putem trece

notă bună pentru antrenori. Mai îmbu
curătoare ne apar rezultatele obținute de 
copii (fete și 
deele tehnice.

Rezultate.
100 m liber: .. .
1:04,4, VI. Moraru (CÎ. sp. șc.) 1:04.6, 
Const. Georgescu (Dinamo) 1:06,0; 
'100 m bras: L Kende (CI. sp. sc.) 
1:23,7, Gr. Săruleanu (Gl. sp. sc.) 
1:25,0, Al. Ioniță (S5.E. 2) 1:29,0; 
100 m fluture: G. Malarciuc (CI. sp. 
sc.) 1:31,1 ; 100 m spate : Cornel Geor
gescu (Steaua) 1:17,0, V.
sp. sc.) 1:21,2; feminin: 
Zoe Reznicenco (Q. sp.

băieți). li toate proce-

JUNIORI: masculin:
M. Zager (CI. sp. șc.)

Einhorn (CI. 
m liber : 

sc.) 1:14,4,

Mihaela Tămăticeanu (.01. sp. sc.) 
1:21,8, Mihaela Dristoreanu (Dinarita) 
1:22,0; 100 m bras: Marina Marin 
(S.S.E. 2) 1:33,1, Lucia Hiierin (Steaua) 
1:35,8; 100 m fluture: Anca Trohani 
(CI. sp. sc.) 1:29.4. Gabriela Talpan 
(CI. sp. șc.) 1:37,5; 100 m spate: 
Cristina Balaban (Dinamo) 1:24,2, Ga
briela Tămăuceanu (CI. sp. sc.) 1:25,9, 
Alexandra Simionescu (Rapid) 1:34,7.

COPII: masculin: 50 m liber: V.
Costea (Dinamo) 30,2, P. Fischof (CI. 
sp. sc.) 31,0. C. Bădiță (Rapid) 31,2 ; 
50 m bras: I. Kende 
D. Frank (S.S.E. 2) 
(S.S.E. 2) 39,1, FI.
40.7, VI. Jivcovicî 
P. Gorjan (CI. sp.
fluture: I. Preda (CI. sp. sc.) 35,1, 
I. Kende w (CI. sp. sc.) 36,5, M. To- 
mescu (Steaua)
(S.S.E. 1) 38,6; 50 m spate: C. Enache 
(S.S.E. 2) 38,5, Em. Mladin (S.S.E. 1) 
41,5. VI. Belea (23 Aug.) 41,5. A. Ma
rin (CI. sp. sc.) 42,9.

Feminin: 50 m liber: Viorica Pet- 
cu (S.S.E. 2) 37,0, Ruxandra Spando- 
nide (S-S.E. 2) 37,7, Victoria Vezeteu 
(Steaua) 38,3. Crăița Lupu (Steaua)
38.7, Liliana Gruia (Rapid) 38,8, Lu
cia Nasta VS.S.E. 2) 39,3 ; 50 m bras : 
Mihaela Mi dan (S.S.E. 2) 43,5. Mihaela 
Ion eseu (CI. sp. sc.) 43,6, Cristina Stă- 
nescu (Dinamo) 43.9, Iolanda Gotlieb 
(S.S.E. 2) 44,7. Marina Vichy (S.S.E. 2) 
45,1, Doina Maria (S.S.E, 2) 45,5; 
50 m fluture: Agneta Sterner (Cl. sp. 
sc.) 40,5. Marina Guști (S.S.E. 2) 46,6, 
Daniela Popescu (Steaua) 48,8; 50 m 
spate: Sanda Tudora (S-S.E. 2) 39,4, 
Mihaela Midan (S.S.E. 2) 43,1. Ruxan- 
dea Spandooide (S.S.E. 2) 44,0 Viorica 
Petcu (S.S.E. 2) 44,0.

(CI. sp. sc.) 36,2, 
38,5, R. Petrescu 
Gruia (S.S.E. 1) 
(Dinamo) 41,4,

sc.) 42,2; 50 m

38,2, A. Moraru

3. Steaua 41 p. (21 
Dinamo 39 p. (24 
S.S.E. 1 34 p. (15 p. 
pid 24 p. (15 p; + 
individual rezultatele, 
totuși ou vederea faptul că nici unul 
dintre juniori sau junioare n-au reușii 
un timp echivalent cu categoria iutii 
de clasificare, ceea ce nu constituie o

Mîine, bogată activitate la pole
• A VIII-a etapă a campionatului 

Republican de polo cuprinde urmă
toarele partide : Știința Cluj—Indus
tria Linii Timișoara, Știința Bucu
rești—Steaua București, Crișana O- 
radea—C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mu
reș—Dinamo București și I.C. Arad— 
Ralpid București. Dintre aceste me
ciuri. cele mai interesante se anun
ța Steaua—Științja și I.C. Arad—Ra
pid.

• In etapa a Il^a a campionatului 
de calificare au fost înregistrate ur- 

fm4toarele rezultate: Constructorul 
Lugoj—C.S.O. Timișoara 3—3, Olim
pia. Baia Mare—Progresul București 

1*37-4, Voința Cluj—Rapid Oradea
8—3. In etapa a IlI-a, programată 
pentru mîine, se vor desfășura urmă- 

r<toarede meciuri : C.S.O. Timișoara — 
■^Voința Cluj, Progresul București — 
Constructorul Lugoj, Olimpia Baia 
Mare—Rapid Oradea.

• Tot mîine vor avea loc urmă
toarele întîlniri în cadrul fazei de
zonă a campionatului republican de 
polo pentru jurpori: Voința C^luj— 

'Știința Cluj, Olimpia Baia Mare— 
Mureșul Tg. Mutneș, Banatul Timi- 

.șoara—Constructorul Lugoj, Crișana 
-.Oradea—I.C. Arad și Industria Lînii 
•' Timișoara—Rapid Oradea. Jocurile 
, din Capitală sînt publicate în „Pro
gramul manifestațiilor sportive".

PREGĂnm

Atitudini

Vara trecută, la Brașov, fn cartierul 
Noua, un număr de 30 de copii au în
vățat să înoate. Prima promoție de îno
tători a cartierului... Al ți zeci și chiar 
sute de copii din cartier și-au mani
festat dorința de a desluși tot atunci 
tainele înotului. Numai că vremea rece 
din orașul de la poalele Tîmpei n-a mai 
îngăduit continuarea acestei lăudabile 
inițiali re. Ea a fost aminatâ pentru va
canța de vară a acestui an. Obiectiv : 
inițierea în înot a tuturor elevilor școlii 
de 8 ani din cartier și a altora din ve
cinătatea cartierului Noua. Concret — 
un număr de 700 de elevi urmează să 
primească, la sfîrșitul vacanței de vară, 
brevetele de înotători.

în așteptarea deschiderii cursurilor, 
inițiatorii (comisia regională de nata 
ție) a căutat să pregătească... terenul. 
Problema cea mai acută ? Accesul la 
ștrandul din cartierul Noua, care cu
prinde nu mai puțin de 3 bazine ! Fi
indcă proprietara acestui ștrand, între
prinderea Comunală Brașov, nu s-a a- 
ratat a fi prea îneîntată de acest pro
iect. Și, pe cit a putut, a tergiversat, 
pe toate căile, acțiunea.

în cele din urmă, această problemă a 
ajuns la sfatul popular al orașului. In 
cadrul unei ședințe prezidată de tova
rășul Mosora, secretarul sfatului popu
lar al orașului, consiliul regional UCIS 
și clubul sportiv Steagul roșu și-au a- 
sumat obligația ca — in vederea reîn
ceperii cursurilor de înot și în gene
ral a desfășurării unei activități spor
tive organizate în cadrul ștrandului de 
la Noua — să realizeze o serie de ame-

ac- 
mo-

Cînd unii oameni sînt împotriva înotului
najări pe contul lor. în ce privește 
ce sul la ștrand, organele UCFS au
nifestat multă înțelegere soliei tind ore 
la care afluența publicului este, în ge
nere, mai redusă : dimineața de la 1— 
10 și după-amiază între 17—20,

întreprinderea Comunală Brașov, prin 
tovarășul FI. Bujoreanu, directorul în
treprinderii, a fost de acord cu aceste 
propuneri Cu o singura condiție pusă 
în ultimul moment: să fie folosit doar 
un singur bazin, cel mai mic (18 me
tri lungime). Și acest „amendament* a 
fost acceptat.

Conform înțelegerii stabilite în șe
dință, propunerile organelor UCFS au 
fost înaintate în scris întreprinderii Co
munale Brașov, cu adresa nr. 7252 din 
13 mai. Propunerile au fost trimise, a- 
dresa înregistrată dar răspunsul 
tîrzie...

Și timpul trece — iată că sîntem la 
mijlocul lunii iunie ! — fără însă ca 
acțiunea să poată fi începută. Tovară
șul Bujoreanu a uitat de angajamentul 
luat în ședința sfatului popular al ora
șului sau îl lasă indiferent faptul că 
sute de copii din cartierul Noua vin 
zilnic la ștrand, dornici să vadă mult 
așteptatul anunț cu deschiderea cursu
rilor ?...

HRNDBflL^?

PENLRU TABERELE
ALE JUNIORILOR

• In prezent. Ia.federația noastră de 
specialitate se fao pregătiri în vederea 
organizării turneelor finale ale campio
natului republican de handbal în 11 și 
a taberelor de vară pentru juniori și 
junioare. In ceea ce privește această 
ultimă acțiune, colegiul central de an
trenori a luat în discuție, într-o recentă 
ședință, loturile de sportivi care vor fi 
chemate în aceste tabere de vară.

, Federația a stabilit ca taberele 
aibă loc între 21 iulie și 11 august, 

; de juniori la Sf. Gheorghe. iar la 
nioare la Teiuș.

• Dacă echipele fruntașe și-au
cheiat activitatea cmnpetâțională o dată 
cu desfășurarea turneelor finale ale ca
tegoriei A, în schimb pentru toate ce
lelalte formații sezonul continuă în pre-

să 
cea 
ju-

în-
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în zitele de 15 și 16 iunie se va des
fășura Ia Hunedoara turul intri al concursă^, 
lui pe categorii la lupte clasice șl libe
re. Este vorba de o întrecere la care vor 
lua parte elemente noi, pentru categoriile 
semigrea și grea. Luptătorii care se vor 
remarca In mod deosebit, vor ti luați în 
evidența federației.

★
Sala Progresul din Capitală găzduiește 

mîine, cu începere de la 9, un interesant 
concurs de lupte libere rezervat juniori
lor, „Cupa orașului București'.

Intre 1 și 3 iulie, orașul Helsingborg din 
Suedia va fi gazda celui mai important 
eveniment din sportul luptelor clasice, 
campionatele mondiale, ediția 1963. Luptă
torii noștri se pregătesc intens în vede-

rea acestei mâți confruntări, sul» Vondtt^ 
cerea antrenorului emerit Ion 'Connanui 
Lotul va pleca în Suedia la «sfîreHni nnaal. 
tel lUni.

★ . t
La 23 iunie, în dpt orașe 

avea loc ultima etapă a 
de calificare, pe echipe, la 
și libere. După desfășurarea turului doi, 
din 26 mai, 6 echipe au acumulat numă
rul maxim de puncte în clasament. ‘ Este 
vorba de formațiile I.M.U. Medgidia, Vii
torul București, Petrolul Ploiești, C.S.M. 
Cluj, Constructorul Hunedoara și Crișana 
Oradea. In imediata apropiere, la dife
rență de două puncte, sînt echipele Vultu
rul Tuîcea, Progresul Brâila, Voința Baia 
Maro șl Constructorul Baia Mare.

sfîrșitul 'aces'*

din țară, va’ 
campionatului 
lupte clasice

porturi nautice

Trei concursuri atrăgătoare pe Herăstrău și Suagov
Practîcanților canotajului li se oferă 

în acest sfîrșit de săptămînă trei atră
gătoare concursuri. In primul rînd este 
vorba despre importanta întrecere pe 
care o constituie Concursul republican 
de tineret la caiac-canoe, competiție re
luată anul acesta de federația noastră 
de specialitate. După ce sute și sute de 
mînuitori ai padelei și pagaei, din noile 
promoții, și-au disputat șansele de ca
lificare în numeroase centre nautice din 
țară, așțări și mîine, pe lacul Snagov 
au loc întrecerile decisive. Echilibrul de 
forțe manifestat de concurenți în între
cerile premergătoare finalelor ne dă ga
ranția că vom putea asișta la dispute 
deosebit de dîrze, la curse în oare se 
vor înregistra rezultate dintre cele mai 
bune. Astăzi se vor desfășura, începînd 
de la ora 9 dimineața și 17 după-amiaza, 
seriile și, respectiv, repetările. Mîine 
sînt programate, de la ora 8,30. semifi
nalele, iar între ora 12—13.15 (cu star
turi din 15 în 15 minute) cele cinci 
finale după oum urmează: caiac sim
plu fete (500 m) și probele masculine 
de canoe simplu (1000 m), caiac sim
plu (500 m), canoe dublu (1000 m) 
și caiac simplu (1000 m).

în același timp, iubitorii sporturilor 
nautice din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească la Herăstrău un original 
concurs școlar de canotaj. Se vor întîlnî 
selecționatele de schif ale școlilor medii 
nr. 22 „Gh. Lazăr* și nr. 7 „I. L, Ca-

ragiale". Aceste întreceri organizate 
pentru prima dată în București de către 
catedrele de educație fizică ale școlilor 
respective, cu concursul Clubului spor
tiv școlar și al comisiei orășenești de 
specialitate, se desfășoară la următoa
rele probe: scbif simplu, dublu. 4+1, 
8+1 (băieți) și simplu, 4+1 rame 
(fete). Probele au loc astăzi după a- 
miază, înocpînd de la orele 17.

In fine, după oîteva săptămmi de 
așteptare, iată că vom putea asista și 
la un concurs de canotaj deschis schi- 
fiștilor de toate categoriile. Organiza
tor : clubul Olimpia. Primul start: 
mîine, la ora 8,30, pe lacul Herăstrău.

Vizitați obiectivei* turis
tice din regiunea Hune
doara :

Rusu, Faring, Voievoda, 
Vulean, Straja, Cîmput lui 
Neag, Bufa, Pietrele, Ba
ida, Gura Zlata, Gura A- 
pei, Surianul, Pristap, 
Oașa, Obîrșia Lotrului.

Cabane bine amenajate; 
deschise tot anul.

Informații: întreprinde
rea Regională Bataeo-Cli- ; 
materică Deva — str. Dr.' 
Petru Groza nr. 24 — tele
fon. 364.

[Ș
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m orice sezon

PRONOEXPRES1X2X1X21VARĂ

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, tel. 
16 și la I.G.R. Caransebeș, str. Vasile 
Roaită nr. 11, tel. 278.

țară. Au loc 
faze a cam- 
în campiona-

zent în toate centrele din 
întreceri în cadrul prunei 
pionatului de calificare și 
trie orășenești și de juniori pe 1963— 
1964.

In orașul București, de pildă, aceste 
întreceri se apropie de încheierea pri
mei părți a competițiilor; au mai 
mas de disputat una sau două etape din 
tur. Situația se prezintă astfel la ora 
actuală: în campionatul de calificare 
oonduce Unirea F. A. la băieți și S.S.E. 
nr. 2 la fete (echipa masculină Știința, 
care a retrogradat din categoria A. va 
intra în întrecere din toamnă, cînd va 
susține și partidele din tur) ; campio
natul orășenesc, cat. I — prima cla
sată este A. S. Acad. Militară la băieți 
și Voința la fete; campionatul orășe
nesc, cat. II ■— conduce Cauciucul Cua- 
drat (băieți) ; campionatul de juniori

—-S.S.E. nr. 2 la băieți și fete. Retu
rul acestor competiții va avea Ioc ta 
toamnă,

ră-

Programul concursului Pronosport 
de mîine are „cap de. afiș" întîlnirea 
selecționatei noastre divizionare, care 
cuprinde pe cei mai în formă jucători 
ai noștri, cu una din. fruntașele ligii 
de sud a fotbalului vest-german, Kic
kers Offenbach.

Jucătorii noștri. își‘ continuă pregă
tirile pentru întîlnirea din cadrul tur
neului olimpic pe care o va susține 
duminică 23 iunie a.c. în Danemarca.

Ne-am adresat unuia din compo- 
nenții lotului, G. Raksi, care ne-a 
indicat următoarele pronosticuri pen
tru întilnirile din programul concursu
lui Pronosport de mîine :

, ,r’l i '
Mingea fiind însă rotundă, surprize- np. 25 din 23 iunie a.c. cuprinde ur

le inerente perioadei .de .încheiere a mătoarele confruntări de echipe, la 
campionatului nu vor, lipși desigur 
nici Ia acest atrăgător concurs.

Elementul „surpriză" dă totdeauna 
concursurilor Pronosport ' un caracter 
pasionant. Documentarea temeinică a 
participanților, inspirația, lor fecundă, 
face însă ca de multe, pri Și cele mai 
mari surprize să fie totuși anihilate 
și concursurile Pronosport să aducă 
celor „în formă" invidiatul premiu de 
50.000 lei pentru 12+1 rezultate exacte.

cape și participanții sînt chemați să 
se pronunțe prin pronosticul lor •

1. Danemarca—R.P. Roațînă (turneul olimp)
2.. Salgotarjan—Ferencvaros (camp. R.P.U.)3. ~ ----- . ---------
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Important !

Gyor — M.T.K. (camp. R.P.U.) 
Vasas—Tatabanya (camp. R.P.U.) 
I.M.U. Medgidia —Siderurgistul (B) 
Progresul Brăila—Met. Tîrgoviște (B) 
Știința Craiova—Dinamo Pitești (B) 
Unirea Rm. Vîlcea—Știința Buc. (B) 
Progresul Alexandria —C.S.M. Reșița (B) 

. Recolta Cărei—Arieșul Turda (B)
11. A.S.M.D. Satu Mare—Crișul Oradea
12. Ind. Sîrmei C. T. — Jiul Petrila 
Sp. Derog—Honved (camp. R.P.U.)

Premiile concursului Pronosport 
din 9 iunie a.c.

(B) 
(B)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Ceahlăul—Siderurgistul

10. C.S.M. Sibiu—Progr. Alexandria
11. Crișul—Unirea Dej
12. Recolta —Ind Stimei C. T. 
Sp. Arieșul — A.S.M.D.

Selecț. div. — Kickers Offenbach 
Tatabanya — Honved
Komlo — Salgotarjan
Dorog — Ujpesti Dozsa 
Szeged — Pecs
Dinamo Pitești—Metalul București 
Metalul Tîrgoviște—I.M.U. Medgidia 
C.F.R. Timișoara—Minerul B. Mare

2,

1.

2,

1,

1
X
1
2 
X 
X 
X
1 

X
1
1

X
A

La cererea participanților, Loto-Pro- 
nosport a prelungit vânzarea biletelor 
pentru concursul Sportexpres al trim. 
II pînă la 28 iunie a.c., tragerea 
mind a avea loc la 3 iulie a.c. 
orașul Constanta.

ur-
îa

Nu uitați ! Procurați-vă cit 
multe bilete Sportexpres.

★
Programul concursului Pronosport

mai

Categoria I 42,4 variante a 1440 lei; 
tegoria a Il-a 1255,9 variante a 58 
categoria a III-a 9398,9 variante a 11 lei 
și la premiul special 26,6 variante a 
1879 lei.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din 14 iunie 

1963, au fost extrase din urnă următoarele 
numere: 58 62 50 21 39 1 89 42 85 2 Pre
miul special A: 42 89 39; Premiul special 
B: 58 21 1; Premiul special C: 50 2 62. 
Fond de premii: 656.925 lei.

Tragerea următoare va avea loc în Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2, orele 19.

Rubrica redactată de Lote-Pronosport,

ca
lei;



Pe strada
mea

Pe strada mea e o uzină 
Cu o eebipâ-n ..raional" 
Nu are cupe fa vitrină 
Șl nici renume colosal.

Aci nu Joaca Crăiniceanu
Și nu cîștigă mult prea des. 
Iar cînd încheie dînșii anul 
Au goluri și în... palmares.

Do ei nu scrie ,,Magazinul' 
Căci n-au atras încă priviri 
Se mulțumesc și cu puținul: 
Un rînd la rubrica de ,,știri'.

Adesea-n loc de performanțe 
Măcar atît : sînt bucuroși 
Că au rezerve de...speranțe 
Și de suporteri credincioși

Pe
La

ploaie, vînt și pe furtună, 
biruinți sau „ghinion", 

Toți din uzină, împreună, 
țpelul lac pe stadion.

Ba au și planuri. Bună-
► oară,
El de o vreme se gîndesc 
La anul poate, prima oară, 
Să joace în... „orășenesc".

Dacă-i întrebi pe orișicare 
De
Au
Pe

cînd erau copii se știu 
antrenor și meșter maro 
nea Vasile, Cazangiu

eu vecinul lor de casăTar
Și cel mai harnic spectator 
Zău inima că nu mă lasă 
Să scap măcar un meci de-al 

lor

Am scris de ei întîia 
Să-apară tare mult aș
Șl fa ziar măcar o dată 
—. Echipa de pe strada mea

dată;
vrea

I. CHIVU

Tortul de
Sala de festivități a șco

lii medii 1. L. Caragiale... 
La masa încărcată cu tran
dafiri stau profesorii. In 
bănci, proaspeții absolvenți 
ai claselor a Xl-a. Momen
tul emoționează. Astăzi,
țincii cu pantaloni scurți
de acum 11 ani își vor lua 
rămas bun de la iubiții 
lor profesori de educație 
fizică. De la cei care i-au

ASTĂZI...

VĂ PREZENTĂM PRIMUL ADVERSAR Al FOTBAIIȘTIEOR NOȘTRI

anul

au 
(fa

pe 
luat

susți- 
trecut

BK (de 8 ori). Ulti-

i 3—1, 
locul 

lugosla-

Farul 
Petrolul 

c.s.o.
l c.s.o.

Fotbalul in Danemarca aie 
▼echi tradiții. Primele clu
buri au fost înființate facă 
în secolul trecut : B K Co
penhaga în 1876, Aarhus 
S.F. în 188C șl Aalborg în 
IBW, Iar Federația de fot
bal, nesocotind pe cele bri
tanice, este prima 
zație de acest fel 
continentul nostru.

organi- 
de

A 
ființă în anul 1889 ți este 
una din acele 7 iederații 
naționale care au creat în 
1904 FIFA.

Campionatul se dispută cu 
regularitate din 1912—13, 
formula primăvara-toamna 
fiind utilizată din 
1958. Cele mai multe titluri 
au revenit echipelor 
Copenhaga (de 12 ort), BK 
1893 (de 9 ori) și Akade- 
misk “ ’* *’
mele două ediții disputate 
in 1961 și 1962 au fost câș
tigate de Esbjerg, formație 
cunoscută și la noi In urma

ciocolata
e veselă, fericită. Pentru 
bogata activitate sportivă 
desfășurată, pentru succe
sele obținute, „promoția 
1963** a primit din partea 
clubului sportiv școlar di
ploma de onoare. S-au în-
minat carnete de instructori
voluntari sportivi, insigne
G.M.A. gradul 11...

Acum, pe tabla din mij
locul sălii a fost prins ta

făcut să îndrăgească spor
tul, de la cej care i-au în
vățat să fie curajoși, cin
stiți, oameni cu trupuri și 
caractere puternice.

Tradiția școlii cere ca la 
această frumoasă festivi
tate să participe și o dele
gație de „cravate roșii** 
din clasele mai mici. Deci, 
In sală sînt prezenți și 
fruntașii sportului pitic. 
Ca invitați de onoare se 
află: direcțiunea școlii, co
mitetul de părinți și clu
bul sportiv școlar.

Tot tradiția spune că, 
după ce s-a făcut bilanțul 
activității sportive a celor 
care au absolvit clasele a 
Xl-a, după felicitările res
pective, pe o tavă de ar
gint trebuie să se aducă 
un tort de ciocolată care 
să fie împărțit la toți cei 
prezenți... Așa a fost și 
acum un an. Așa va fi și 
în viitor.

lată însă că tortul a fost 
tăiat și în jurul lui s-au 
adunat toți sportivii cla
sei a Xl-a. Toată lumea

bloul de onoare al sporti
vilor clasei a Xl-a. Cîteva 
nume: Ion Popov, Radu 
Constantinescu, Aris Ra- 
paș, Ion Mărgărit... Flo- 
rica Necula, Mariana Coa
că, Ana Stoica, Mariana 
Antonescu... în dreptul 
„echipelor campioane raio
nale** sînt trecute forma
țiile de handbal, baschet, 
gimnastică, șah și atletism 
ale clasei. Tabloul de o- 
noare cuprinde și numele 
sportivilor fruntași care —
în urmă cu ci ți va ani — 
au absolvit această școală: 
An«a Racoviță, Măciuca
Rotaru, Cornel Otelca ș.a. 

Festivitatea a luat sfîr.
șit... Viitorii ingineri, pro
fesori, medici, au strîns cu 
căldură și recunoștință mi
na iubifilor lor dascăli:
Viorica Banciu, Camil Mor-
țun, Adalgiza Radu, Ileana 
Georgescu, Ion Oprescu... 
în stradă, s-au oprit pen
tru o clipă. Au privit încă 
o dată școala dragă, apoi 
au pășit în viață cu capul 
sus !

V. TOFAN

meciuri 
iulie anul 

Constanța. 
Ploiești, 

Brăila șl 
Galați), 

in- 
din ' 1954—55. In
campionilor euro- 

în 1956, 1957, 1959 și

celor 
nute 
(2-4 
3—a
1—1
3—0 
Cupa se dispută anual, 
cepînd ” '
„Cupa 
peni"
1960 formațiile daneze n-au 
reușit să treacă primul 
tur. In ediția 1961 62 echipa 
Odense n-a rezistat in fața 
lui Real Madrid (0—3 șl 
0—9), iar în ultima ediție, 
1962—63 Dukla Praga a ell-* 
minat-o cu 0—0 și 0—5. Pri
mai meci interțărl al dane, 
dlor a avut loc în anul 
1908, în cadrul turneului o- 
iimpic de la Londra.

Reprezentativa de fotbal a 
Danemarcei s-a înscris pină 
în prezent la o singură edi
ție a campionatului mondial, 
cea din 1958, pierzînd cele 
4 meciuri jucate in cadrul 
preliminariilor : în fața An
gliei cu 2—5 și 1—4 și în 
' : z și
0—2. Din 1908 și pină la fi-

‘ au

patru 
în f “
cu 

cu 1
cu 
cu

fața Irlandei cu 1—2

nele anului 1962 danezii__
susținut in total 257 de par
tide, ciștigind 125 și pier- 
zind 94.

La ultima ediție a turneu
lui olimpic de fotbal 
pntată in 
Danemarca a 
mai

dis- 
Italia 

cele 
eli*ni- 
prin-

1960 în 
furnizat 

tari surprize, 
nînd din competiție, 
-■J altele, formațiile Polo-he ___ _ ___
ulei cu 2—1 și Ungariei cu 
2—0. (ambele bine cotate și

cu jucători de talia lui Bry- 
— * * - • • res_ 

Gd- 
și Rakosi). Pier- 
linal cu 
ocupat 

urma 1

chzy Hachorok, Pohl. 
pectiv Novak, Dalnoki, 
rdes, Albert - — - 
zînd meciul 
danezii 
secund
▼iei).

După 
lor. in

părerea specialiști- 
rindurile celor mai 

buni jucători prezenți la 
turneul olimpic s-au numă
rat și doi danezi : mijloca
șul Fleming Nielsen și cen
trul atacant Harald Nielsen. 
De atunci ambii joacă la 
cluburi profesioniste italie
ne, Iar în 1962 Harald Niel
sen (F.C. Bologna) a fost 
declarat cel mai bun jucă
tor al anului din liga italia- 
■ă. "

Iată și rezultatele obținute 
In ultimii ani de fotbaliștii 
danezi in întilnirile inter- 
țări :

1961 
regia 
J—1, 
mană

1962 
regia 
Malta
„Cupa Europei"), 
4—1.
1—4.

1963 : Ungaria t>—6 (la
Budapesta) și Finlanda 1—1 
(la Copenhaga).

1—1, Nor- 
Germană 

R.F. Ger- 
0—5.

. Nor-
3—1. 

I (in 
Olanda 

Turcia 1—1, Suedia
B.D. Germană 1—4.

i : Ungaria 0—6

: Finlanda
4—0, R.D.

Suedia 1—2,
1—5, Polonia 

: Finlanda 6—1,
8—1, Curasao
6—1 și 3—1

FREDERIC MOISES
'Rupea

Unde a fost surprinsă a- 
ceastă imagine ? Vă spu
nem imediat : în fața unui 
stadion de fotbal.

Uitîndu-vă la fotografie și 
facercfad zadarnic să vă 
faceți loc, măcar cu... pri
virea, printre sutele de mo
tociclete, motorete, scutere 
și biciclete ce stau una 
lingă alta (șl chiar una 
peste alta 1) ați fi probabil 
gata să pariați că acest 
instantaneu a fost luat In

posta mwgwzim» poșta magazin >posth mhcuzin
I. POPESCU, CRAIOVA. — 

Dragoș Cojocaru, stoperul 
echipei Steaua, a împlinit 
la 1 mai 27 de ani. Este 
originar din Suceava. Iti
nerarul lui fotbalistic ? Ști
ința Cluj—Progresul—Stea
gul roșu—Steaua. Ca publi
cist a fost mai statornic : 
n-a scris decît la „Sportul 
popular' 1 Este căsătorit. 
Cu cine ? Bineînțeles cu o în
flăcărată suporteră a echi
pei Steaua 1

R. BATRlNA, ARAD. — 1 
Petru Emil este un „produs" 
al Științei Cluj. A jucat în- 
tîi la juniorii Științei. La 28 
septembrie va împlini 24 
de ani. — 2) Vasile Dehe- 
leanu, fostul mijlocaș al 
Ripensiei, n-a renunțat nici 
un moment la sport. Dim
potrivă, activează din plin 
pe tărîmul sportului, ca an
trenor al unei echipe din 
campionatul regiunii Banat 
și ca membru în colegiul de 
antrenori și în comisia de 
fotbal a acestei regiuni. A 
jucat de 4 ort în echipa na
țională și ține minte mai 
ales meciul de la 29 apri
lie 1934, cu Iugoslavia, în
cheiat cu victoria noastră : 
2—1. Echipa Romîniei a fost 
următoarea : Piillok — Vogi, 
Albu — Deheleanu, Kotor- 
mani, Moraveț — Bindea, 
Covaci, Ciolac, Schwartz, 
Dobai.

C. BARBU, BUCUREȘTI. — 
Joe Louis a devenit campion 
mondial la toate categoriile 
la 22 iunie 1937, învingîndu-1 
prin K.O. în repriza a 8-a

pe J. Braddock. El a bo
xat din 1934 pînă în 1951 
susținînd în acest timp 71 
de meciuri, dintre care a 
cîștigat 68 — majoritatea 
înainte de limită — și a 
pierdut trei. A fost campion 
mondial pînă în 1949. Cu 
Max Schmelling s-a fatîlnit 
de două ori. In primul meci 
(19 iunie 1936) Joe Louis a 

fost învins prin K.O. în ie-

priza a 12-a iar în cel de 
al doilea (22 iunie 1938) 
Max Schmelling a fost fă
cut K.O. chiar în primul 
rund.

P. NICOLAE, FAGARAȘ. 
— Dv. întrebați dacă un 
jucător de handbal din 
campionatul regional — deci 
un sportiv clasificat — poa
te participa la întrecerile 
de fotbal din cadrul Sparta- 
chiadei de vară. Nici nu e 
nevoie de asemenea... trans-

feruri. La orașe pot parti
cipa chiar la disciplina res
pectivă. sportivii cu catego
ria a IlI-a de clasificare, 
iar la sate au drept de 
participare toți sportivii, in
diferent de categoria lor 
de clasificare. Mai aveți 
vreun dubiu ? Nu 1 Vă aștep
tăm deci pe stadion sau 
la masa de șah 1

I. ClMPEANU. ARAD. —
Am mai dat răspuns la a- 

ceastă întrebare : la execu
tarea unei lovituri de la 11 
metri, jucătorul respectiv 
poate relua mingea respin
să de portar, dar comite o 
infracțiune — joacă a doua 
oară mingea — reluînd ba
lonul care a revenit din 
baia. Un coechipier are a- 
cest drept. — 2) Nirolae Tă- 
taru s-a născut la Turnu 
Severin. Vă spun și cînd : 
la 16 decembrie 1931. A ju
cat de 24 de oii în echipa 
națională de fotbal.

IULIAN CONSTANTINES- 
Cu, PLOIEȘTI — Data exac
tă cînd Flacăra Bucuiești 
s-a mutat la 60 de kilometri 
distanță, devenind Flacăia 
Ploiești ? O astfel de evi
dență nu ne-am gîndit să 
întocmim. N-am viut să-i 
concuiâm pe statisticienii de 
atletism 1 Vă pot pieciza 
însă că, la sfîișitul cam
pionatului pe anul 1951, în 
caie s-a clasat pe locui V, 
Flacăra București s-a trans
ferat la Ploiești. Bucurie și... 
deziluzie imediată pentru 
ploieșteni, doarece Flacăra 
□ retrogradat chiar în pri
mul an de activitate la Plo
iești. Este drept că apoi 
E-a... aclimatizat otît de 
bine, îneît a cîștigat, doi 
ani consecutiv, campionatul 
țării la fotbal.

M. JUDELE. FAGARAȘ.— 
Irina Hector, portarul echi
pei noastre reprezentative de 
handbal, are 26 de ani. Ii

PODENI. 
toamnă, 

exista

M. G. VARUT,
— 1. Incepînd din 
în categoria B vor 
două serii a cîte 14 echipe, 
împărțite după criterii geo
grafice. Prima clasată în 
fiecare serie va promova în 
„A". — 2) R.F. Romînă va 
participa la campionatul 
mondial de fotbal din 1966? 
E prea devreme pentru a 
vă putea da un răspuns. 
Sperăm că da șl că nu ne 
vom mulțumi numai să... 
participăm. Să vedem ce 
spun fotbaliștii noștri. Ei 
trebuie să vă dea răspuns 
și nu... Ion Poștașu 1 — 3) 

-Firește că Sanios mai pier
de cîte un meci în campionat. 
Dar cu sistemul pe care îl 4-1-------4_--- 4- l----------- 4V4» gă

Ce 
pu- 
cit

folosește este imposibil 
nu devie campioană, 
sistem ? Pierde cît mai 
ține meciuri și cîștigă 
mai multe 1

puteți scrie pe adresa F.R.H., 
Bucuiești, stiada Vasile 
Conta ni. 16, raionul 30 de
cembrie.

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

fața unul stadion dintr-o 
mare metropolă, la finala 
unei importante competiții 
internaționale.

Dar nu trebuie să vă de
plasați atît de departe, nici 
cu gîndul, pentru că foto
grafia a fost făcută în fața 
stadionului din Satu Mare. 
Ia un simplu meci de cate
goria B...

Iată o imagine care de
sigur că nu putea fi întîl- 
nită înainte vreme, mai ales 
la Satu Mare. In primul rînd 
fotbalul nu avea atît de 
mulți simpatizanți. Iar a- 
ceștia, la rîndul lor, nu 
aveau atît de multe moto
ciclete și biciclete.

DIN LUMEA
• Dacă Botafogo își va 

da acordul pentru transfe
rul lui Garrincha la Inter
naționale, sau la Juventus, 
clubul respectiv îl va su
pune pe Garrincha, în pre
alabil, unui serios exa
men medical. Nu de alta, 
dar cele 4 milioane de 
franci noi (800.000 de do
lari) la cît se cifrează o- 
perația de transfer, nece
sită... măsuri de precau
ție.

Epigrama
Fronea, Ivan, Tabarcea 

ți Dridea de la Petrolul 
e-au îngrășat prea taxe 
ți nu mai dau randa
ment pe teren.

Situația-1 bizară 
Și-n concluzie, socot 
Că de cînd ei se-ngrâșard 
Pe teren stat... slabi de tot.

VICTOR TEODOR

In patru rînduri
Planoriștii noștri au 

realizat recent cîteva 
recorduri republicane

De pe sol cum își Iau zborul 
Către zare, vasăzică. 
Ei o dată cu planorul.
Șl recordul... II ridică.

Nagy, fundașul Steagu
lui roșu, a înscris la 
Arad un autogol cu 
capul.

înghițind portarul hapul. 
I-a strigat pe stadion :
— Unde ți-a fost, nene.

capul?
— N-ai văzut ? Lingă balonl

V. D. POPA

FOTBALULUI
• Grecia s-a decis, ta 

sfîrșit-, pentru semiprofe- 
sionism, care, de fapt, e- 
xista in această țară sub 
formă deghizată, dar ne
recunoscută oficial de au
toritățile sportive.

• 37 de jucători negri 
activează în divizia I a 
Portugaliei. 12 dintre a- 
ceștia joacă la Sporting. 
In momentul de fa^ă, Ben
fica este gata să apeleze 
la serviciile unui negru 
din Mozambic, Jose Ma
ria, în etate de 19 ani. 
Al|i negri vor conținu^ să 
întărească echipele portu
gheze... Probabil că sînt 
eei seăpați, eei puțin pînă 
acum, din masacrele pe 
care colonialiștii portughezi 
le fac în Angola și în Mo
za rub io ?...

La 84 ani — săritor peste garduri
Joe Deakin. ciștigăto- 

rul medaliei de aur în 
cursa de 5.000 m la O- 
limpiada din 1908. nu 
numai că trăiește și as
tăzi și este sănătos tun, 
dar n-a renunțat nici as
tăzi la sport. El face gim
nastică și parcurge in 
fiecare zi distanțe mari 
pe jos.

Mai mult, el nu se 
sfiește să ia parte și la 
întreceri sportive rezer
vate veteranilor. Astfel, 
după ce șl-a măsurat for

țele, nu de mult, intr-o 
cursă de cros, cu o serie 
de atleți cu 20 și chiar 
30 de ani mai tineri de- 
cît el, recent, Joe Dea
kin, care a împlinit res
pectabila vîrstă de 84 de 
ani, nu s-a sfiit să ia 
startul și într-o alergare 
peste garduri. Deakin, 
și-a adus probabil amin
te că la cursa de 3.000 m 
obstacole a fost campio
nul Angliei.

...Cu 60 de ani în urmă



înaintea ultimei etape a „Turului Angliei"
C. Dumitrescu se află pe locul II iar W. Ziegler pe locul IV

NEWCASTLE — 13, prin telefon. 
Joi cicliștii participanți la „Turul 
Angliei” au inaugurat seria etapelor 

; de mare dificultate care încheie a- 
! ceasta grea competiție rutieră. De 
la Scarborough la Newcastle sînt 
173 km, distanță care în mod nor
mal nu-1 sperie pe alergătorii cu 
experiență. Dar trebuie să adăugați 
la aceasta faptul că profilul etapei 
a fost muntos, că vremea a fost rece 
și ploioasă și că am făcut cunoștin
ță și cu proverbiala... ceață londo
neză. Trebuie să știți că nu numai 
în capitala Angliei ceața este un 
element... obișnuit. Joi pe traseul 
etapei a Xll-a nu puteai vedea la 
10 metri ! Vă Imaginați că în con
dițiile unei ceți atît de dense circu
lația pe șosea era foarte greoaie, iar 
posibilitatea de a vedea cîte ceva 
din ' cursă destul de redusă. Cine 
putea profita de o astfel de vreme ? 
Firește, numai un alergător englez... 
Așa s-a făcut că la km 23 a evadat 
Baty. După el au pornit încă 6 ci
cliști printre care și elvețianul Her
ger. Conducerea delegației îl sfă
tuise pe Dumitrescu să se menajeze 
în această etapă, pentru că în ziua 
precedentă (cînd cîștigase de două ori 
locul I) muncise foarte mult, iar vi
neri îl aștepta o zi grea cu etapă 
lungă de munte. Ciclistul nostru a 
controlat plutonul însă n-a crezut 
în reușita acestei evadări. In acest 
fel alergătorii evadați au putut 
să-și continue în voie acțiunea. Ei 
au forțat și au reușit să se debara
seze rînd pe rînd de unii dintre par- 
ticipanții Ia evadare astfel că la km 
96 in frunte se aflau doar Baty și 
Herger cu un avans de 1:25. Eram — 
în acest moment — și noi convinși 
că acțiunea va eșua. In „doi” era 
foarte greu de continuat un drum 
de încă 80 km într-un ritm foarte 
susținut. Herger, stimulat de posi
bilitatea obținerii locului II (prin de
pășirea luî C. Dumitrescu) trage 
insă puternic mărind avansul la 4 
minute. Neajutat de Baty el își iro
sește însă forțele și în clipa cînd nu 
rfiai poate da o pedală este părăsit 
de englez...

1. Baty (Britania) 4h. 53:10; 2.
Addy (Britania) 4h. 57:38 ; 3. Zarate 
(Spania) la o secundă (în același 
timp cu el sînt și Butler, Perkins, 
Gazda și Malten). CicMștil noștri au 
fost cronometrați cu 4 h. 57:34 (W. 
ZIEGLER), 4h. 57:43 (C. DUMITRES
CU) și 5h. 06:21 (GH. NEAGOE). 
După 12 etape clasamentele generale 
se prezintă astfel:

Individual
Chisman (Anglia) 
C. DUMITRESCU 
Herger (Elveția) 
Spuhler (Elveția) 
Goyenece (Spania) 
Metcalfe (Britania) 
W. ZIEGLER 
G. NEAGOE

In cursă se mai află 
Clasamentul pe echipe 
rea înfățișare :

1. Anglia 150 h. 54:31; 2. R.P. Po
lonă 150 h. 56:32; 3. Britania 151 h. 
07:34; 4. R. P. ROMÎNA 151 h. 15:21; 
5. Spania 151 h. 16:17; 6. Elveția 151 h. 
31:07, 7. Commonwealth 151 h. 56:45 ; 
8. Selecționata comitatelor 152 h. 05: 
24; 9. R. S. Cehoslovacă 152 h. 35:53.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

47.
54

50 h. 10:14
50 h. 15:33
50 h. 21:05
50 h. 22:22
50 h. 24:07
50 h. 24:07
50 h. 24:27
51 h. 38:45 

de cicliști.
are următoa-

MORECAMBE, 14 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). Cea de a

ĂSTUI Șl MÎINE ÎN SALA „UNIREA"

XIIl-a etapă a „Turului Angliei” a fost 
categoric cea mai grea. Poate chiar cea 
mai dificilă din istoria de 
acestei curse internaționale 
ne mărturiseau o serie de 
ciclismului englez. Traseul 
piscuri foarte înalte și coborîri vertigi
noase, 
foarte 
rioase 
multi 
astăzi 
eram preocupați de acest lucre. Cel mai 
bun ciclist al țării noastre a încercat 'n 
această etapă infernală să-l detroneze pe 
Chisman. A făcut trei tentative de eva
dare, dar numeroșii cicliști englezi pre
zent! în pluton au anihilat prompt fie
care dintre aceste încercări. Mai mult, 
pentru a nu-1 scăpa de sub supraveghere 
au făcut o adevărată barieră spre frun
tea plutonului, fixîndu-i o poziție de 
mijloc. De acest lucru a profitat ciclistul 
polonez Zapala care a evadat (nu inte
resa pe nimeni acțiunea sa) și alergă
torul nostru W. Ziegler. Ciclistul romîn 
a obținut un important beneficiu: a urcat 
tn clasamentul general individual pe 
locul IV.

Iată acum 
etapă. La km 
mat de Lewis, .. . . ,
winski. La km 50 ei au de acum ou 
avans serios. Plutonul nu acționează 
deoarece fruntașii cursei nu-și văd peri, 
clitată situația de acești cicliști care se 
află în a doua parte a clasamentului. 
Zapala nu acceptă ritmul grupului de 
fugari și pornește singur cîștigînd se- 
cunde prețioase, în special la coborîri. 
El are la km 60 un avans de 6 minute 
față de pluton. (Deși acest avans va 
crește la un moment dat pînă aproape 
de 10 minute, în final va rămîne tot de 
6 minute). Pe această porțiune înregis
trăm si tentativele lui Dumitrescu care, 
așa cum am arătat, nu pot reuși dato
rită exigentei cu care este escortat «le 
alergătorii englezi. La km 70 reușește 
însă să se detașeze W. Ziegler împre
ună cu ciclistul polonez Pokorny, ’nvin- 
gătorul ediției precedente a „Turului An
gliei*. Ei obțin avans fată de pluton. 
La km 100, pe o coborire vertiginoasă. 
Pokorny încearcă să-l părăsească pe 
Ziegler. In primul viraj însă este pro
iectat de viteza cu care rula la mai bine 
de 10 m de parapet. Astfel, el este 
obligat să abandoneze. W. Ziegler con
tinuă de unul singur acțiunea, o «deri
vată cursă eontra-cronomet rulai, si ti 
prinde din urmă pe toți cei care parti
cipaseră la evadarea inițiată de Zapala. 
Iată acum clasamentul etapei Newcastle 
— Morecambe (184 km) : 1. Zapala 
5 h.23:54, 2. Buller 5 h 29:51. 3. Ere- 
nozaca la o secundă, _  8. V. Ziegler
la 2 sec, ... 17. P. Chisman 5 h.33:15, 
... 27. 0. Dumitrescu 5 h.33:18. 41.
Gh. Neagoe 5 h.47:46. Clasamentele ge
nerale după 13 etape:

pînă acum a 
— așa cum 
specialiști ai 

muntos, cu

virajele periculoase și șoseaua 
îngustă au pus alergătorilor se- 
probleme. încă înainte de plecare 
ne întrebau : „Dumitrescu va da 
atacul decisiv ?“ Firește și noi

In cursă mai sînt 49 de cicliști. Cla
samentul pe echipe arată astfel: 1. R. P. 
Polonă 167 h.23:32; 2. Anglia 167 
li.30:12; 3. Spania 167 h.45:55; 4. Bri- 
tania 167 h.47:20; 5. R. P. ROMINĂ 
168 h.06:18; 6. Elveția, 7. Common
wealth. 8. Selecționata comitatelor. 9. 
R. S. Cehoslovacă, Sîmbătă se aleargă 
ultima etapă pe ruta Morecambe — 
Blackpool, 100 km.

MIRCEA COSTEA

Reprezentativele noastre de popice 
susțin azi și mine prima lor întîlnire 
internațională din acest an, în compa
nia echipelor R. P. Ungare. întrecerile 
au loc în sala „Unirea” (fostă Recolta) 
din șos. tancului : astăzi de la ora 17 
se întilnesc formațiile feminine, iar 
mîine de la ora 8 cele masculine. 
Arbitru: S. Lorenc (R.S.C.). Antre-

Concursul international de călărie din R. P. Polonă

V. PINCIU învingător la Olsztyn

general individual

cîteva faze din aceastS 
15 evadează Za pala, ur. 
Covley, Hepple, apoi Slo-

Individual

1. P. Chisman (Anglia)
2. fl. DUMITRESCU
3. Goynece (Spania)
4. W. ZIEGLER
5.
6.
7.
8.
9.

10.
43.

Herger (Elveția) 
Metcalfe (Britania) 
Butler (Anglia) 
Spuhler (Elveția)
Lewis (Commonwealth) 
Zapala (RPP)
GH. NEAGOE

55 h.43:29
55
55
55
55
55
55
55
55
56
57

h.48:51 
h .53:55 
h.54:20 
h.54:22 
h.57:2l 
h.57:23 
h.57:34 
h.57:48 
h.OO:44 
h.26:31

I. Cosma (Dinamo) din non lider in „Cupa UCECOM"
MIERCUREA CIUC 14 (prin tele

fon de la trimisul nostru). După 
o zi de odihnă petrecută la Tg. Mu
reș cicliștii participanți la a 8-a ediție 
a „Cupei UCECOM" au luat vineri 
la amiază startul in cea de a 5-a 
etapă: Tg. Mureș — Miercurea Ciuc, 
154 km. Traseul acestei etape a cu
prins numeroase urcușuri și a permis 
ascensiunea in clasament a acelor aler
gători care au dovedit reale calități 
de cățărători. înainte de Sovata au 
evadat din pluton C. Baciu, C. Mel- 
cioc și N. Pelcaru. Pînă la Ocna de 
Sus li se alătură un alt grup în care 
se află și I. Ardeleanu (foarte activ 
și tn această etapă), Gh. Bădără (care 
a muncit mult), Mikolajczyk etc. Pe 
dealul de la Calonta se detașează I. 
Ardeleanu și Mikolajczyk. Ei au la 
coborire un minut avans. în urmări
rea acestora pornesc Gh. Bădără, Ion 
Cosma și alergătorul polonez Linde, 
înainte de Odorhei urmăritorii li ajung 
pe fugari și continuă acțiunea. în 
acest punct ei au un avans de 45 sec. 
Urmează două puncte de cățărare, 
foarte apropiate unul de altul, pe care 
le ciștigă Ion Ardeleanu. Ciclistul po
lonez Mikolajczyk nu rezistă însă 
la urcuș și rămîne. La sosire 
asistăm la o interesantă luptă la

sprint între I. Cosma și L Ardeleanu. 
Ion Cosma reușește să se revanșeze 
(la Cluj a fost învins de tînărul său 
coleg de competiție) și să ciștige la o 
jumătate de roată primul loc. Cu boni
ficația acordată învingătorului el preia 
tricoul galben. Iată clasamentul eta
pei : 1. I. Cosma (Dinamo) 4 h.05:14; 
2. L Ardeleanu (Steaua); 3. Linde 
(Start); 4. Gh. Bădără (Dinamo) — 
același timp ; 5. Atanasov (Septemvri) 
4h.07:27;; 6. Bojilov (Septemvri)
4 h.07:55. După această etapă clasamen
tele generale arată astfel:

Individual; 1. I. COSMA (Dinamo) 
18 h.09:50 ;
18 h.09:56; 
13 h. 11:25 ;
5. Bojilov

Echipe:
2. Steaua 54h.43:17; 3. Septemvri — R.P. 
Bulgaria
54 h.47:54 ; 
54 h.48:31.

Sîmbătă
Miercurea 
că etapa a 
rești. Sosirea In Capitală va avea loc 
în Calea Victoriei (în dreptul Palatu
lui Poștei) în jurul orei 17,30.

2. Gh. Bădără (Dinamo)
3. I. Ardeleanu (Steaua) 

4. Linde (Start) 18h.l3:55; 
(Septemvri) 18 h. 14:01.

1. DINAMO I 54 h.39:58;

54h.47:35 ; 4. Voința I
5. Start — R. P. PolonăR. P.

se desfășoară etapa a 6-a, 
Ciuc — Brașov, iar dumini- 
7-a, ultima, Brașov — Bucu-

TR. IOANIȚESCU

OLSZTYN, 14 (prin telefon). De 
joi, călăreții romîni participă la un 
nou concurs internațional. La Ol
sztyn sînt prezenți sportivi din R. P. 
Polonă, Uniunea Sovietică, R.P. Un
gară, R.D. Germană și R.P. Romină. 
Concursul a început cu o probă re
zervată cailor care nu au mai ocu
pat nici un loc 1—6 în concursurile 
internaționale anterioare. La această 
întrecere noi nu am participat Aperi, 
s-a desfășurat o probă de categoria 
mijlocie la care s-au înscris 45 de 
concureoți. Numai șase dintre aceș
tia au reușit să termine parcursul 
cu 0 puncte penalizare — printre ei 
călărețul nostru VASILE PINCIU

(cu Bîrsan) — calificat în 
probei. Vasile 
în continuare, 
obțină cel mai 
nalizare, timp 
astfel primul loc. O victorie mult 
aplaudată de spectatori și apreciată 
de șpecialiștii prezenți la Olsztyn. 
In aceeași probă, V. Pinciu, cu Cla
sic, și C. Vied, cu Harpa, 
la egalitate locul 7.

Programul întrecerilor 
în continuare probe de 
grea, forță și ștafetă.

barajul 
Pinciu s-a comportat, 
excelent, reușind să 
bun rezultat: 4 p pe- 
36 sec. și cucerind

au ocupat

cuprinde 
categoria

MIHAI TIMU
antrenor

știri din atletism
In cadrul unui concurs de 

desfășurat la Londra, atletul 
John Boulter a egalat recordul euro
pean în proba de 880 yarzi (804 m) 
fiind cronometrat cn timpul de 1:47,8. 
Recordul european aparține compatrio
tului său Hewson, iar cel mondial este 
deținut de Peter Snell (Noua Zeelandă) 
cu 1:45,1.

atletism 
englez

dial finlandezul Nikula care a realizat, 
de asemenea, 4.80 m. Conolly (S.U.A.) 
a cîștigat proba 
lui cu 66,55 m.

de aruncarea ciocanu-

★

federațiilor de atletism

★
Cu prilejul unui concurs internațio

nal de atletism desfășurat la Kuovala, 
Tomasek a stabilit un ncu record al 
R.S. Cehoslovace la săritura cu prăjina 
cu o performantă de 4,89 m. Pa locul 
doi s-a clasat fostul recordman mon-

Reprezentanții . __ __ ____
din RD. Germană și R.F. Germană, În
truniți la Magdeburg, aj căzut de a- 
cord să alcătuiască o echipă comună 
pentru Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Componența definitivă a echipei va fi 
cunoscută în urma concursurilor de 
selecție, care vor avea loc intre 22 și 
23 august 1964.

norii F. Popescu și Gh. Frunzeti s-au 
fixat asupra următoarelor formații :

Masculină: V. Ivan, D. Dumitru, P. 
Purje, T. Szemani,- I. Miooroiu, Cr. 
Vînătoru, E. Kiss.

Feminină: F. Lăpușan, I. Ghiarfaș, 
E. Trandafir, C. Moldoveanu, Cr. Szocs, 
I. Gothardt, E. Lupescu.

Sportivii maghiari au sosit ieri în 
Capitală, fiind întîmpinați la aeropor
tul Băneasa de reprezentanți ai fede
rației noastre. Loturile, conduse de 
Băla Kelemen, președintele federației, 
sînt compuse din:

Masculin (antrenor B. Toth Lâszlo): 
Szabo — campion mondial —, Râkos, 
Tomăn, Mâszăros, Kiss, Garbas și 
Vărfalvi.

Feminin (antrenor Onozd Istvăn) 9 
Nadysne, Steckl, Szikorăne, Tothnă, 
Havelne, Vargănă și Szamosszegină.

Oaspeții au făcut aseară un antrena
ment de acomodare la sala Unirea,

A luat sfîrșit 
Turneul internațional de șah 

de la Soci
MOSCOVA 14 (Agerpres)’. — Turneul 

internațional da șah de la Soci „Me
morialul M. Gigorin” s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru sovietic Lev 
Polugaevski, care nu a pierdut nici o 
partidă din cele 11 disputate. In ulti
mele runde, maestrul romin Victor Cio- 
cîltea a remizat cu Polugaevski și An
toșin, cîștigînd totodată partida între
ruptă la Zaițev. De remarcat că Victor 
Biocîltea nu a pierdut nici o partidă 
la cei 6 șahiști sovietici 
ticipat la turneu.

Clasamentul final: 
(U.R.S.S.) 8,5 
(U.R.S.S.) 7 
(U.R.S.S.), Krogius (U.R.S.S.) 
puncte: 5. Holmov (U.R.S.S.) 6 puncte; 
6-8 CIOG1LTEA (R.P.R.), Bobotov 
(R.P. Bulgaria), Bukici (Iugoslavia) 
5,5 puncte; 9. Zaitev (U.R.S.S.) 5 punc
te; 10. Bilek (R.P. Ungară) 4,5 puncte;
11. Kozma (R.S. Cehoslovacă) 3 puncte;
12. Haag (R.P. Ungară) 2,5 puncte.

care au par-

1. 
puncte; 

puncte;

Polugaevski 
Smîslov 
Antoșin 

6,5

2.
3-4

„CUPA EUROPEI* LA FOTBAL 
PENTRU ECHIPE DE TINERET

Ziarul londonez „THE SUNDAY TI
MES” scrie sub titlul de mal sos că 
o competiție fotbalistică rezervată 
echipelor de tineret ar fi binevenită. 
Iată cîteva fragmente din acest articol) 
„Sebeș Gustav, cunoscutul specialist 
maghiar, a propus organizarea unul 
turneu european la fotbal rezervat 
echipelor de tineret (jucători sub 23 
ani). In legătură cu această propunere, 
dl. Denis Fellows, secretarul Federa
ției engleze de fotbal, a răspuns ! 
„Cred că vom fi de acord să spriji
nim această idee foarte bună. Com
petiția ar putea fi organizată din doi 
în doi ani, la fel ca și „Cupa Euro
pei". întrecerea s-ar putea organiza 
ș! după sistemul campionatului mon
dial, din trei în trei sau din patru 
în patru ani. Noi, britanicii, sprijinim 
organizarea unei asemenea întreceri; 
pentru că prin contactul tinerilor 
noștri fotbaliști cu cei de pe continent 
ne-am putea verifica forțele". Autorul 
articolului, Brian Glanville, scrie în 
continuare : „Juniorii noștri au stră
lucit la ultima ediție a Turneului 
UEFA. Dar unde-1 vom mal vedea 
jucînd împreună pe acești tineri ta- 
lentați dacă în viitor nu există pentru 
ei o competiție oficială ? Trecerea 
de la juniorat la seniorat trebuie să 
se facă printr-o „punte” și aceasta ar 
trebui să fie o competiție oficială care 
să angreneze fotbaliști sub 23 de ani. 
Să nu uităm cîte talente se pierd între 
18 și 23 de ani datorită lipsei unei 
competiții oficiale*.

dintre Vasas Budapesta șl echipa ita
liană F. C. Torino. Fotbaliștii ma
ghiari au obținut pe teren propriu o 
victorie la scor : 5—1 (3—0), avînd 
șanse mari pentru calificarea în fina
lă. Meciul retur se dispută la Torino. 
Cealaltă finalistă va fi cunoscută 
după consumarea returului dintre 
M. T. K. și Jeleznicear (în primul 
joc la Sarajevo : 1—1).

fost înscrise de Law, Gibson, Wilson, 
Lindcock, Hemerson șl Jones. Pentru 
spanioli au marcat Adelardo și Ve- 
loso. Au asistat 48.000 de specta
tori.

BOTAFOGO A ClȘTIGAT TURNEUL 
DE LA PARIS

PRIMUL JOC DIN FINALA
C. O. T.

La Zagreb s-a desfășurat primul joc 
din finala „Cupei orașelor tîrguri*. 
Dynamo din localitate a suferit o sur
prinzătoare înfrîngere cu 2-1 (0-1) din 
partea formației Valencia. Miercurea 
viitoare va avea loc revanșa la Va
lencia.

VASAS A ÎNVINS LA SCOR 
ECHIPA TORINO

A doua semifinală a „Cupei Euro
pei Centrale” a programat întîlnirea

TURNEELE DE LA NEW YORK 
ȘI FLORENȚA

• La New York au continuat jocu
rile din cadrul turneului internațional 
care se organizează aici în fiecare an. 
Valenciennes — Kilmarnock 2—1, 
Recife — Mantova 3—2, West Ham 
United — Oro 3—1.

• învingînd cu 6—2 pe Vojvodina 
Novisad, echipa Fiorentina s-a cali
ficat în finala turneului de la Floren
ța. Fotbaliștii italieni vor juca în fi
nală cu formația braziliană Palmei- 
ras.

CAMPIONATUL U.R.S.S.

ră- 
în 

Ju-

Dinamo Moscova continuă să 
mină singura echipă neînvinsă 
campionatul unional de fotbal, 
cînd în deplasare în etapa a 14-a, di-
namoviștii au terminat la egalitate 
(0—0) cu Avangard Harkov. Alte re
zultate : Moldova Chișinău — Tor
pedo Kutaisi 0—0, Ararat Erevan — 
Pahtakor Tașkent 5—1, Dinamo Kiev— 
Dinamo Tbilisi 5—1. In clasament 
continuă să conducă Dinamo Mos
cova cu 22 p, urmată de Neftianik 
Baku cu 19 p.

i

MARE SURPRIZA LA MADRID : 
ECHIPA SPANIEI ÎNVINSĂ CU 6—2 

DE SCOȚIA
I

Selecționata de fotbal a Scoției a 
produs joi seara o mare surpriză pe 
stadionul „Santiago Bemabeau* din 
Madrid, reușind să învingă cu scorul 
de 6—2 (4—2) reprezentativa SpanieL 
Este cea mai severă înfrîngere sufe
rită vreodată de echipa Spaniei pe 
teren propriu. Golurile scoțienilor au

Echipa braziliană de fotbal Botafogo 
a cîștigat turneul international de la 
Paris, învingînd în finală cu 3-2 (2-0) 
pe Racing Club Paris. In meciul pentru 
locul 3, Anderlecht (Belgia) a întrecut 
cu 2—0 (1—0) pe Ujpesti Dozsa Buda
pesta.

• în continuarea turneului pe care-I 
întreprinde în U.R.S.S., echipa brazi
liană de fotbal Fluminense a jucat la 
Volgograd cu selecționata R.S.F.S.R. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

• La Lvov, echipa locală „Karpatî" 
a învins cu 1-0 echipa Cerro Monte
video.

ȘTIRI — REZULTATE

• Echipa de fotbal a R. P. Bulga
ria și-a continuat turneul în R. F. 
Germană. Jucînd la Gelsenkirchen cu 
Schalke 04, fotbaliștii bulgari au fost 
întrecuți cu 1—0.

• „Cupa Rappan" a continuat cu 
desfășurarea partidelor : Antwerp — 
Nimes 3—1, Sedan — 
Liege 3—1, La Gantoise — 
2—1.

Standard 
Toulouse

Fostul Internațional 
Rahn a fost concediat 
disciplinare de echipa

vest-ger- 
din mo- 
olandeză 

i ultima

man 
tive 
Enschede, unde a activat în 
vreme. După cum se știe, Rahn a su
ferit în urmă cu doi ani și cîteva 
condamnări în R.F.G.

•' Numeroase echipe profesioniste 
din Franța au o situație financiară 
deosebit de dificilă, scrie ziarul 
„Sport* Zurich. Astfel, echipa Boulog
ne (locul 7 în divizia a Il-a) se va re
trage din campionatul următor. Si
tuații dificile din punct de vedere 
material au șl echipe din prima ligă ; 
Marseille, Strasbourg etc.
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