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SPRE NOI SUCCESE
„Vom realiza ce ne-am propus!“

Și la noi, ca pretutindeni în 
iară, întrecerile sportive închi
nate istoricului act de la 23 Au- 
just 1944 sînt in plină desfă
șurare. în cinstea marii sărbă- 
ori, ne-am propus să realizăm 
> serie de obiective avînd drept 
icop continua dezvoltare a acti- 
'itățn sportive de mase in rîn- 
lul tineretului din uzină.

Un prim cfoiectiv l-a constituit 
angrenarea în Întrecerile cro
iului „1 Mai" a unui număr de 
800 de tineri. Tn centrul aten- 
iei noastre se află și alte două 
ibiective de seamă și anume: 
întrecerile Spartachiadei repu- 
ilicane, competiție în care vom 
ingrena 8500 de muncitori din 
izină șl concursurile pentru In- 
igna de polisportiv, cu partici- 
iarea altor 1000 de tineri. In 
icelași timp ne vom preocupa de 
nființarea de noi secții pe ră
niră de sport in cele 22 de a- 
ociații sportive cite ființează 
T noi. Este vorba de secții de 
itletism, volei, fotbal și haltere.

O atenție deosebită vom a- 
:orda și concursurilor organizate 
a nivelul fiecărei asociații spor- 
ive din uzină. Deocamdată au 
ost inițiate întreceri de fotbal. 
« participarea echipelor repre- 
:entative ale asociațiilor din sec- 
oarele mecanică (4) și sculă-

rie (4). Astfel de întreceri vor 
avea loc și la „vagoane", „scu
lărie generală", „motoare", „tne- 
canic-șef" ș.a.

La buna organizare a între
cerilor sportive din cadrul Spar
tachiadei republicane, a concur
sului pentru Insigna de polispor
tiv își aduc contribuția o serie 
de activiști sportivi voluntari 
foarte inimoși și pricepuți cum 
sînt C. Consfantiuescu (mecanic

șef), Ștefan Geac (vagoane), I. 
Rusa (sculărie), P. Spiru (tur
nătoria de oțel).

Față de însuflețirea care exi
stă în rîndid membrilor UCFS, 
al salariaților din uzină, mari 
iubitori de sport, ne manifestăm 
convingerea fermă că vom rea
liza obiectivele amintite mai sus 
— și chiar le vom depăși.

GHEORGHE BURUC 
președintele comitetului local 

al asociațiilor sportive din 
Uzinele „23 August"

Două asociații sucevene in
Asociația 

una dintre 
orașul Suceava. Tn ultimul timp 
membrii asociației noastre au 
obținut succese importante în 
ceea ce privește angrenarea oa
menilor muncii în activitatea 
sportivă, îndeosebi în întrecerile 
Spartachiadei republicane.

De curind, asociația noastră 
a chemat la întrecere aso
ciația sportivă CIL (președinte, 
iug. Simion Macovei). Iată și 
obiectivele întrecerii :

sportivă C.F.R. este 
cele mai mari din

• creșterea 
membri UCFS

INSTRUCTORI SPORTIVI,

ANTRENORI M ARBITRU

Contribuiți la buna

organizare și flcslâșurarc

a întrecerilor Sparta

chiadei republicane! Fiți

sfătuitorii tinerilor care

jiarticipa la in a r c a

competiție!

întrecere
numărului 

cu 300;

a trei secții• afilierea 
ramură de sport la federațiile 
specialitate ■

• legitimarea
30 de sportivi;

unui număr

de

Pe 
de

de

• amenajarea 
triotică a două 
Iei șî a unei arene de popî-ce;

prin muncă pa- 
terenuri de vo-
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Jocuri frumoase, In prima zi la Floreasca,

Baschetbalistii
au inceput cu

de
cite

la Dinamo si Steaua 
o victorie turneul final

• angrenarea unui număr de 
I 200 de tineri în întrecerile pri
mei etape a Spartachiadei repu
blicane ;

• mobilizarea unui număr de 
ItO tineri în întrecerile pentru 
obținerea Insignei de polispor
tiv !

ORA DE SPORT
fntr-una din zilele trecute, pe 

la ora prînzului, am fost che
mați la telefon de un tovarăș 
din organizația U.T.M. de la 
Fabrica de mașini electrice. Tî
nărul de la capătul celălalt al 
firului ne invita pentru ora 3, 
în aceeași zi, pe terenul sportiv 
al fabricii, la o acțiune organi
zată în cadrul Spartachiadei re
publicane. Ne-am înfățișat cu 
punctualitate la fața locului. Un 
teren sportiv simplu — amena
jat pentru fotbal, atletism și vo
lei — așezat între halele fabricii 
și fostul cîmp al Cotrocenilor, 
unde s-au înălțat în ultimii ani 
zeci de noi blocuri de locuințe. 
Pe teren, obișnuitul peisaj al 
întrecerilor de zeci de

• organizarea campionatului 
asociației sportive la atletism, 
volei, fotbal, popice și tenis de 
masă.

TOMA MARCHITAN 
președintele asociației sportive

C.F.R. Suceava

Un public numeros și deosebit 
de entuziast a ținut să asiste, 
chiar din prima zi, la întrecerea 
echipelor fruntașe ale baschetului 
nostru masculin. Și nu s-ar pu
tea spune că interesul spectatori
lor nu a fost răsplătit din plin. 
Prima partidă, cea dintre Dinamo 
și Rapid a prilejuit o dispută 
extrem de pasionantă, cu neaș
teptate răsturnări de scor, în 
care fiecare echipă a apelat la 
bagajul ei de cunoștințe tehnico- 
tactice. Dinamoviștii s-au apărat 
cu multă dîrzenie și după 10 mi
nute de joc echilibrat au reușit 
să se distanțeze datorită unor 
reușite aruncări de la semidis- 
tanță (Kiss, Giurgiu). De altfel, 
acestea au constituit atuul lor în 
acest meci. La pauză, Dinamo 
conducea cu 38—31.

Imediat după reluare, ferovia
rii încep să atace cu mai multă

LA FABRICA DE MAȘINI ELECTRICE
muncitori tineri și vîrstnici a- 
lergînd după mingea de fotbal, 
sărind la lungime, aruneînd bila 
de metal într-un sector de cerc 
marcat proaspăt cil var etc.

La fiecare Isc de concurs mulți, 
foarte mulți spectatori. Spre

INITIATIVE

deosebire însă de spectatorii 
care viu pe stadion numai să 
asiste la întreceri, acești iubi
tori de sport au devenit apoi 
și... concurenți. După ce un in
structor voluntar sau un spor
tiv din echipele de handbal ori 
de volei din fabrică au arătat

O nouă serie de canoiști ia startul.
Foto: P. Romoșan

I
Herăstrăul și-a redeschis por- 

le. Ca de obicei, prin „Cupa 
neretului". competiție festivă, 
■ganizată (întotdeauna cu ca- 
fieativul „f. bine") de către 
misia orășenească de speciali- 
te. Premiera nautică bucureș- 
ană a chemat la start pe lin
ii schifiști, ca rac iști sau ca- 
riști rodați în concursuri (mai 
tțin membrii loturilor republi- 
ine), și cea mai tînără genera- 
î de iubitori ai... alergării 
! apă.
invitației i s-a dat curs din 
in. Toate cluburile Capitalei 
i răspuns „prezent I", cu efec- 
/e mari, la apelul de primă- 
iră (merită o dublă eviden
te, in această privință. Stea- 
i și Dinamo), ceea ce a fă-

cut ca numărul competitorilor 
sa treacă de 3001 Succesului 
de participare i s-a adăugat și 
unul de popularizare, cele 33 de 
curse fiind urmărite de sute și 
sute de spectatori care au îtn- 
pinzit malurile proaspăt înverzi
te ale lacului. Coricurenții n-au 
dus lipsă, deci, nici de încura
jări. La ele au contribuit cu 
toată însuflețirea „galeriile" pă
rinților.

Și trebuie spus că încurajările 
au fost necesare la susținerea 
debutului în lupta cu valurile 
și... emoțple. Unii „boboci", 
din prea mare zel și prea puțină 
stabilitate, au încercat tempera
tura scăzută a apei în urma 
unor spectaculoase răsturnări, 
spre hazul sau... necazul su-

cum se artmcă greutatea, cum 
se sare în lungime sau cum se 
ridică haltera cu mai puțin e- 
fort, cu toții au fost trecuți pe 
foile de concurs... Cele 60 de 
minute afectate în ziua aceea 
pentru aceste concursuri simple 
au ajuns... 80, ba chiar două ore. 
Voleibaliștii de la secția „pro
totipuri" și „mecanic șef" nu 
s-au mulțumit să joace numai 
două seturi, partida au mărit-o 
la trei, ba au mai jucat și re
vanșa. Nici la ridicarea halterei 
nu s-au încheiat concursurile îrr- 
tr-o oră. Bara de oțel s-a în
greuiat la 50 de kg și tot au 
mai rămas 17 concurenți care 
au ridicat haltera și încă de 
mai multe ori la rînd. Disputa 
a fost încheiată de tînărul bobi
nator D. lonescu, care a reușit 
o adevărată performanță: de 13 
ori la rînd a fixat deasupra ca-

T. RABȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)

atenție și 
de cîteva 
de derută 
versarilor, 
să preia conducerea 
(49—48 în min. 28). 
In final însă, tot 
dinamoviștii sînt 
cei care se impun 
și, în numai trei 
minute, ajung să 
înscrie pe tabela de 
marcaj o diferență 
de 13 puncte (66— 
53). Partida era 
jucată, căci cu toa
te insistențele ce
lor de la Rapid, 
soarta meciului nu 
a mai putut fi 
schimbată. Dinamo 
a cîștigat pe merii 
cu scorul de 77—69 
(38—31). Corect și 
autoritar arbitrajul 
prestat de Gh. Di- 
nescu (Buc.) și 1. 
Deak (Tg. Mureș).

Nu mai puțin in
teresantă a fost și 
cea de a doua între
cere dintre Steaua 
și Știința Cluj. La 
început, conducerea 
a aparținut stu
denților. Spre sfîr- 
șitul primei reprize însă, campio
nii au acționat cu mai multă 
luciditate, preluind inițiativa. 
Bucureștenii au jucat în conti
nuare mai rapid, au știut să fo
losească cu pricepere calitățile 
lui Novacek, dominînd jocul și in 
repriza secundă. Clujenii au reu
șit să reducă, de cîteva. ori din 
diferență (44—47 în min. 29 și 
59—63 în min. 37), dar... doar 
atît. Steaua a învins cu 72—68 
(37—32). Bun arbitrajul cuplu
lui C. Armășescu (Buc.) — Gh. 
Roșu (Brașov). Astăzi sînt pro
gramate meciurile Știința — Di
namo (ora 18) șî Steaua — Ra
pid, iar mîine, Rapid — Știința 
(ora 18) și Dinamo — Steaua, 
(a. v.).

profitînd 
momente 
ale ad- 

reușesc

Atac dinamooist sub panoul rapidiștilor.
Foto: T. Roibu

Săptămina viitoare-un turneu 
internațional de volei 

în țara noastră 
zilele de 15—17 mai iubi- 
de volei din Craiova vor

In 
torii 
putea asista la un interesant tur
neu internațional cu participa, 
rea a trei echipe feminine din 
străinătate și a uneia rominești. 
La întreceri, împreună cu for
mația Voința Craiova vor lua 
parte cele reprezentînd cluburi 
sportive din R.S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă și R. P. Ungară, 
și anume: Start Praga, Start 
Gdinia și Spartakus Budapesta.

Reportajul
nost' u i)

Drumul de la cabana „Munte
le Roșu". pe coama Zăganului, 
spre vârful Ciucaș, șerpuiește un 
timp prin pădurea de brazi. A- 
poi, pe „cărările caprelor" stră
bate un lung platou. Petele al
be de zăpadă încă netopită se 
îmbină cu verdele proaspăt al

mijite. Ici-colo, tufe 
se-ntind pe pămint.

s
porterilor. Unul dintre juniori, 
de pildă, a avut acest ghinion 
chiar în imediata apropiere a fi
nișului. Dar la îndemnurile an
trenorului (fiind și bun înotător, 
condiție indispensabilă prezenței 
intr-o secție de sporturi nautice) 
a împins voinicește barca tre- 
cînd, astfel, pe tocul secund linia 
de sosire. Alții, lipsiți de „bu
sola experienței" (ca de pildă 
visîașele I. Greceanu și Eva 
Ney de la Clubul sportiv șco
lar) au navigat în... voite, 
pierzînd secunde prețioase. Cele 
cu pricina se vor strădui desigur 
să adopte și ele pe viitor axio
ma că drumul cel mai scurt 
dintre două puncte rămîne... 
linia dreaptă. Dar, trecind la 
capitolul pitorescului, strngăciiie

inerente începuturilor, consem
năm că această competiție inau
gurală a fost dominată de mult 
entuziasm, de nestăvilită dorință 
de intrecere, caracteristici care 
atestă alracția tineretului nostru 
către sporturile nautice și a- 
nunță, in același timp, starturi 
îmbelșugate irt noul sezon nautic.

N. MARDAN

Iată care sînt cîstigătorii edi
ției 1964 a „Cupei tineretului”, în 
ordinea desfășurării probelor : 
S1MBATA : K 1 juniori I — V. 
Dunean (C.S.S.) ; K 2 juniori I — 
Voința (Tăbăcaru, S. Petre) ; K 4 
juniori I — S.S.E. 2 (Marușec, 
Gh. Ștefan, Zamfir, Stănică) ; C l 
juniori I — M. Dincă (C.S.S.) ;

(Continuare in pag. a 7-a)

ierbii abia 
de jnepeni 
ferindu-se de vînturi...

După ce am trecut și „Pasul 
pisicii" — o trecătoare în stîncă 
ce leagă două piscuri — am 
poposit la o stînă ce tocmai ne 
apăruse în cale. Ciobanii abia 
veniseră cu oile de pe pășunile 
Zăganului și văzindu-ne osteniți 
ne imbiară cu caș și „balmoș" 
gustos

După masa „pastorală" ne-n- 
tinserăm la vorbă. " 
oieri: doi mai bătrîni 
giu și nea Mială) și unul mai 
tinăr: Petcu Alioanei (zis „Pet
cuțu", fiind cam scund). Ne 
povesteau de cum bat vinturile 
pe platou. .. de cum măriîncă 
ursu’ zmeură... de unde vine 
mai ades ploaia...

La tin moment dat „Petcuțu" 
se ridică și ieși afară din bordei.

— Iar se antrenează, rise nea 
Mială arătind cu muștiucul pi
pei spre ușa pe unde ieșise tî
nărul baci.

Duminică — o sâptămlnă. 
a cîștigat la concursul din co
mună încercarea „de cin' se 
ridică de mai multe ori în bra
țe", completă moș Gogiți. Ci-că 
s-a ridicat de 37 de ori /

Subiectul mă interesa.
— De vrei să-l vezi cum

Erau trei
(moș Go-

s-antrenează „meri" și mutata 
afară... Ungă strungă il gă
sești pe Petcuțu nostru... Aco- 
lo-i „stadionul" lui /

Intr-adevăr, nu departe de 
țarcul oilor, Petcuțu își începuse 
„antrenamentul". Intii 'încălzii 
rea... Alergare pe teren „va
riat" (nu trebuie căutat prea 
departe!), gimnastica trunchiu
lui. . .

Din două buturugi noduroase, 
unite printr-o stinghie solidă, 
tinărul oier își confecționase o 
adevărată halteră. O ridica cu-n- 
demînare pină deasupra capului, 
apoi o lăsa jos. .. Exercițiul ii 
repetă de peste 20 de ori 1 (Cu
riozitatea mă îndemnă să „cîntă- 
resc" într-o mină, improvizata 
halteră ; bănuiesc că avea peste 
40 kg 1). .. Și, in sfîrșit, exerci
țiul care i-a adus victoria in 
prima etapă a Spartachiadei ca 
se desfășttrase în urmă cu o 
săptămînă la Cheia, în organi
zarea asociației sportive a gos
podăriei agricole din comunâj 
ridicările in brațe. „Bara fixa" 
nu este alta decît o cracă 'ie 
brad, crescută —bizar s-ar pâ> 
rea — perpendicular pe trunchi-

MIHAI TODEA
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In zilele însorite ale începutului de mai numeroși iubitori ai drumeției se îndreaptă spre cărările împădurite 
ale munților.

V

Ac|iuni turistice 
în întreaga tară
Și in acest an, numeroase organe și 

organizații UCFS din întreaga țară au 
organizat, în colaborare cu comitetele 
U.T.M., consiliile sindicale și sfaturile 
populare, excursii și serbări cîmpenești 
la care au participat zeci de mii de 
oameni ai muncii, dornici să-și petreacă 
zilele de sărbătoare ale începutului de 
mai în mijlocul naturii. Iată cîteva 
dintre multiplele exemple ce pot fi 
date î-n această privință.

BUCUREȘTI: In pădurile Băneasa, 
Mogoșoaia, Btida-Argeș, Brănești, An- 
dronache și Snagov s-au organizat 
bogate programe cultural-artistice și 
activități sportive. La reușita aces
tora și-au dat concursul artiști ai for
mațiilor de amatori, ai ansamblurilor 
și teatrelor bucureștene precum și nu
meroși sportivi fruntași ai asociațiilor 
și cluburilor sportive din Capitală.

Peste 3500 de bucureșteni au plecat 
în excursie c>u trenul și autocarele 
spre cabanele din munții Bucegi, la 
Tușnad sau cu vaporul pe Dunăre, la 
Cazane. La startul excursiilor pe Va
lea Prahovei și cea a Oltului au fost 
prezenți numeroși posesori de biciclete, 
motociclete și autoturisme.

CRAIOVA: In Lunca Jiului și în 
Parcul Poporului s-au organizat reu
șite serbări cîmpenești la care au par
ticipat cca 7000 de oameni ai muncii. 
Totodată, la excursia organizată la 
balta de la Adunatii de Geormani au 
participat peste 1000 de salariați ai 
întreprinderilor și instituțiilor craio- 
vene.

ORADEA: Pe malul Crișului și în 
împrejurimile pitorești ale orașului a- 
proape 10.000 de oameni ai muncii 
s-au întîlnit pentru a sărbători în mij
locul naturii zilele de 1 și 2 mai 
Spectacolele artistice, muzica și spor
tul au contribuit la reușita acestor ac
țiuni turistice de mase.

PITEȘTI: Parcul și pădurea Trivale 
au cunoscut în aceste zile animația 
și atmosfera marilor sărbători. Pînă 
noaptea tîrziu n-au contenit cîntecele 
și jocurile populare tradiționale ale 
regiunii Argeș. Întrecerile sportive au

Popularizare eficientă în raionul făget
în scopul popularizării ramurilor spor

tive prevăzute în programul Sparta- 
chiadei republicane, consiliul raional 
UCFS Făget din regiunea Banat a luat 
o frumoasă inițiativă : organizarea 
unor demonstrafii sportive în diferite 
centre din raion. Astfel, la Tomești, 
muncitorii fabricii de sticlă au făcut 
o reușită demonstrație la popice, 
atletism, volei feminin și șah. Cîi a- 
cest prilej s-a organizat și un 
de fotbal dotat ou o cupă de 
oferită de asociația sportivă Sticla. 
La turneu au participat 5 echipe. Fi
nala s-a disputat între formațiile 
Transportul Făget și Sticla Tomești, 
victoria revenind primei echipe eu 
5—2.

Secretarul asociației sportive Sticla, 
tov. A. Gnrschi, ne-a declarat că în în
trecerile Sparlachiadei vor fi cuprinși 
toți cei 500 de membri UCFS din aso
ciație. La primele întreceri ale Sparta-

turneu 
cristal

SPORTUL POPULAR
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★

Foto: I. Mihăică

serbări cîmpenești organizate
★

și
cu prilejul zilelor de 1 și 2 mai

contribuit și ele la reușita frumoasei 
serbări cîmpenești la care au participat 
numeroși locuitori ai orașului și ai 
comunelor din împrejurimi.

Excursii și serbări cîmpenești ase
mănătoare s-au organizat și în cele
lalte regiuni și orașe ale țării. Pre- 
...................... și mii de oameni ai 

și vîrstnici, și-au ma- 
acest prilej dragostea 
dorința de o cunoaște 
neasemuit ale țării, de

tutindcni, mii 
muncii, tineri 
nifestat și cu 
pentru turism, 
frumusețile de 
a-și petrece cît mai plăcut și folositor 
timpul liber, în mijlocul naturii.

GH. CLIBA

ORA DE SPORT LA FABRICA DE MAȘINI ELECTRICE
(Urmare din pag. 1)

tot așa lapului Și
la fotbal. Con
ți pasiune pen-

pului bara de 50 kg. 
greutate, la lungime, 
curenți mulți, ambiție 
tru a se clasa printre primii.

La sectorul de aruncare a greutății 
s-a produs o adevărată avalanșă de... 
recorduri personale. Dacă la început o 
parte dintre amatorii acestei probe at
letice au aruncat bila de metal la 6-7 
metri, după ce li s-au dat cîteva sfa
turi privind tehnica aruncării, rezul
tatele lor au crescut văzînd cu ochii. 
A fost de ajuns ca maestrul sportului 
Nicolae Rășcănescu — trimis de clu
bul Avîntul la această oră sportivă — 
să arate de 3—4 ori cum se aruncă 
corect greutatea, pentru ca rezultatele 
să fie din ce în ce mai bune, lată, 
de pildă, cum au evoluat aruncările 
tînărului montator V. Chirculescu: pri
mele două încercări ■— 6 și 7 metr]. 
După ce i s-a arătat poziția corectă, 
cum trebuie să-și ia elanul, a arun
cat bila cu doi și chiar trei metri 
mai departe. Și ca el au mai fost 
mulți. La sfîrșitul concursului au fost 
consemnați cu „norma îndeplinită" la 
aruncarea greutății pentru Insigna de

cb iadei
200 de 
schitul interes manifestat pentru Sp-ar- 
tachîada republicană au contribuit nu 
numai acțiunile de popularizare a aces
teia ci și faptul că „duminicile spor
tive" ce s-au organizat aici au fost 
foarte reușite, făcîndu-se o bună propa
gandă pentru sport. O dată cu primele 
întreceri au apărut și noi talente. Su
flătorul sticlar Ion Mircea dovedește 
reale calități la popice, ca și munci
torii sticlari C. Boțea și Erica Som la 
tenis de masă. „Sper — a spus 
A. Gurschi — că aceștia, alături de alte 
elemente, să ne reprezinte cu cinste în 
etapele următoare*.

Și la Făget și Dumbrava s-au organi
zat „duminici sportive", ia care și-au 
dat concursul numeroși gimiiaști, atleți, 
voleibaliști și motocicliști.

Demonstrațiile — mult aplaudate de 
public — au constituit un bun mijloc 
pentru atragerea tineretul Iui din raion 
ÎH întrecerile Spartachiadei republicane. 

republicane au participat peste 
muncitori din fabrică. La deo-

Din regiunile Mureș Autonomă-Ma- 
ghiară, Cluj, Brașov și altele mii și 
mii de turiști au pornit cu trenurile și 
autocarele spre București, spre Cheile 
Bicazului, la barajul și lacul de acu
mulare al hidrocentralei V.I. Lenin, 
spre cetățile industriei chimice de la 
Săvinești și Onești precum și spre 
alte noi obiective industriale ale țării. 
Numai la Cazane au fost prezenți în 
aceste zile peste 2 000 de turiști dor
nici să vadă primele contururi ale 
grandioasei hidrocentrale ce a început 
să se construiască aci.

polisportiv peste 30 de tineri și vîrst- 
nici. Ei reușiseră să arunce greutatea 
de 4 sau 5 kg la peste 8 și, respectiv, 
9 metri.

Stînd de vorbă cu cîțiva participant! 
la această oră de sport, organizată 
imediat după terminarea schimbului 
de dimineață, am reținut doar atît din 
cele spuse: „Foarte util, vom partici
pa cu plăcere și altă dată! (După 
cum ne-a spus președintele asociației 
sportive Electra, toy. Ion Nedelea, ac
țiunea inițiată va continua. în fiecare 
săptămînă se vor organiza de 3 sau 4 
ori asemenea „ore sportive").

Ua sfat competent este totdeauna bineoenit. Maestrul sportului Nicolae 
Rășcănescu demonstrează unui muncitor de la Fabrica de mașini electrice 

cum se aruncă... cît mai departe greutatea.

PREMIERĂ PE HERĂSTRĂU
(Urmare din pag. 1)

Junioare I — Georgeta NiculescuKt .
(C.S.S.) ; K 2 junioare I — C.S.S. (Ma
ria Dina, Elena Berbecel) ; C 2 juniori I
— C.S.S. (I. Policov, D. Adrian) ; K1 
seniori (500 m) — Poenaru (Steaua) ; 
K 2 seniori (500 m) — Dinamo (Gh. Ma
tei, Gh. Butnaru) ; C1 seniori — M. 
Popov (Steaua) ; K1 seniori (800 m) •— 
Sciotnic (Dinamo) ; K 2 seniori (800 m)
— Dinamo (Sabo, Antonel) ; K 4 seniori
— Steaua (Crăciunescu, Chitai, Gheor- 
ghe, Simionov); C 2 seniori — Steaua

Portretul nostru

In primele rin duri
Desigur, nu e o regulă ca un pur

tător al insignei de „Fruntaș în în
trecerea socialistă" să aibă bicepșii 
puternici, nuușchii pieptului bine dez
voltați sau o statură atletică. Și aceasta, 
mai ales cînd e vorba de un croitor 
în piele. Prin înfățișarea sa însă, 
Gheorghe Jitaru de la fabrica de în
călțăminte „Străduința" din Suceava, 
la fel ca și mulți alții care se bucură 
de binefacerile sportului, parcă impune 
această regulă. îl distingi ușor acolo 
lîngă fereastră, în cel de al șaptelea 
sau optulea rînd de croitori care, cu 
o măiestrie impresionantă, prin cîteva 
mișcări ale mîinii, dau la iveală fața 
unei noi perechi de încălțăminte. Fie
care mișcare a cuțitului ascuțit ca un 
brici înseamnă realizarea planului, ca
litate sută la sută, maximum de eco
nomii etc. De aceea n-am îndrăznit să-1 
stingheresc de la lucru, ci contând pe
binecunoscuta ospitalitate moldove
nească, l-am vizitat acasă.

★
— MV-e teamă că v-am ratat repor

tajul, mă întâmpină Gheorghe Jitaru.
— Ce vă face să credeți ?
— Anotimpul. Știți, sportul meu pre

ferat e schiul...
— Anotimpurile trec, pasiunile însă 

dăinuie !...
— într-adevăr. A mea durează de 

aproape douăzeci de ani, încă de pe 
cînd eram copil. în timpul stagiului 
militar m-am dedicat 
i-arn rămas credincios

— Ceva titluri ?
— Dacă vă satisface, cel de campion 

al asociației... Eram la un pas de cel 
pe regiune, dar... N-am renunțat însă. 
Din mai, încep să mă ocup de pregă
tirea fizică, iar la iarnă...

•— V-am întâlnit numele pe lista 
participanților la Spartachiada repu
blicană și la Insigna de polisportiv...

fondului, căruia 
fi azi.

In final, se cuvine să menționăm pe 
cîțiva dintre participanți. Pe unii din
tre cîștigători și pe unii care au pre
gătit și organizat această plăcută oră 
sportivă. In primul rînd pe D. Ionescu 
— 5,40 m la lungime și cel mai bun 
la haltere. C. Balaban — 12 m la 
greutate și apoi pe cîțiva dintre acti
viștii sportivi din fabrică: V. Găisea- 
nu, secretarul organizației
U.T.M. la secția „M.D.", fruntașul în 
întrecerea socialistă C. Pătrașcu, pre
ședintele secției de volei D. Grozea. 
Și ca ei au mai fost mulți alții.

de bază

Spiță (Voința) ; K 4 x 500 m seniori — 
(Nistor. Sabo) ; K1 senioare — Cresa 
Dinamo (Ioniță, Popescu, Milicln, Ble- 
nesl) ; K 2 senioare — Dinamo (Sanda 
Iorgulescu, Viorica Stoica). DUMINICA : 
S1 juniori II — M. Nascev (S.S.E. 1) ; 
S.2 juniori H — Olimpia (R. Pătrașcu, 
P. Martinov) ; S 4+1 juniori II — Steaua 
(A. Grabovschi, C. Mihai, P. Ionescu, 
N. Ivan + M. Nicolae) ; S1 seniori — 
E. Petrache (Știința) ; S 2 seniori — 
Voința (I. Radulescu, S. Zisu) ; S 2+1 
seniori — Dinamo (R. Batzi, P. Ceapu- 
ra + I. Gheorghe) ; S 4+1 juniori I — 
SJS.E. 1 (V. Giurgiu, Dt Panaitescu, Gh.

— Da. Amîndouă o să mă ajute să 
cuceresc titlul de campion regional la 
schi. Apoi turismul, căruia îi consacru 
cu plăcere o bună parte din timpul 
meu liber.

— Așa-i că anul acesta o eă mă iei 
și pe mine, tăticule ? intervine în dis
cuție Dănuț, fiul, un băiețel vioi, cu 
nasul în vînt, candidat în acest an la 
titlul de... școlar. Luăm și mingea, nu ?...

Gheorghe Jitaru îl privește cu drag 
apoi îmi face o confidență : i-a con
fecționat Iui Dănuț o pereche de schi
uri. Cît privește încălțămintea, bocancii 
de schi „Pionier" produși chiar la 
„Străduința" sînt cu no s-cu ți acum în 
toată țara.

— Pentru că veni vorba : Cum ați 
obținut insigna de „Fruntaș în între
cerea socialistă ?"

— La aceasta... probele sînt ceva mai 
grele, glumește tovarășul Jitaru. A tre-

GHEORGHE JITARU

buit să ies timp de 11 luni „campion" 
la îndeplinirea planului, la calitate, la 
economii...

★
Privesc fotografia care va lua dru

mul spre zincografie și mă gîndesc cil 
de frumos va arăta Insigna de poli
sportiv prinsă alături de steluța rubi
nie de pe pieptul comunistului Gheor
ghe Jitaru, candidat la titlul de cam
pion al regiunii Suceava la schi.

OCTAVIAN GÎNGU

mantia-i

Pe-un picior de plai../4
(Urmare din pag. 1)

După „luciul" ei, îmi dau seama că 
ridicările în brațe fuseseră repetate 
cu asiduitate...

înserarea iși așterne încet ______
fumurie. Depărtările capătă mai întii 
contururi vagi, apoi dispar. Petcuțu 
și-a isprăvit și el antrenamentul. Stăm 
de vorbă în jurul unui'foc de vreascuri 
ce troznesc din cînd în cînd...

„Felul muncii mele mă ține aproape 
tot anul departe de activitatea sportivă 
din comună, îmi spune el. Totuși, cînd 
știu că se organizează cîte un concurs 
mă jac „luntre și punte" și cobor ca 
să particip și eu... Anul trecut am a- 
lergat la cros. Antrenament aveam cit 
șapte! Doar cine altul dacă nu eu 
colindasem alergînd toți „munții".., 
De altfel, atunci am și cîștigai.. '. Pes
te o săptămînă cobor din nou... Tot 
la concurs. De data asta, însă, nu-t 
vorba de un concurs sportiv, ci de cin- 
tece din fluier... că-mi place tare mult 
să doinesc l"

Petcuțu își desprinse din brîu un 
fluier și-l duse la buze...

... Și foșnetul vîntului acompania 
molcom sunetele unduite ale doinei 
„zise" de oierul Petcu Alioanei...

M. Dublea) ;

Fusariu, I. Buzică + C. Vinulescu) ; S 2 
vîsle junioare II — S.S.E. 1 (Sanda Ma
rian, Maria Constantin) ; S1 juniori I 
Șt. Gondar (S.S.E. I) ; S 2 vîsle senioare 
— Metalul (M. Uzunov, :
8+1 seniori — Steaua ; S 2 vîsle ju
niori I — Metalul (Gh. Istrate, M. Mt 
rea ; S 1 juniori I — Șt. Tudor (SSE 1) ; 
S 4+1 seniori — Steaua (Boțan, Vitcos, 
Milincovicl, Vasile + Imre) ; S 2 vîsle 
junioare I — Metalul (V. Ignat, M. Ko
rea) ; S 8+1 juniori I — S.S.E. 1 (Ogre- 
zeanu, Panaitescu, Fusariu, Gonda, Du
mitrescu, Raț, Giurgiu, Buzică + vinu
lescu).



ATLETISM

start ia sosire
Apropierea sezonului 

marilor competiții atleti- 
oe a început să se facă 
tot mai simțită. Antrena
mentele celor mai multi 
dintre atleții noștri frun
tași se desfășoară cu toa
tă seriozitatea și roadele 
acestei preocupări sporite 
se văd, din zi în zi, tot 
mai dar. Performanțele 
atleților noștri, bazate a- 
proape în exclusivitate pe 
pregătirea fizică multilate
rala desfășurată piuă a- 
cuffl, întrec ta multe ca
zuri prevederile și anun
ță o „recoltă" bogată de 
cifre valoroase. Bineînțe
les, cu condiția expresă 
ca pregătirile să nu înce
teze nici măcar o singură 
clipă, să nu intervină nici 
un moment de...' „liniște".

In perioada actuală 
pregătirea tehnică și tac
tică trece pe primul pian 
al preocupărilor, dar în 
nici o clipă nu trebuie 
uitată dezvoltarea, în con
tinuare, a calităților fizi
ce de bază (forța, viteza, 
rezistența) fără de care nu pot fi con
cepute rezultate de înaltă valoare.

Cercetînd fișele de performanțe ale 
acestui început de sezon desprindem 
o sene de constatări. IPă de pildă 
rezultatele sprinterilor, la 106 m : 

Gheorghe Zamfirescu (10,7) 
Valeriu Jurcă (10,6) 
Alex. Tudorașcu (10,5) 
Aurei Stamaiescu (10,5) 
Petre Cioeanu (11, t)

După finala juniorilor de la Cluj
Alte rezultate tehnice

10.5
10.6
10,6
10,6
10.7
10.8 Valentin Popescu (10,7)
10.9 Victor Raîca (W.v)
10.9 ion Osoianu (10.9)
10.9 German Albrecht (10,7)-
10,9 C-tin Iordan (111) 
între paranteze am notat cele 

bune rezultate ale alergătorilor respec
tivi. înregistrate la slirșiiul anului tre
cut.

După cum se vede activitatea gru
pei sprinterilor este promițătoare. Dirt 
păcate nu același lucru se poate spune 
despre alergătoarele noastre de viteză 
ale căror persoective nu apar deloc 
satisfăcătoare. In această situație ne 
punem întrebarea firească, de ce nu 
se înjghebează și o grupă de sprintere, 
mai ales acum cînd avem la tndemînă 
experiența pozitivă a activității desfă
șurate de băieți ?

Rezultate superioare sau fa imediata 
apropiere a celor mat bune din 1963 
au fost înregistrate șt la alte probe. 
Șerban Ciochină 'a Tiplu s li (16,16 m 
față de 16,13 m), Miha' Cainicov la 
lungime (7.61 m ca și anul trecut). 
Viorica Viscopoleaim 1a lungime (6.09 
—6,14 m), Alexandru Spiridon la înăl
țime (2.09 m față de 2.08 m), Niculina

CAT. JUNIOARE I: sărituri 1. Dia
na Toma (Buc. 11) 9,00 ; 2. Nona Știucă 
(Buc. II) 8,60; 3—4. Carmen Țiparu 
și Maria Nicolaină (reg. București) 
8,45; bârnă 1. Toma 8,95; 2. Mioara 
Popescu (Buc. II) 8,90; 3—4. Țiparu 
și Știucă 8,60. paralele 1. Știucă 18,30;
2. Toma 17,90; 3. Popescu 17,35; soi 
1. Popescu 18,95; 2. Știucă 18,65; 3. 
Toma 18,35; individual compus 1. Toma 
54.2C-; 2. Știucă 54,15; 3. Popescu 
53,30.

CAT. SENIOARE I: sărituri 1. Elena 
Solomon (Buc. 1) 17,50; 2 Liapa Po
pescu (Cluj) 17,15; 3. Carmen Grecu 
(Bacău) «17,10; paralele 1. Alina Baicu 
(Oltenia) ~ -
Constanta 
17,50; birnă 1. Rodica Cheșa (Ploiești) 
17,90. 2. Solomon 17,75; 3. Gabriela 
Loghin (Buc. II) 17,45; sol I. Solo
mon 18,70; 2. Loghin 18,55; 3. Rodica 
Știrbu (Buc. I) 18.55. Individual com
pus: 1. Salomon 70.70; 2. Loghin 69,85;
3. Paula Maneta (Buc. II) 68,90.

CAT. MAESTRE: sărituri 1. Rodica 
Apăteanu 18,10; 2. Lucia Chiriță 17,30; 
3. Gabriela Berescu 17,15; paralele
1. Apăteanu 18,70; 2. Maria Andrioaie 
18,15; 3. Olga Ionescu 18,05; birnă I. 
Ionescu 17,70; 2. Andrioaie 17,20; 
Chiriță 17,10; sol.
2. Chiriță 18,20; 3.

17,75; 2. Grecu 17,55; 3.
Postoi-ache (Dobrogea)

3.
1. Apăteanu 18,80; 

Ioriescu 17,60.

mai

abordat 
m dar

Băieți

ghiu
3. Ac him 9,10; paralele 1. Achim 9,40; 
2. Gheorghiu 9,40; 3. Bunescu 9,35; 
sărituri 1. Cailidi 18,55; 2. Gheor
ghiu 18,50; 3. Achim 18,25; bară 1. 
Achim 9,45; 2. Gheorghiu 9,40; 3. Bu
nescu 9,49; individual compus 1. 
Cailidi 74,25; 2. Achim 73,65 ; 3. Bu
nescu 73,65.

CAT. SENIORI II: sol 1. Petre Mi- 
h a iac (Buc. I) 19,10; 2. Cornel Bălan 
(Buc. 1) 19,00. 3. Paul Cosita (Buc. I) 
18,80; inele 1. Mihaiuc 9,50; 2. Bălan 
9,30; 3. Constantin Popescu (Buc. I) 
9,15; sărituri 1. Mihaiuc 18,80; 2. Mihai 
Alexa (Cluj) 18,75; 3. Gheorghe Pău- 
nescu (Oltenia) 18.60; cal 1. Păunescu 
9,35; 2. Mihaiuc 9,20; 3. Grigore Marca

(Buc. II) 9,30; 2. Gailidi 9,20;

Scurte portrete

Petre Pot-

(Brașov) 9,06; paralele 1. Bălan 18.00; 
2. Popescu 18,15; 3. Jean Lasou (Boc. 1) 
18,10; bară 1. Bălan 18,95; 2. Mihaiuc 
18,60 ; 3. Popescu 18,40; indii hui
compus 1. Mihaiuc 93,20; 2. Bălan
92,85; 3.. Popescu 90,75.

GAT. SENIORI 1: sol 1.
oovaru (Buc. I) 18,20; 2. Petre Măr- 
cuțlu (Crișana) 18,15; 3. Teofil Blaj 
(Brașov) 17,90; bară 1. Blaj 16,30; 
2. Gheorglte Mutu (Oltenia) 16,20; 3. 
Aurel Șelariu (Banat) 16,20; paralele
1. Potovaru 17,85; 2. Blaj 
Muta 17.30; cal 1. Mărcuțiu 
Blaj 16,80; 3. Mutu 16,80; 
Potcovaru 17,85. 2. Șelariu
Blaj 16,40: sărituri 1. Potoovaru 18,55;
2. Mutu 18,50; 3. Blaj 18,20.

17,4»; 3.
17,90; 2.
inele 1.

16,70; 3.

ale campionilor
PETRE

Juniorul Petre Ciobanu — o autentică speranță a 
sprintului nostru.

Foto : R. Vilara
Balea la înălțime (1,58 m — 1,60 m). 
Ana Sălăgean la greutate (15,70 m 
— 15,99 m) etc. Așteptăm, în săptă
mânile următoare confirmarea și îm
bunătățirea acestor rezultate și ale al
tora la celelalte probe.

Fondiștii bucureșterii n-au 
încă distanța clasică de 5000
au luat parte la o cursă de 3000 m 
în cadrul căreia au -obținut rezultate 
promițătoare : Ov. Lupu 8:25,2; Vic
tor Caramihai 8:26,2 — rec. personal; 
Mic. Mustață 8:32,0 — rec. pers.; Șt. 
Mihaly 8:39,6 — cec. pers.; Ion Rusnac 
8:39,8 — rec. pers.; Ion Căpraru 8:44, 
0-rec. pers. îi așteptăm ajutn la star
tul probelor oficiale.

Fetele au alergat recent 500 m : 
Mirela Nicoară 1:17.4; Doina Bîrsan 
1:17,6. Și pe ele dorim să le vedem 
într-o cursă de 4C0 m sau pe 800 m. 
Ocazia o vom avea în zilele de 16 și 
17 mai la concursul republican de pri
măvară al seniorilor.

Sîmbătă a avut loc la Ploiești un 
concurs cu participarea unora dintre 
atleții lotului republican și olimpic. In 
afara lor, la startul întrecerilor, au fost 
prezenți și o serie de atleți de la clu
bul Știința București. Ar fî fost foarte 
bine dacă și alți atleți din cluburile 
bticureștene n-a-r fî „scăpat" ocazia să 
participe la această întrecere. Ceea ce 
a suprins însă și mai mult a fost fap
tul că absolut nici un atlet ploieștean 
n-a fost înscris în concurs. De ce ? 
Le strica oare cu ceva atleților ploieș- 
teai, ca și celor bucureșteni, să fi par
ticipat la această competiție ?

I: solCAT. JUNIORI 
Cailidi (Buc. I!) I8.8C: 2. 
nescu (Buc. 11) 
Achim (Buc. 11) 18,05; 
Moșnegută (lași) 9,15; 
3. Achim 8,90; inele 1.

18.80;

1. Gabriel 
Aurel 8u-
8. Nicdae 

cal 1. Romeo 
2 Cailidi 9.10; 
Alircea Gheor-

A doua etapă 
a campionatului pe echipe

Sîmbătă și duminică, la Cluj, este 
programată etapa a doua a campio
natului republican pe echipe. In pre
zent ta fruntea celor două clasamente 
se află formațiile clubului Diriamo 
București, care au cele mai mari șanse 
de a rămfae în frunte și după cea de 
a doua etapă. La fete, totuși, e de 
așteptat „asaltul" spre primul loc al 
echipei Știința I, aflată după etapa din 
11—12 aprilie pe locul al V-lea.

Concursul de la Cluj va fi, de ase
menea, un bun prilej pentru verifica
rea pregătirii gimnajtilor fruntași din 
țara noastră, ta preajma unor impor
tante confruntări internaționale.

Din nou pe parcursurile de obstacole...
Un concurs reușit și foarte util

Se pare că în acest sezon întîl- 
nirile eu călăreții fruntași vor fi mai 
numeroase ca în alți ani. Și nu poate 
deeît să ne bucure faptul că atît clu
burile sportive cit și comisia de călă
rie a orașului București și federația 
de specialitate manifestă preocupare 
pentru un program competițional mai 
bogat în întreceri de obstacole și 
dresaj.

Concursul desfășurat duminică a fost 
binevenit nu numai din punct de ve
dere propagandistic, ci și pentru ca 
el a oferit tehnicienilor și călăreților 
noștri posibilitatea unei utile verifi
cări a stadiului de pregătire înaintea 
primului concurs hipic internațional, 
cel care va avea loc între 10 și 12 mai 
în R.S.F. Iugoslavia, la Novisad.

Am remarcat, din nou, progresele 
făcute de majoritatea călăreților și în 
special de tinerii sportivi care se pre
gătesc nu numai pentru CUI de la 
Novi Sad, ei și pentru campionatele eu
ropene din R. P. Ungară. De altfel, 
unele dintre rezultate ne scutesc de 
comentarii : în proba de categorie mij
locie rezervată juniorilor, Eugen lo- 
nescu (Știința) a ocupat primele două 
locuri — cu Fraga și Gratis — reali- 
zînd 3 p, timp 1:32,5 și respectiv 4 p, 
timp 1:153, urmat de colegul său, 
Mircea Silea (cu Ghidran) care a ter
minat parcursul eu 4 p, timp 1:21,4. 
O evoluție excelentă a avut-o și un alt 
component al Iotului nostru de juni
ori, tînărul călăreț Vasile Ionescu 
(Steaua), învingător în proba de du
rată rezervată seniorilor. Văsile Io
nescu — cu Gerilă — a realizat 34 p, 
timp 1:32,3, confirmînd buna sa pre
gătire. t

Cu interes deosebit a fost urmărită 
și întrecerea seniorilor îa cadrul ca
tegoriei semigrea în care A. Costea 
(Steaua) și C. Vlad (Dinamo) au ocu
pat primele două locuri. La juniori 
începători — categoria seminșoară — 
a cîștigat Gh. Moiseanu (Dinamo) ur
mat de M. Aluneanu (Știința) și G. 
Ionescu (Știința).

Competiția, dotată cu Cupa 1 Mai, 
a prilejuit și o spectaculoasă între
cere pentru adiționarea unui număr

cit mai mare de puncte. Iată și da- 
sameatal întocmit după cele patru pro
be de obstacole : 1. ȘTIINȚA 172 p, 
2. Steaua 159 p, 3. Dinamo 130 p.

Subliniind încă o dată utilitatea a- 
cestui concurs ca și a întrecerilor inau
gurale ale actualului sezon competi
țional, tie exprimăm convingerea că 
viitoarele concursuri internaționale — 
în care dorim călăreților noștri frun
tași succes deplin — nu vor determina, 
ca în anii trecuți, o reducere a acti
vității compeiiționale interne și că vom 
asista în continuare la frumoasele în
treceri de călărie. Și aceasta nu numai 
în București...

DAN GIRLEȘTEANU

Popa Mihai (Steaua), cu calul Altai, a făcut un excelent parcurs în proba 
de categorie setniușoarâ rezervată juniorilor.

Foto * T. Chiofeaiiu

RODICA APĂTEANU POTCOVARU

17 ani), pen-(are doar

■MM# ■l'dBWiMtiOfft j.'r1

Deși tînără
tru multi dintre spectatorii consecvenți 
ai întrecerilor de gimnastică Rodica 
Apăteanu apare ca o concurentă „o ir si
ni că“. Șt aceasta nu at îi pentru faptul 
că ar practica gimnastica de multi 
ani, ci pentru că, insușindu-și destul 
de repede secretul mișcărilor grele, ea 
a trecut cu ușurință .peste treptele 
„pionieratului", lucrînd de peste un an 
și jumătate in cadrul categoriei mae
stre. Dacă avem in vedere că Rodica a 
debutat în gimnastica de performanță 
în 1960. atunci trebuie să considerăm 
că succesul ei de la Cluj este deosebit 
de valoros și atestă măiestria evidentă 
a tinerei gimnaste. De altfel, ea este 
de mai multi ani componentă de bază 
a echipei Dinamo București, iar re
cent a fost selecționată « echipa de 
tineret a R.P. Romine care a evoluat 
în Cehoslovacia. '''

Rodica este elevă în clasa a X-a 
a Școlii medii nr. 15 din București, 
ruimărindu-se printre fruntașele clasei. 
Antrenorul său. Ștefan Tarco, ii intre- 
vede succese și mai mari în viitor.

La Școala medie nr. 35 din Capitalii, 
unde este elev in clasa a X-a. Petre 
Potcovar a este apreciat de profesori 
și f&tegi ca unul din cei mai buni șco
lari, ații la învățătură, cit și in sport 
și în activitățile obștești. Iar titlul de 
campion Ia juniori pe care l-a cișhgat 
recent la Cluj, confirmă pe deplin se
riozitatea și talentul său. Un fapt se 
impune a fi subliniat: concursul de la 
Cluj a fost primul în oare Petre Pot
covarii a evoluat ia categoria seniwl I. 
după o pregătire de doar ctieva tnni. 
Desigur, antrenorul său. Ștefan Ud'ga
las, a domdit curaj inscriindu-l ia ca

ii 
in

tegoria 1 seniori. Dar elevul său 
răsplătit pe deplin încrederea pusă 
el.

In vîrstă de ÎS ani. noul campion
juniori al țării are tot timpul să-și 
îmbunătățească măiestria, să urce noi 
trepte ale perfecționării, să aspire și la 
titlul de... campion de seniori.

Notă „Selecționabilele“ nu au strălucit 
în turneul final

Turneul final al campionatului femi
nin ne-a oferit o serie de observații 
interesante asupra formei jucătoarelor 
susceptibile de selecționare în echipa 
reprezentativă.

După cum au apreciat de altfel și 
majoritatea specialiștilor prezenți la 
acest turneu, evoluția jucătoarelor 
fruntașe nu a satisfăcut, unele dintre 
ele manifestînd evidente scăderi de 
formă. Aceasta pare cu atît mai cu
rios, cu cit era de așteptat ca fiecare 
echipă prezentă la acest turneu — unde 
se decidea campioana republicană — 
să se prezinte într-o formă ascendentă, 
dacă nu maximă. Dar să analizăm mai 
bine pe fiecare jucătoare în parte.

O comportare constant bună, atît 
în apărare, cit și în atac au avut 
Viorica Niculescu și Ana Haralambie. 
Prima a marcat un plus de eficacitate 
în acțiunile ofensive. Herta Antoseh 
(în ușor progres) și Cornelia Gheorghe 
s-au achitat bine de sarcinile defensive 
și au fost utile în dirijarea atacurilor 
echipei campioane. Ambele trebuie să 
mai lucreze pentru sporirea eficacității 
aruncărilor la coș. Dintre „selecțio- 
uabileleu Științei, cel mai slab s-a pre
zentat Sanda Dumitrescu. Unele acțiuni 
reușite pe contraatac nu-i pot suplini 
lipsurile din apărare (neatenție) și 
atac (orientare).

Comportări ne concludente au avut 
jucătoarele de la Rapid. Este drept, 
atît Eva Ferencz cît și Anca Racoviță 
au muncit mult în apărare. Aportul lor 
în atac a fost însă mai scăzut ca de 
obicei, în sțredal la E. Ferenc®. Pivo
tul ccAăpei, Elena Ivanovici. a făcut cî- 
teva partide bune. Ne-a surprins însă 
în mod neplăcut nervozitatea ei exce- 
sivă, care o împiedică să se concen
treze în suficientă măsură asupra jo
cului. îi este necesară mai multă dîr- 
zenie în rezolvarea acțiunilor cu ad
versar direct, sub panou. Neașteptat 
de slabă a fost evoluția Irinei Vast- 
leseu. Neatentă în apărare, lipsită de 
coordonare în mișcări, ea nu-și poate 
folosi calitățile fizice pe care le po
sedă ; mai trebuie să lucreze serios, 
hi comportarea Haneiorei Spiridon am 
notat cu plus aportul din acțiunile 
ofensive și cu minus pe cel din acțiu
nile defensive. Și de la această jucă
toarele așteaptă mai mult.

(Observațiile prilejuite de turneul fi
nal pot constitui un ghid pentru acti
vitatea următoare a prof. S. Ferencz, 
care răspunde de pregătirea lotului.

(a.v.).
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lHuncă și g-îndwti 
pentui O. de Takia

Exigentă In antrenamente și în analiza competițiilor

Cu 10 kg peste norma olimpică
3 minute cu $tcian A ( li im, secretar general 

al f. R. II.

Mai sînt 158 de zile pînă la deschiderea Jocurilor Olim
pice de la Tokio. Sportivii romîni au început o nouă 
lună de muncă asiduă, de pregătire intensă. Calen

darul competițional este și el mult mai bogat decit pînă 
acum. Ca urmare, luna mai cere „olimpicilor" noștri și mai 
multă seriozitate la antrenamente, evoluții cît mai conclu
dente în diferitele întreceri interne și internaționale.

Subliniind din nou necesitatea organizării unui număr 
cît mai mare de competiții, la care să participe cît mai mulți 
dintre sportivii noștri fruntași, credem că trebuie avute în 
vedere și alte DOUĂ IMPORTANTE OBIECTIVE.

Este vorba în primul rînd de o și mai exigentă muncă 
de organizare și sprijinire a antrenamentelor, în sensul unui 
control permanent și eficient. Colaborarea dintre antrenor, 
metodist și medic trebuie să se manifeste și în această di
recție cu toată exigența, combătîndu-se cu fermitate tendin
țele de slăbire a ritmului de pregătire sau dimpotrivă exce
sul, subaprecierea sau invers, supraaprecierea rezultatelor. 
Trebuie să se manifeste o atenție deosebită față de acei 
sportivi care consideră că performanțele anterioare, expe
riența lor, le pot permite să privească liniștiți... filele calen
darelor. Nimic mai greșit I In această perioadă în toate 
țările lumii candidații olimpici își desfășoară pregătirile in
tr-un ritm deosebit de ridicat și nici cei mai mari favoriți ai 
diferitelor probe nu-și pot îngădui momente de „relaxare".

Credem că în această direcție ar trebui urmat exemplul 
pe care unii dintre sportivii noștri, deținători ai unor per
formanțe valoroase, îl oferă prin seriozitatea și hărnicia 
muncii ’ lor de pregătire: canoiștii și caiaciștii, voleibaliștii, 
trăgătorii de la pistol viteză etc.

Cea de a doua problemă care trebuie să rețină atenția co
lectivelor de tehnicieni și chiar a sportivilor înșiși se refe
ră la concluziile și învățămintele care trebuie trase după 
fiecare mare întrecere internă, după fiecare competiție inter
națională de verificare.

Creste lista 
candidaților olimpici

Ultimele concursuri ne-au adus 
j>e lîngă satisfacția consemnării 
■unei evoluții din ce în ce mai 
bune a sportivilor noștri frun
tași și prilejul de a adăuga pe 
tabelul celor care și-au îndepli
nit norma olimpică pe anul 1964 
noi nume de candidați pentru 
întrecerile de la Tokio.

Rubrica noastră de astăzi o 
iîeschide campioana olimpică 
3OLANDA BALAȘ. La primul 
său concurs din acest sezon ea 
a obținut cea mai bună perfor
manță mondială a anului, să
rind 1,87 m, rezultat care depă
șește cu 16 cm norma olimpică 
pe 1964 și este superior cu 2 cm 
propriului ei record olimpic sta
bilit la Roma.

In „orașul lagunelor", la a 
Vl-a ediție a „Cupei țărilor la
tine" trăgătorul ION TRIPSA a 
ocupat primul loc în proba de 
pistol viteză cu performanța de 
593 p (590 p) care reprezintă 
un nou record republican și una 
dintre cele mai bune performanțe 
mondiale. In cadrul aceluiași 
concurs de la Veneția, ION 
OLARESCU și-a realizat și el 
norma olimpică pe 1964 totali- 
zînd 1156 p (1145 p) la armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri. 
Rezultatul este excelent, fiind, 
la ora actuală, cel mai bun din 
lume.

Doi dintre halterofilii fruntași 
și-au îndeplinit, și ei normele 
olimpice. LAZĂR BAROGA a 
realizat 455 kg (445 kg) la ca
tegoria semigrea și FIȚI BA
LAȘ 375 kg (375 kg) la ca
tegoria ușoară.

Alți sportivi fruntași au rea
lizat performanțe în imediata 
apropiere a normelor olimpice. 
Printre aceștia, Iosif Sîrbu 593 p 
(594 p) la armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat, atletul 
Șerban Ciochină 16,16 m (16,20 
ni) la triplu salt, săritorul in 
înălțime Alexandru Spiridon 
2,09 m (2,12 m) etc.

Sîntem convinși că viitoarele 
competiții, tot mai numeroase 
în această perioadă, vor spori- 
numărul celor cu normele olim
pice îndeplinite. Trebuie avut 
însă în vedere că normele olim
pice ale anului 1964 trebuie 
realizate cel -puțin de două ori 
pînă la data de 15 septembrie.

Succes tuturor I
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Trebuie pornit de la analiza realistă a fiecărei evoluții a 
sportivilor noștri, de la aprecierea fiecărui succes în raport 
cu valoarea adversarului, cu stadiul de pregătire, cu înde
plinirea obiectivelor și sarcinilor corespunzătoare fiecărei 
etape în parte. Considerăm că trebuie procedat așa cum s-a 
făcut, de exemplu, după întîlnirea gimnastelor noastre cu 
cele poloneze. Concursul din sala Floreasca s-a încheiat 
cu victoria sportivelor romînce, dar întrecerile au reliefat 
evident și rămineri în urmă in pregătirea gimnastelor noas
tre. Și este bine că tocmai asupra acestor lacune colectivul 
de specialiști și-a îndreptat toată atenția, insistind mult 
mai puțin — numai atît cît era necesar — în aprecierile 
pozitive.

De un real folos a fost, privit prin această prismă, recen
tul turneu de box cu pugiliștii coreeni, în care de asemenea 
scorul ne-a fost favorabil. Și în acest caz s-au tras conclu
zii prețioase cu privire la stadiul actual de pregătire a 
boxerilor noștri, la posibilitățile reale ale unora dintre corn- 
ponenții lotului olimpic A și B, creîndu-se astfel posibilita
tea de a se lua măsuri din timp în vederea viitoarelor în- 
tîlniri, a Jocurilor Olimpice.

In plin sezon competițional se recomandă ca această me
todă de muncă să stea la baza analizei tuturor întrecerilor 
la care vor participa sportivii noștri, analiză în care nu au 
ce căuta menajamentele sau scuzele, ci în care trebuie să 
existe .— ca un fir conducător — dorința de a sesiza din 
timp toate deficiențele, de a acționa cu hotărîre în direcția 
lichidării lor.

Luna mai constituie — prin multitudinea problemelor de 
pregătire și de participare la activitatea competițională —- 
o etapă deosebit de importantă pentru cei mai mulți dintre 
componenții loturilor noastre olimpice, o etapă la sfîrșitul 
căreia dorim să consemnăm cît mai multe norme îndepli
nite, performanțe și comportări cît mai valoroase.

S. P.

Stadionul Național din Tokio va găzdui festivi lățite de deschidere și de închidere, întrecerile de 
atletism. „Cupa Națiunilor" la călărie și finala turneului de fotbal.

0 Cel mai bun semifondist în 
concursurile de sala din acest 
an este Tom O’Hara. Din ianua
rie și pînă acum el a corectat 
de 3 ori recordul mondial pe o 
milă: 3:58,5, 3:56,6 și 3:54,4. După 
acest ultim rezultat, obținut la 
Chicago, O’Hara a declarat că ax

în fața... microfonului
Interesul deosebit cu care sînt 

urmărite pregătirile sportivilor 
noștri fruntași este oglindit nu 
numai de imaginea tribunelor 
pline de fiecare dată cînd aceștia 
sînt prezenți ‘ la startul întrece
rilor. Amatorii de sport din țara 
noastră așteaptă cu nerăbdare 
edițiile jurnalelor de actualitate, 
emisiunile sportive ale televizi
unii și radioului, într-un cuvînt 
ei doresc să afle cît mai multe 
despre activitatea și preocupă
rile „olimpicilor" noștri.

în ultima vreme unii dintre 
sportivii fruntași au împărtășit 
direct gîndurile și preocupările 
lor iubitorilor de sport, la invi
tația cărora au răspuns cu bu
curie, participînd la o serie de 
reuniuni.

I-am revăzut astfel pe cîțiva 
dintre candidații noștri olimpici 
în fața... microfonului, răspun- 
zînd numeroaselor întrebări pri
vind antrenamentele, valoarea 

fi putut alerga mai repede, dacă 
ar fi avut un adversar mai bun.

® Un grup de 22 de sportivi bel
gieni, candidați olimpici, printre 
care atleți, înotători, cicliști, au par
ticipat, în luna aprilie, la un can
tonament de „oxigenerare" în loca
litatea Norejfell. în Norvegia, ei au

adversarilor și... pronosticurile 
pentru marea întrecere de la 
Tokio. în mijlocul studenților 
de la I.S.E.,de la Facultatea de 
hidrotehnică a Inst. de Con
strucții, de la I.M.F. și împreună 
cu pârtiei pan ții la „Joia tinere* 
tului“ organizată la Casa de cul
tură Mihail Eminescu, sportivi 
fruntași ai loturilor olimpice 
cum sînt Iosif Sîrbu, Ion Cer
nea, Mihai Grigorovicii, Olga 
Orban-Szabo, Lia Manoliu, Sonia 
Iovan, Emilia Liță, Lazăr Ba- 
roga, Al. Bizim etc. au vorbit 
despre munca migăloasă dar pli
nă de satisfacții pe care o des
fășoară pentru Jocurile Olim
pice.

Un prilej de împărtășire a 
unei experiențe bogate, un în
demn adresat tineretului de a 
pomi cu și mai mult entuziasm 
pe drumul măiestriei sportive. 

pus un accent deosebit pe dezvol
tarea fizică multilaterală. Record
manul mondial Gaston Roelants a 
declarat că se simte capabil ca, 
în acest an, poate chiar la Tokio, 
să alerge 3000 m ob-stacole în 8:24,0. 
Reamintim că recordul mondial ii 
aparține cu 8:29,4.

@ Atleții bulgari au participat la 
primele întreceri în aer liber. Cam
pionul balcanic Evgheni lordanov 
a stabilit cu 2,08 m un nou record 
național la săritura în înălțime. Alte 
rezultate : 100 m : Mihail Bîcivarov 
10,6 ; Veselin Vălov 10,7 ; 80 mg : 
Snejana Kerkova 11,0 sec.

POȘTA OLIMPICĂ
Studentul AD. IONESCU din Bucu

rești dorește să știe ce condițiuni 
trebuie să îndeplinească un atlet 
pentru a putea participa la J. O.

In primul rînd, trebuie să înde
plinească normele de selecționare 
în lotul olimpic al țării noastre. 
Apoi trebuie să realizeze și stan- 
dardurile de participare la Tokio 
fixate de federația internațională 
de atletism. In această privință con
siliul IAAF a stabilit următoarele : 
fiecare țară are dreptul să înscrie 
cîte un atlet la fiecare probă, indi
ferent de valoarea acestuia. Pentru 
a putea înscrie încă doi atleți (li
mita este de 3) toți trebuie să înde
plinească anumite standarduri în 
perioada 1 oct. I960 — 30 sept. 
1964. La probele de maraton și 
marș (20 și 50 km) pot fi înscriși 
cîte 3 concurenți fără nici o restric
ție.

Iată acum lista standardurilor 
olimpice : bărbați î 100 m — 10,4 ; 
200 m — 21,0 ; 400 m - 47,0 ; 800 
m — 1:48,8 ; 1500 m — 3:43,5 ; 5000 
m — 14:02,0 j 10000 m — 29:25,0 ; 
110 mg — 14,2 ; 400 mg — 51,8 ; 
3000 m obst. 8:46,0 ; înălțime —

Cele 5 minute solicitate secre
tarului general al federației de 
haltere au aviut ca subiect ulti
mul rezultat obținut de Lazăr Ba- 
roga în recenta întîlnire interna
țională de la Cluj.

— Cum apreciați valoarea ac
tuală a campionului nostru ?

— Chiar dacă n-ar fi realizat 
rezultatul de 455 kg colectivul de 
tehnicieni ar fi acordat aceeași a- 
preciere pozitivă lui Lazăr Ba- 
roga. în lunile de iarnă el a mun
cit foarte mult pentru dezvolta
rea forței și a rezistenței și per
formanțele erau normal să ur
meze acestei asidue activități de 
pregătire.

— Ce reprezintă noul său re
cord ?

— Pentru Baroga un impor
tant pas pe drumul său ascen
dent. Și pentru că a venit vorba 
de acest drum vreau să amintesc 
că, de fapt, el a început să fie 
marcat de performanțe în anul 
Olimpiadei de la Roma. La cam
pionatele europene de la Milano 
Lazăr Baroga a obținut locul III 
(427 kg) cucerind, primul dintre 
halterofilii noștri, medalia de 
bronz.

— Recapitulațî-ne, pe scurt, 
evoluția rezultatelor din ultimii 
ani.

— Deci, după 427 kg în 1960 
a>u urmat : 430 kg în 1961, 435 
kg în 1962, 445 kg în 1963. Nu 
voi aminti pentru anul 1964 re
zultatul de 455 kg pe care-l con
sider susceptibil de serioase mo
dificări. Cu atît mai mult cu cît,

La Tokio -
Ziamil parizian ,,l’Equipe“ a 

publicat recent un interviu cu 
fostul campion olimpic Harold 
Abrahams, secretarul comisiei 
tehnice din federația internațio
nală de atletism. Cu această oca
zie au fost discutate trei pro
bleme importante : 1. cronome
trajul electric ; 2 calcularea re
zultatelor la decatlon ; 3. pră
jina supraelastică.

ta campionatele europene de 
la Belgrad s-a stabilit, în mod 
definitiv, utilizarea cronometra
jului electric pentru Jocurile 0- 
limpice de la Tokio. Rezultatele 
vor fi înregistrate — electric — 
în sutimi de secundă, dar anun
țarea lor se va face ca și pînă 
acum în zecimi.

în ceea ce privește calcula
rea punctajului la decatlon — 
care a stîrnit o sumedenie de 
discuții pentru avantajul net pe 
care-l acordă probelor tehnice, 
în special prăjinii — ca se va 
face pe baza tabelei suedeze. 
H. Abrahams apreciază că și 
această tabelă este la fel de ne
echitabilă ca și cele care au pre-

2,06 ; prăjină — 4,60 ; lungime — 
7,60 ; triplu — 15,80 ; greutate — 
17,80 ; disc — 55,00 ; suliță — 77,00; 
ciocan — 63,00 ; decatlon — 7000 p; 
femei : 100 m — 11,7 ; 200 m — 
24,2 ; 400 m — 55,5; 800 m — 2:08,0; 
80 mg — 11,0; lungime — 6,00; înăl
țime — 1,70; greutate — 15,00; disc 
— 50,00; suliță — 51,00; pentatlon —- 
4500 p.

Standardurile acestea, în majori
tatea cazurilor, sînt superioare celor 
de la J. O. din 1960.

RODICA MUNTEANU din Cluj n® 
cere cîteva date asupra satului o- 
1 imp ic de la Tokio.

„Satul" olimpic este de fapt un. 
autentic orășel, putînd să găzdu
iască circa 8000 de sportivi și spor
tive. El se întinde pe o suprafață 
de 70 de hectare și cuprinde peste 
300 de case individuale de diferite 
mărimi, majoritatea cu cîte 2 ‘etaje 
și 15 blocuri cu cîte 4 etaje. In 
afara locuințelor propriu-zise în sa
tul olimpic au fost amenajate 2 
restaurante cu 6 secții, unde s-e vor 
servi meniuri diferite, o serie de 
magazine, terenuri de antrenameiat, 

să nu uităm, el a fost realizat 
la începutul sezonului.

— Vă rugăm totuși să comen
tați noul record.

— Performanța realizată în 
cadrul categoriei semigrea de 
Baroga depășește cu 10 kg norma 
olimpică pe 1964. Totodată, 
vreau să arăt că acest rezultat se 
înscrie printre cele mai bune 
șase performanțe mondiale ale 
anului. Este un succes pentru

LAZĂR BAROGA

care atît Lazăr Baroga cît și an
trenorul său Gh. Mănăilescu me
rită toate felicitările.

— în încheiere, o referire la 
acele... modificări de care amin
teați !

— După părerea mea, Lazăr 
are toate perspectivele să 
„meargă" mai departe. Consider 
că el poate adăuga barei noi ki
lograme, în special, la smuls și 
la aruncat.

cronometraj electric la atletism 

se studiază limitarea 

elasticității prăjinii
cedat-o, dar pînă va fi adoptată 
o soluție mai convenabilă tabela 
suedeză va rămîne în actualitate.

Problema utilizării prăjinii 
supraelastice este încă foarte 
controversată. După părerea spe
cialistului englez, la ora actuală 
— cu mai puțin <le 6 luni înain
tea J. O. — nu mai este timp 
să se ia o hotărîre. Tot ceea ce 
se mai poate face acum este să 
fie limitată, printr-un regula
ment special, elasticitatea a- 
cestei prăjini. în această pri
vință specialiștii sovietici an și 
sugerat o serie de cifre precise 
relative Ia elasticitatea maximă 
a prăjinii în timpul săriturii. De 
asemenea, specialiștii englezi de 
la centrul științific de la Ted- 
dington studiază această ches
tiune. Nu se știe însă cînd se 
va lua o hotărîre definitivă în 
această problemă. Gu siguranță 
„prăjina supraelastică** va fi ia
răși în centrul discuției membri
lor comisiei tehnice a IAAF în 
ședința de la 5 octombrie, la 
Tokio.

„sauna" (băi de aburi), săli de ma
saj, o policlinică cu mai multe ser
vicii (chirurgie, ortopedie, oftalmo
logie, stomatologie etc), un club, 
clădirile administrației etc. Pentru 
că distanțele sînt destul de mari 
dintr-o parte în alta a satului, în 
zilele Olimpiadei un serviciu spe
cial de autobuze va asigura trans
portul „locuitorilor" acestui sat.

Satul olimpic se găsește într-o 
zonă verde, cu multe flori, la 2,5 
km de Stadionul Național.

VASILE LAZĂR din Cugir solicită 
cîteva date despre pregătirile atle- 
ților japonezi pentru J. O.

Atleții japonezi, ca de altfel toți 
ceilalți sportivi niponi, se pregătesc 
cu asiduitate în vederea startului o- 
limpic. Doi dintre ei au și cbtinut 
recent rezultate excelente: sprinterul 
Hideo lijima a alergat 100 m în 
10,3 sec. egalînd recordul național 
deținut de Yoshioka de acum ... 
29 de ani, iar Ikuko Yoda a obți
nut 10,6 sec. pe 80 mg — record 
egalat, la 0,1 sec. de recordul lumii.



Chiar dacă e in campionatul orășenesc... In categoria B
Simbăta trecută, pe stadionul din 
’arcul copilului", am asistat la un 
ici de fotbal din campionatul orășe- 
sc. Jucau echipele Grivița Roșie și
I.E.M.,  ambele în categoria a Il-a. 
am putea spune că in această partidă 
mi văzut cîteva faze de bună calita- 

atitudine sportivă in lupta pentru 
Ion, intr-un cuvînt o serie de lu- 
iri pozitive.
Din păcate insă lucrurile bune le-am 
tinut doar în prima repriză, și o 
vie mică parte din repriza a Il-a. 
rest, adică mai bine de 35 de mi

te (după ce Gri
la ridicase scorul

2-0), s-a jucat 
‘r-o tensiune con- 
tuă, comijindu-se 
meroase faulturi 
intrări nepermise 
balon, s-a voci-

-at mult pe teren. Și asta nu a fost 
tul.
in primul tind nu s-au asigurat con- 
(iile necesare desfășurării normale a 
iui meci oficial de fotbal. Astfel, in 
ciuta terenului, de o parte și de alta 
igă porți, staționau numeroși supor- 
ri ai echipelor respective, care dă- 
iau... sfaturi cum și in ce fel să se 
ace, „speei iliști" care își încurajau 
'ctitorii preferați într-un mod cam 
raniu. In al doilea rînd, pe teren 
Urau copiii (aflati sîmbătă într-un 
umăr foarte mare în incinta stadionu- 
i) care își culegeau mingile lor ie
le în... aut, pentru că și ei jucau 
'otbal". la... concurență cu meciul 
ticial. In nun. 60 un copil de 3-4 ani 
- scăpat de sub supravegherea părin- 
lor — era cit p-aci să fie lovit de 
drema stingă a I.S.E.M.-ului. Arbi- 
ul de centru a oprit meciul pentru 
i pricht-fn 'l — luat cu binișorul — 
i poatăl.. _.s dincolo de tușă.
In al treilea rînd, conducătorul jo- 

ului a arbitrat cu greșeli (de fapt el 
stat departe de faze, s-a deplasat 

ATITUDINI

îezultate din campionatul republican de juniori

CU AJUTORUL ZIARULUI

greoi) a eliminat din joc — pripit, 
după părerea noastră — (el ne-a decla
rat că pentru insultă adusă adversaru
lui, în timp ce tușierul, care era mai 
aproape, spune cu totul altceva) pe 
stoperul echipei grivițene. De asemenea, 
el a condus meăul în cămașă albă, 
(ca de altfel și tușierii) asemănătoare 
cu cea a jucătorilor de la l.S.E.M., 
ceea ce a dat naștere la confuzii. (A- 
veai impresia că pe teren se aflau nu 
22 ci 25 de jucători t).

In al patrulea rînd, antrenorul echi
pei l.S.E.M. stătea pe marginea tere

nului lingă portar, 
pe care cînd îl 
muștruluia pentru 
lipsă de inspirație 
în reținerea mingi
lor, cînd îl ținea de 
vorbă pentru anu
mite indicații. In 

plus, nr. 14, una din rezervele I.S.E.M- 
ului, staționa în spatele porții, dădă
cind și el pe portar. Din această cau
ză, s-au iscat discuții. Imitat în re
petate rinduri de organizatori să pă
răsească locul unde . staționa, (neper- 
mis), el a răspuns necuviincios, s-a 
comportat indisciplinat, cum rar se 
poate vedea pe terenuri.

Am ținut să relatăm desfășurarea 
•meciului Grivița — l.S.E.M. pen
tru a sublinia faptul că mai trebuie 
luate o serie de măsuri de către co
misia orășenească de fotbal pe linia 
îmbunătățirii educației sportivilor, a 
asigurării condițiilor optime de desfă
șurare a partidelor de fotbal. Or, con
dițiile în care s-a disputat meciul de 
mai sus, abaterile care s-au petrecut 
pe teren și în afara lui impun o sin
gură concluzie: asigurarea unei înalte 
discipline și note de sportivitate, în
totdeauna și pe toate terenurile de fot
bal — indiferent de nivelul competi
ției — și, bineînțeles, sancționarea ce
lor in cauză.

G. VAS1LE

SERIA A IX-a: Flamura roșie Ora
dea—Steaua roșie Salonta 4—0 (1—0).

SERIA A X-a: Metalurgistul Baia 
Mare—Unirea Dej 2—1 (1 — 1), Mi
nerul Baia Sprie— Șliinta Cluj 1—1 
(1-1).

SERIA A Xl-a: Ind. sîrmei C. Tur- 
zii—Arieșul Turda 3—0 (1—0), Faianța 
Sighișoara—Soda Ocna Mures 2—1 
(2-0).

SERIA A XH-a: Steagul roșu Bra
șov—Metrom Brașov 4—0 (2—0), 
A. S. Cugir—Textila Sf. Gheorghe 
3—0 (neprezentare), Chimia Făgăraș— 
Gaz Metan Mediaș 0—2 (0—0).

N. R. Surprinde numărul mare de 
echipe care nu s-au prezentat la jocu
rile acestei etape. Este de dorit ca 
F.R. Fotbal să ia măsurile de cuviință 
pentru curmarea acestei stări de lu
cruri.

comisia raională de fotbal l-a omolo
gat cu rezultatul de 3—0 in favoarea 
Luceafărului Ghidici.

Consiliul regional UCFS Oltenia, 
căruia ne-am adresat pentru clarifica
rea situației, ne-a dat următorul răs
puns : „Considerăm întemeiate cele 
semnalate redacției. Comisia raională 
de fotbal Calafat se face vinovată de 
o serie de nereguli în organizarea și 
desfășurarea campionatului de fotbal. 
Pentru aceasta a fost criticată recent, 
cerindu-i-se să ia și măsuri corespun
zătoare față de jucătorii Ipingeac (Lu
ceafărul) și Popescu (Recolta) care 
și-au adus injurii și s-au lovit reci
proc. Meciul in cauză s-a reomologat 
in favoarea echipei Recolta cu rezul
tatul de 3—0“.

• N. C1RSTOCEA din Filiași, re
giunea Oltenia, ne-a scris de curînd 
că Școala medie din localitate posedă 
materiale și echipament sportiv în 
valoare de peste 70 000 de lei. Mate
rialele se găsesc însă într-o stare de
plorabilă deoarece sînt depozitate în
tr-o magazie părăsită, cu acoperișul 
stricat. In caz că nu vor fi luate mă
suri urgente — se spune în scrisoare 
■— materialele și echipamentul sportiv 
se vor deteriora complet.

Adresîndu-ne secției de învățămlnt 
a Sfatului popular al raionului Filiași 
am primit următorul răspuns: „Veri- 
ficînd cele semnalate am constatat că 
in curtea Școlii medii din Filiași exis
tă o magazie improvizată, cu pereții 
gata să cadă, în care sînt păstrate 
materiale și echipament sportiv. Con
siderăm că de acest lucru se face vi
novată conducerea școlii care n-a luat

Cu șase etape înainte
Încă puțin — 6 etape — și întrecerea echipelor de categorie secundă 

se va sfîrși. Pe măsură ce competitorii simt apropierea... firului de sosire 
își mobilizează și mai mult forțele pentru obținerea unui loc cit mai bun 
în clasament.

Firește pasiunile și... emoțiile gravitează în jurul locurilor care țintesc 
promovarea în categoria A sau evitarea retrogradării. Ce se poate spune 
acum, cu 6 etape înainte de finiș, referitor la problema promovării ? Că in 
seria a U-a candidează la locul 1 trei echipe (C.F.R. Timișoara. Minerul 
Baia Mare și C S.M. Reșița), iar în seria 1, cel puțin patru: Poiana Cîmpi- 
na, Metalul Tîrgoviște, Dinamo Bacău șt Știința Craiova. Interesant de 
remarcat este faptul că în timp ce Poiana și Metalul Tîrgoviște pierd 
puncte prețioase, Dinamo Bacău și Știința Crăiova vin „tare" din urmă.

Mult mai greu ne apare examenul candidatelor la retrogradare; mai 
greu prin aceea că și numărul lor este mai mare: cam vreo 8 echipe în seria 
I (de la locul 7 în jos) și vreo 9 în seria a 11-a (de la locul 6...). Desigur, 
teoretic vorbind.

Seria I
Metalul București — Tractorul Bra

șov (0—0). Terenul moale a convenit 
brașovenilor, care s-au mișcat în voie, 
au stăpînit mijlocul terenului și au 
construit multe acțiuni frumoase, a-

Fază din meciul Metalul București — Tractorul Brașov (0—0)
Foto: T. Chioreanu

plaudate de spectatori. Din păcate, oas
peții s-au oprit la linia de 16 m și au 
tras imprecis la poartă. Metalurgiștii 
bucureșteni au părut obosiți, greoi. îna
intașii au pierdut mingea destul de 
ușor, sau — în unele cazuri — au ți
nut-o prea mult (în special Roman). în 
plus, ei nu au sesizat de loc jocul la 
ofsaid aplicat foarte bine de linia de
fensivă a Tractorului.

Și totuși , ei ar fi putut cîștiga acest 
joc dacă nu ratau două mari ocazii 
prin Roman (singur cu portarul a tras 
afară) și Malschi (care n-a mai avut 
putere să împingă mingea în plasă la 
o greșeală a portarului Oană).

Arbitrul Mircea Rotaru (Iași) a con
dus bine următoarele echipe :

Metalul : Niculescu — Szabo, Tudor, 
Stere. (Ștefănescu) — Malschi, Paul 

nici o măsură pentru repararea maga
ziei, deși in imediata apropiere se 
află o școală de meserii cu secție de 
timpiărie. In ultima vreme conducerea 
școlii a găsit totuși o cameră in care 
s-au depozitat materialele sportive. 
Secția de învățămint a format o comi
sie care verifică gradul de uzură a 
materialelor și echipamentului sportiv 
provocat ue păstrarea lor in condiții 
necorespunzătoare, iar pagubele con
statate se vor imputa celor vinovați".

N. R. Rezultă din cele de mai sus 
că atunci cînd organele și organiza
țiile sportive acordă importanța cuve
nită sesizărilor venite din partea oa
menilor muncii, se iau măsuri pentru 
remedierea deficientelor semnalate. 
Totuși, mai sînt cazuri — ce-i drept 
tot mai rare — cînd nu se acordă 
importanta cuvenită rezolvării sesiză
rilor și astfel lipsurile dăinuie, frînînd 
buna desfășurare a activității sportive. 
Cit timp le trebuie, de pildă, consilii
lor regionale UCFS Bacău, Iași și 
Suceava să răspundă la scrisorile tri
mise de redacție încă de anul trecut 
cu nr. 7 041 și 7 043 (Bacău), 9 340 
(Iași și Suceava)? Aminiim tovarăși
lor din Bacău că în sesizările respec
tive era vorba de nereguli serioase 
petrecute la Fabrica de postav din 
Buhuși și era necesară lămurirea si
tuației într-un timp cît mai scurt.

Este adevărat că rezolvarea unei 
sesizări necesită uneori mai mult 
timp. Nu putem fi însă de acord cu 
tărăgănările în lămurirea unor situa
ții. Cei care au scris ziarului așteaptă 
răspuns.

Popescu — Buzatu, Protopopescu, Ro
man, Anton, Tîrțău.

Tractorul Brașov : Oană — Chiujdea, 
Roșea, Chimina — Ivăncescu, Pop — 
Iacob, Istrate, Pană, Lazarovici, Budai.

C. DUMITRIU

Dinamo Bacău — Unirea Rm. Vîl- 
cea (5—0). în deosebită vervă, fotba
liștii localnici au făcut mat, în mai pu
țin de 30 de minute, apărarea oaspeți
lor. Astfel în min. 29 tabela de marcaj 
arăta 4—0 în favoarea dinamoviștilor 
în urma punctelor înscrise de Eftimie 
(min. 6 și 29), Olteanu (min. 10) și 
Gram (min. 22). După această peri
oadă de netă dominare, Unirea a făcut 
mari eforturi să oprească avalanșa de 
goluri printr-o apărare supranumerică. 
Rezultatul final este pecetluit în min. 
73 de Stoica. (I. Iancu și F. Simion 
— coresp.).

Poiana Cîmpina — Știința Craiova 
(0-0). Scorul alb se datorește în spe-
cial apărărilor prompte și formei deo
sebite manifestate de portarul craiovean 
Vasilescu. Subliniem — de asemenea
— jocul nervos practicat de gazde în 
prima repriză și combinațiile lor ste
rile tot din această perioadă. Trebuie 
arătat că Iordache (Poiana) a i tat 
în min. 42 un 11 m, iar Nanu (tot 
Poiana) a irosit două ocazii bune de a 
deschide scorul. (C. Vîrjoghie — co
resp.).

Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tîrgo
viște (5—0). Peste 4000 de spectatori 
au aplaudat de-a lungul meciului jocul 
bun prestat de echipa locală care a do
minat net. O surpriză a constituit-o 
comportarea slabă (mai cu seamă în 
repriza a Il-a a metalurgiștilor). Au 
înscris: Meder (min. 30 și 54), Man
galagiu (min. 55 și 60) și Bogdan 
(min. 62). (Torna Radu și C. Nemțea- 
nu — coresp.).

Știința Galați — Foresta Fălticeni 
(6—0). Oaspeții au fost dominați cate
goric, ei nereușind să opună nici cea 
mai slabă rezistență asaltului perma
nent al înaintării Științei. Au marcat: 
Zgardan (min. 19, 36, 51), Neagu 
(min. 26 și 58) și Șerbănescu (min. 
77). In min. 80, Zgardan a ratat un 
penalti. (S. Constan tinescu — coresp. 
reg.).

Chimia Făgăraș — Știința București 
(0—0). Lipsa de finalizare în atac a 

de sfîrșit...
caracterizat și de această dată echipa 
gazdă. Nu mai puțin de 8 ocazii clare 
de gol au fost ratate de către fotbaliștii 
din Făgăraș. Studenții, care s-au apă
rat organizat, au avut și ei 3 ocazii dș 
a înscrie. Foarte bun arbitrajul lui L 
Ritter- — Timișoara. (B. Stoiciu —< 
coresp.).

Seria a Il-a
Minerul Lupeni — C.F.R. Timisoara 

(0—0). Atît minerul cît și C.F.R. au 
practicat un joc confuz care i-a dezi
luzionat pe spectatori. Gazdele au a- 
glomerat jocul pe centru, iar oaspeții 
au jucat bine numai în apărare. Arbi
trul bucureștean V. Dumitrescu a con
dus bine meciul. (I. Ciortea — co-, 
resp.).

C.S.M. Reșița — Gaz Metan Mediaș 
(2—1). Metalurgiștii au obținut o vic
torie prețioasă în urma unui meci viu 
disputat, în care oaspeții au luptat 
foarte mult pentru fiecare talon. Jocul 
a plăcut datorită fazelor spectaculoase 
create de ambele înaintări. Au marcat: 
Georgevici (min. 2), Spălățelu (88) si 
respectiv Zanca (68). A arbitrat bine 
T. Burtan — București. (I. Plăvitiu — 
coresp.).

C.S.M. Cluj — Arieșul Turda (2—1). 
Joc de slabă factură tehnică. Clujenii 
au meritat victoria deoarece au luptat 
cu mai multă voință. Au marcat: Pop 
— min. 1 și 82, respectiv Husar — 
min. 42. (V. Cacoveanu — coresp.).

A.S. Cugir — Mureșul Tg. Mureș 
(1—0). O partidă de mare luptă, în 
care echipele au urmărit numai rezul
tatul. Unicul gol al meciului a fost 
înscris în min. 7 dt către Nițu. După 
gol, gazdele se mențin fa atac, dar nu 
pot trece de apărarea mureșenilor. 
Spre sfîrșit gazdele au ratat două mari 
ocazii (bare), iar oaspeții au ratat e- 
galarea în min. 88 cînd Fodor, singur 
în fața porții, nu a reușit să înscrie 
de la circa 5 metri. (M. Vîlceanu — 
coresp.).

Industria Sîrmei Cîmpîa Turzii — 
Jiul Petrila (2—1). Aproximativ 3000 
de spectatori au asistat la acest joc 
care a plăcut datorită jocului dinamic 
practicat de ambele formații. La ince- 
put au dominat oaspeții, iar spre sfîr- 
șitul reprizei I și în cea de a II-a into 
țiativa ă aparținut gazdelor. Pentru 
Ind. Sîrmei a marcat Constantin — 
min. 45 (din 11 m) și 64 iar pentru 
Jiul, Ciutac — min. 75. St. Mataizer 
(Craiova) a arbitrat bine. (P. Țonea 
— coresp.).

A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. Si
biu (0—0). Meci viu disputat în care 
echipele au practicat un joc bărbătesc. 
Nivelul tehnic al partidei a satisfăcut 
pe numeroșii spectatori aflați în tribu
ne. In prima repriză gazdele, jucînd 
cu vîntul în spate, domină cu autorita
te dar nu pot finaliza. Apărarea sibie- 
nilor a fost mereu la post. In repriza 
secundă jocul se echilibrează, dar nici 
una din înaintări nu concretizează oca
ziile de gol. O mențiune portarului 
oaspe, Pilea, care a apărat foarte bine. 
A.S.M.D. a ratat prin Kuki o lovitura 
de la 11 m (min. 55). (A. Verba — 
coresp.).

Juniorii romini la turneul 
de fotbal din Jugoslavia
BELGRAD 4 (Agerpres), —
In mai multe orașe din Iugoslavia 

se desfășoară turneul internațional de 
fotbal la care participă formații de 
juniori din R.P. Romînă, Austria, R.P.* 1 
Ungară, R.P. Bulgaria și Iugoslavia.- 
Echipa juniorilor de la Petrolul Plo
iești a reușit să se califice în sferturi 
de finală, învingînd cu 2—0 formația 
Csepel-Budapesta. Cealaltă echipă ro
mînă, Progresul București, a pierdut 
cu 0—1 meciul cu Steaua Roșie- 
Belgrad. In sferturile de finală se vor 
disputa următoarele meciuri: Vojvo-, 
dina-Zeleznicear; B.A.K. (Iugoslavia)-: 
Petrolul Ploiești; Ujpest Budapesta—• 
Radnicki Niș și OFK Beograd—Sa-, 
rajevo. Semifinalele se joacă la 5 mai, 
iar finala la 17 mai la Belgrad.

SERIA I: Ceahlăul P. Neamț— 
i.S.M.S. Iași 3—2 (1-0), Textila Bu- 
uși—Foresta Fălticeni 4—2 (2—1),
loldova Iași—Unirea Botoșani 3—0 
neprezentare).
SERIA A Il-a: Rulmentul Bîrlad— 

Aetalosport Galați 1—2 (0—2), Pe- 
rolul Moinești—Dinamo Bacău 3—5 
[0—3), Siderurgistul Galați—Știința 
ialați 0—6 (G—2).

SERIA A IV-a: Portul Constanța— 
'lacăra roșie București 0—1 (0—0), 
'arul Constanța—Tehnometal Bucu- 
eșii 3—0 (neprezentare).

SERIA A J7l-a: C.F.R. Roșiori— 
’ractorul Corabia 3—2 (2—0).

SERIA A Vii-a: Pandurii Tg. Jiu— 
Siderurgistul Hunedoara 0—6 (0—2)
i Pandurii Tg. Jiu—Electroputere 
Jraiova 1—8 (0—3), ultimul meci s-a 
lisputat joi 30 aprilie.

SERIA A VlII-a: Știința Timișoara— 
1S.M. Sibiu 1—1 (1—1).

• Mai mulți spectatori ai meciurilor 
le fotbal din Rm. Vîlcea ne-au cerut 
;ă precizăm dacă este legal prețul 
inui bilet de intrare de 7 lei la un 
neci de fotbal de categoria B și dacă 
cumpărarea programului este ohliga- 
orie.

CONSILIUL RAIONAL UCFS RM. 
^ILCEA ne răspunde că autorii sesi
zării au dreptate. La meciul de fotbal 
Jnirea—Chimia Făgăraș, prețul bi

letului de intrare a fost de 7 lei, da
torită neglijenței contabilului consi
liului raional UCFS care a vizat la 
ridicarea biletelor prețul de 5 lei în 
loc de 4 (s-a adăugat 1 leu timbru 
olimpic și 1 leu timbru UCFS). Pentru 
această abatere el a fost sancționat. 
De asemenea, pe programe n-a fost 
imprimat prețul acestora. S-a atras 
atenția în acest sens asociației spor
tive Unirea. Pentru a preîntîmpina pe 
viitor asemenea lucruri, s-au luat mă
suri pentru afișarea prețurilor pe tă
blițe la casele de bilete.

Precizăm : „cumpărarea programelor 
nu este obligatorie".

• CONSILIUL ASOCIAȚIEI SPOR
TIVE RECOLTA SEACA DE CIMP, 
raionul Calafat, ne-a scris că în des
fășurarea campionatului raional de 
fotbal există serioase deficiențe. Ast
fel, în meciul dintre echipele Recolta- 
Luceafărul Ghidici, jocul a fost între
rupt în min. 35 la scorul de 1—0 în 
ravoarea echipei din com. Seaca. For
mația Luceafărul a părăsit terenul 
de joc, iar comisia raională a... hotă- 
rît rejucarea meciului pe teren neutru. 
Deoarece echipa din corn. Seaca nu 
s-a prezentat la rejucarea meciului,
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Scurt bilanț la încheierea unui concurs important Programul desfășurării fazei de zonă
De opt luni, fruntașii tenisului de 

masă sînt angrenați ta -numeroase 
concursuri interne și mai ales inter
naționale importante. Toa-te acestea au 
solicitat sportivilor un volum mare 
de muncă, sute de ore de pregătire 
și de participare în competiții, o ade
vărată risipă de energie fizică și ner
voasă. Datorită acestui fapt, întrece
rile de la Craiova au purtat uneori 
amprenta eforturilor depuse de jucă
torii- fruntași din septembrie și pînă 
acum. Totuși, doi sportivi, Ella Cons- 
tantinescu și Radu Negulescu, au 
reușit să termine neînvinși toate par
tidele, ambii deraonstrind o bună 
stăpînire de sine, siguranță și hotă- 
nîre în executarea procedeelor teh
nice.

Constaniinescu a avut mobili
tate, a condus cu precizie mingile în 
apărare, iar în atac a avut lovituri 
izbutite, ceea ce ar trebui s-o stimu
leze și mai mult în viitor.

Cu un finiș impresionant, fostul 
campion al țării, Radu Negulescu, a 
folosit o gamă variată de mijloace teh
nice ofensive. El a atacat foarte -de
cis, jmpunind deseori adversarilor un 
ritm sufocant. Ne bucură .ultima evo
luție a lui Negulescu, mai cu seamă 
că de la „mondialele" de la Praga, el 
ne-a oferit prea puține satisfacții. Pre- 
gătindu-se temeinic și în continuare, 
Negulescu are posibilitatea obținerii 
unor frumoase succese și pe plan in
ternațional.

Maria Alexandru a făcut din nou 
dovada calităților sale în unele par
tide. In altele insă, în dorința de a

MÎiW: BN ATRACTIV CONCURS PRONOtXPRfS
Mîirw, miercuri 6 mai, are loc un 

nou concurs PRONOEXPRES care se 
anunță bogat în premii, pe linia celor 
care l-au precedat. Intr-adevăr, 1a ul
timele concursuri PRONOEXPRES 
s-au acordat cîștiguri de ridicată va
loare ca, de pildă, ia concursul special 
din 22 aprilie unde —la premiile în 
bani — s-aii acordat două cîștiguri de 
cite 67 320 lei care au revenit particî- 
pantilor GHEORGHE GH1DU din 
București și MIHAI POMIRLEANU 
din Brașov

Tot la concursul special PRONO
EXPRES din 22 aprilie au fost atri
buite TOATE CELE PATRU AUTOTU
RISME ACORDATE. DOUĂ DINTRE 
ACESTE AUTOTURISME AU FOST 
OBȚINUTE DE BULETINE ÎNTREGI 
SI ELE AU REVENIT PART1CIPAN- 
TILOR NJCOLAE CAR.AIMAN DIN 
RM. SARAT și ALEXANDRU MIHA.f- 
LESCU DIN PREDEAL. AL TREI
LEA AUTOTURISM A FOST OBȚI
NUT DE O VARIANTA COMBINATA 
ZECIMALA ACOPERITA 10% Și A- 
PĂRTININD PARTICIPANTULUI A'N- 

.DREI 1HESZTI DIN SATU MARE. 
IN SFIRȘIT, AL PATRULEA AUTO
TURISM A FOST CIȘTJGAT DE 
PARTICIPANTUL GHEORGHE NAS- 
TASESCU DIN MORENI PE O VA
RIANTA DE CATEGORIA A II-A. 
ACEST AUTOTURISM A FOST ATRI
BUIT PRIN TRAGERE LA SORȚI 
DINTRE VARIANTELE DE CATEGO
RIA A H-A NUMAI DIN DORINȚA 
DE A FI ATRIBUITE TOATE AUTO- 
TUR1SMELE ANUNȚATE

In total, ia concursul special PRO
NOEXPRES din 22 .aprilie, au fost 
atribuite peste 17 000 de premii in 
obiecte și bani.

Iată deci că participantă au posibi
litatea să obțină la concursul PRO
NOEXPRES de tnîine cîștiguri de va
loare. asemenea celor de rr.ai sus. BU
LETINELE LA CONCURSUL PRO
NOEXPRES DE MIINE MAI POT FI 
DEPUSE NUMAI ASTĂZI!

SPORTEXPRESUL OLIMPIC

Cel mai mare concurs special 
Sl’-ORTEXPRES AL ANULUI ESTE 
CONCURSUL SPORTEXPRES OLIM
PIC. CONCURS PENTRU CARE BI
LETELE AU FOST PUSE IN VIN- 
ZARE LA AGENȚIILE LOTO-PRO
NOSPORT, OFICIILE P.T.T.R. ȘI 
FACTORII POȘTALI. COOPERATIVE. 
O.C.L.-uri, T.A.P.L.-uri, V1NZATORI 
VQLANȚI etc.

SPORTEXPRESUL OLIMPIC ATRI
BUIE 45960 PREMII ÎN OBIECTE 
SI BANI IN VALOARE TOTALA DE 
6 000 000 LEI. IN FRUNTEA IMPO
ZANTEI LISTE DE PREMII SE AFLA 
CELE 48 DE CALATORII LA JOCU
RILE OLIMPICE DE LA TOKIO Șl 
CELE 32 AUTOTURISME.
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juca mai ofensiv, ea a fost uneori ne
răbdătoare și nervoasă în executarea 
loviturilor de atac, pe mingi insufi
cient pregătite. De asemenea, top- 
spinul nu a funcționat cu aceeași re
gularitate din întrecerile anterioare.

O revenire a „marcat" Geta Pitică, 
iar Marta Tompa s-a arătat aceeași 
jucătoare tenace. Dar, nu putem fi 
de acord cu unele exhibiții și vocife
rări la care recurge Marta Tompa în 
timpul partidelor.

La un nivel necorespunzător au e- 
voluat Eleonora Mihalca și Catrinel 
Folea. Prima noastră junioară a fost 
eliminată fără drept de apel de Marta 
Tompa. Ea a acționat dezordonat, fără 
o orientare tactică. Așteptăm din 
partea ei mai multă maturitate și ho- 
tărîre în joc.

Insuccesele din ultimul timp ale lui 
Catrinel Folea își au rădăcina într-o 
doză exagerată de automulțutuir-e, în 
anumite „toane" pe care le manifestă 
la antrenamente și în concursuri. 
Perseverind pe aceeași cale, Catrinel 
Folea riscă să piardă plutonul fruntaș 
și prin urmare și posibilitatea înregis
trării unor rezultate de valoare în com
petițiile internaționale care — în trea
căt fie zis — se cam lasă așteptate 
de o bună bucată de vreme.

Două tinere. Mariana Jandrescu 
mai de mult — și Iudit Crejec, de 
cîtva timp, bat pasul pe loc, nu jus
tifică speranțele puse în ele. Aceeași 
caracterizare poate fi făcută și lui 
Ștelan Sentîvani. la fel de tinăr și de 
ta tentat și beneficiind de condiții bune 
la pregătire. Remediul ? Multă modes
tie și seriozitate la antrenamente.

Victorii la cei »iai buni jucători de

Reamintim, la capitolul „SPORTEX- 
PRES“. că premiile în obiecte și bani 
la concursul SPORTEXPRES-trim, 1/ 
1964 pot fi anunțate (prin scrisoare cu 
valoare declarată) și, respectiv., încasa
te pînă la 13 mai a.c.

PRONOSPORT

lată programul concursului PRO
NOSPORT de duminică 10 mai :

I. Steaua—Dinamo București (A)
II. Rapid—Progresul (A)

III. Farul—C.S.M.S. lași (A)
IV. Petrolul—-Siderucgistul (Â)
V. Știința Tim.—Dinamo Pitești (A)

VI. U.T.A.— Crișul (A)
VIL St. roșu—Știința Cluj (A)

VIII. Chimia Făg.—CFR Pașcani (B)
IX. Foresta —Poiana Cîmpina (B)
X. ASMD S. Mare—CFR Tim. (B)

XI. A.S. Cugir—C.S.M. Reșița (B)
XII. Arieșul—Minerul Lupeni (B)

PRONOEXPRES

In urma omologării concursului Pro- 
noexpres nr. 18 din 29 aprilie 1964 
s-au stabilit următoarele premii :

Categoria I 2 variante a 31 992 lei. 
Categoria a 11-a 13,4 variante a 5.172 
iei. Categoria a l.H-a 86 variante a 868 
lei. Categoria a IV-a 577,6 variante 
a 166 leL Categoria a V-a 1516,4 va
riante a 63 lei. Categoria a Vl-a 6958,6 
variante a 19 lei.

Premiile de categoria 1 au revenit 
participanților: Podaru Constantin din 
Azuga, Regiunea Ploiești pe un buletin 
abonament și Măgureanu Constantin 
din Brașov.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport 

TURIȘTI!
Noul restaurant „PIATRA CRAIULUI** construit în punctul DEALUL 

GRAI pe șoseaua internațională Oradea —Cluj
Vă oferă:

un sortiment bogat de mîncărurî calde și reci

Deservirea promptă și la prețuri convenabile. Calarea în corturi, în li
mita locurilor. In zilele de simbătă și duminică se pot organiza excursii 
colective pe întreprinderi, plata cazării și consumației putindu-se efectua 
și prin virament, în limita plafonului alocat.
Informații, la restaurant, telefon 13 Borod raionul Aleșd.

tricotate din bumbac în modele și culori variate, colorate cu colo- 
ranți de calitate superioară — sînt îmbrăcămintea ideală pentru 

serviciu și sport
Îmbrăcămintea tricotată din bumbac este lejeră, practică, modernă 

și ușor de întreținut

pe continent în ultimele șase luni; 
campion internațional ai Angliei în 
februarie, al treilea în concursul de la 
Cluj din martie, învingător în zece 
minute asupra lui Berczik în finala 
„CCE“ la Budapesta, iar la Craiova 
pe locul... patru. Cine este autorul 
acestor performanțe? Ați ghicit i 
proaspătul maestru al sportului Do
rin Giurgiucă. Foarte bun jucător, 
dinamic, extrem de ambițios și cu o 
siguranță de sine care dezarmează pe 
adversari. Uneori însă, prea mare în
credere în forțele lui și anumite ca
pricii îi joacă „feste". Așa se explică 
zigzagul rezultatelor lui Giurgiucă. 
Este vorba de capitolul educație, unde 
trebuie încă muncit cu răbdare.

Intr-o formă ascendentă a concurat 
Cobîrzan, calm și calculat în Frecare 
lovitură, cu un topspfa îmbunătățit. 
In nota obișnuită — adică bine — 
din ultimele întreceri, s-a prezentat 
campionul republican Reti. Mențiuni 
pentru comportările lor merită Bodea 
și H. Trupei.

Partidele dintre juniori au fost, în 
majoritatea cazurilor, frumoase și au 
scos în evidență perspectivele unor 
elemente ca Gelu Păun, Cărmărzan, 
Ion Iulian, frații Simandan, Crăciun, 
Pavel Lucian, Lidia Sălăgeanu, Car
men Crișan sau Viorica Ivan. Stat 
sportivi dotați și care îndrumați cu 
atenție pot constitui un valoros 
„schimb de tnîine". Probabil insă că 
nu toți antrenorii sînt de acord cu 
aceste referiri. Numai așa s-ar putea 
motiva faptul că din 12 antrenori pre- 
z-enți la concursul de la Craiova, nu
mai vreo patru au urmărit cu regulari
tate competiția juniorilor. Este indicat 
ca unei asemenea atitudini dăunătoare 
să-i ia locul o permanentă grijă față 
de creșterea și pregătirea cadrelor ti
nere. Aceasta este doar una din în
datoririle principale ale antrenorilor.

Așa cum spuneam și la început, a- 
cum urinează o perioadă cu concursuri 
mai puține, durata și intensitatea an
trenamentelor devin mai scăzute. Se 
va efectua o odihnă activă, cu accent 
pe pregătirea fizică în scopul forti
ficării organismului. Este foarte im
portant cum se va lucra cu sporti
vii pînă în august, la finala Sparta- 
chiadei republicane și apoi in conti
nuare. Să nu uităm că din toamnă, 
fruntașii tenisului de masă de la noi 
vor fi chemați la examene foarte di
ficile : diverse campionate internațio
nale, meciuri în ,,'CCE“, campionatele 
europene din Suedia, în noiembrie, iar 
în aprilie viitor, „mondialele" din 
Iugoslavia. Vor trebui depuse toate 
eforturile pentru ca pregătirile să -se 
desfășoare în cele mai bune condițiuni, 
fără nici o defecțiune, cu colaborarea 
tuturor factorilor de răspundere, astfel 
ca tenisul de masă romînesc să în
scrie noi victorii de prestigiu.

CONSTANTIN COMARNISCH1

De la I. E. B. S.
• Psntru cuplajul int&rbucuieșt«an de 

fotbal RAPID — PROGRESUL și STEAUA — 
DINAMO din 10 mai a.c. de pe stadionul 
,,23 August', biletele se pun în vînzare în- 
cepînd de miercuri 6 mai la casele de 
bilete obișnuite : str- Ion Vid-u, agenția 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. b Martie, stadioanele „23 Au
gust', Republicii, Dinamo și Giulești.

• Pentru jacnriie de baschet din cadrul 
turneului final (m) ce se desfășoară în 
sala Floreasca, biletele se găsesc la ca-

minusuri 
prăjituri 
produse zaharoase 
răcoritoare 
și băutori alese

a campionatului individual al seniority
Tntre 12 și 17 mai, orașele CLUJ, CRA

IOVA, TIMIȘOARA și GALAȚI vor găzdui 
etapa de zonă a campionatului republican 
individual de box al seniorilor. In urma 
tragerii la sorți au fost desemnați pa^tici- 
panții la fiecare zonă după cum urmează :

CLUJ* Cat. muscă : St. Constantin (Buc.), 
I. Alexandru (Ploiești), C. Alexandru (Buc),
M. Iov (Galați), V. Nițol (Buc.), I. Gr a j dean 
(luc.}., A. Nuri (Constanță); cat. cocoș :
N. Mîndreanu (Buc.), O- Chenan (Mangalia), 
A. Naghi (B. Mare), C. Gruiescu (Bocșa), 
D. Miron (Buc.), I. Lupu (Gakrp), V. An
drei (Tg. -Mureș); cat. pană : C. Buzuliuc 
(Craiova), N. Băleanu (Galați), C. Nego- 
iescu (Buc.), Gh. Barbure (Buc.), V. Mi- 
hăilă (Buc.), M. Bucși (Ciudanovița), D. 
Constantin (Tulcea), A. Tliescu (Constanța), 
M. Dubenco (B uhu și), A. Ganea (Brăila); 
cat. serniușoară : FI. Păirașcu (Craiova), 
Al. Naidfcn (Tg. Mureș), Gh. Stăncuț (Buc.), 
C. Rotaru (Ploiești), Gh. Stan (Buc.), I. 
Pâtruț (Buc.), Gh. Vieru (Iași), P. Banga 
(Mangalia), T. Tăriăloagă (Timiș.), M. Cir- 
ciumaru (Onești) ; cat, ușoară : St. Po- 
paacă (Buc..), St. Slarcu (Onești), C. Mihai 
(Cxatov-a), D, Dumitrescu (Buc.). V. Suru
giu (Ciudanovița), M. Ceaușu (Hunedoara), 
I. Olteanu (Constanța), D. Roman (Brăila),
M. Culcear (B. Mare,) ; cat. semlmijlocie : 
C. Niculescu (București), A. Gămescu (Buc.), 
Gh. Palangă (Buc.), T. Mitr-ea (Galați), 
A. Chiiali (Bacău), £. Dănilă (Buc.), >L. 
Mocanu (Buc.), N. Ionescu (Iași), L. Naghi 
(Oradea), 1. Sigheti (Mangalia), V. Muie- 
șan (B. Mare), P. Baltă (Brăila) ; cat. mij
locie mică : H. Lecrv (Buc.), V. B.ogo-i (Ga
lați), Gh. Constantin (Buc.), I. Grosu (Buc.),
N. Picior (Timiș.), I- Mărgean (Brăila) ; 
cat. mijlocie *: Tr. Niaolae (C. Lung Mus
cel), N. Rotaru (Bacău), M. Panait (Boc
șa), Ei. Bene (Buc.), N. Tudor (Hunedoara), 
C. Naghi (Oradea); cat. semigrea: St. Co
jeai (Gălcrți), V. Mamir (Galați), H. Weber 
(Tg. Mureș), I. Ivan (Buc^, Gh. Manole 
(Pitești), E. Schnap (Buc.); cat. grea : M. 
Ghiorghioni (Buc.), I. Soare (Ploiești), F. 
Dudea (C. Tuzzii), T. Dunrittoaia (Iași).

CBAIOVA. Cat. muscă : C. Ciucâ (Buc.), 
C. Dincă (Buc.), I. Optășeanu (Pitești), C. 
Pop (Timiș.), P Toth (Oradea), C. Șoșoiu 
(Constanța.), -Gh. Vincze (Cluj); cat. cocoș: 
N. P.uiu (Buc), Al. Moldovan (Cluj), C. 
Nemțeanu (C Turzii), I- Margelatu (Buc.), 
I. Manea (Buc.), N. Dioseghi (Cluj), A. V<ei- 
deș (Buc.); cal. pană : P. Vanea (Buc,), 
C. Rădulescu (Bacău), Gh. Gologan (Ba
cău), Gh. Badiu (Buc.), I. Negru (Buc.), 
Gh. Anghel (Buc.), D. Enache (Buc.), A. 
Peternel (Cluj), C. Calenciuc (Iași), I. Ma
rin (Mangalia); cat. semiușoară: 'M. Băloiu 
(Buc/), N. Popa (Galați), D. Dosan (Tg. 
Mureș), M. Dincă (Buc.), C. Rusu (Buc), 
A. Murg (Cluj), P. Prunea (Cluj), E. Petruș 
(Cluj), C- Sabo (Ciudanovița), C. Litră (O- 
țelul Roșu), D. Vituș (Oradea); cat. ușoară: 
I. Mihalic (Buc.), T. Anghel (Tg. Mureș), 
M. Buchete (Pitești), Gh. Eremia (Galați), 
Gh- Manea (1C. Lung Muscel), L. Csehi (Boc
șa Romînă), M. Telefon (Buc.), L. Soci 
(Mangalia) ; cat. semimrjlocie ? M. Anghel 
(Buc.), I. Baciu (Buc.), Al- Spăt-aiu (Buc.), 
M. Dumitrescu (Buc.), I. Turică (Bacău), 
Gh. Ciurea (C. Lung Muscel), N. Padina 
(Reșița), A. Maiai (Cluj), Gh. Picior (Timi
șoara), T. Popescu (Hunedoara), Fi. Silaghi 
(B. Mare), G. Tîmpescu (Oradea) ; cai. 
mijlocie mică : Petre Mircescu (Buhuși), I. 
Niri (Oradea), Gr. Enache (Brăila), I. Ol
teanu (Buc.), AL Tatpai (Bacău), N. Pa- 
ruechiv (Buc.) ; cat. mijlocie r I. Monea 
(Buc.). M. Neacșu (Pitești), I. Bogdan (Buc.),. 
Ft. Toth (Timiș ocna), P. Cîrlogea (Oțelul 
Roșu), O. Udățeanu (Buc,); caL semigrea: 
V. Trandafir (Buc.), I. Alexandru (Ploiești), 
M. Staicu (Buc), N. Constaniinescu (Buc.), 
P. Curuncei (Bocșa); cat. grea : Gh. Ne
grea (Buc.), P. Cefloman (Cluj), N. Motoc 
(Buc.), M. Leiba (Bacău).

sele sălii, în după-amiezele jocurilor și 
diminețile la casele din str. Ian Vidu și 
Pronosport.

Bluzele, 

jachetele, 

scampolou rile,

GALAȚI. Cat. muscă r D. Da vi des 
(Buc.), P. Ciiirai (Brăila), I. Lungu (Cdu 
St. Popovici (Ciudanovița), I. Cismaru (F 
nedaara), I. Nica (Oradea), Gh. Ghe 
ghe (Buc.); cat. cocoș: C, Popa (Buc 
St. Molnar (Timișoara), I. Negrea (Qțe 
Roșu), D. Pescăruș (Tulcea), St. S-atnoia 
(Mangalia), T. Sabo (Oradea), O. Gor 
(Reghin), V. Stavru (Ploiești); cat. p«xu 
C. Crudu (Buc), M. Goanțc (Cxaiov* 
A. Csobi (Reghin), C. Gheorghiu (Buc 
V. Zoloși (Reșița), G. Tilea (Creriav> 
M. Ene (B-uc.), E. Gale (Timiș), C. Ștci 
neecu (Brătla), G. Mihali (B. Mare); >c< 
semiușoară : N. Moldovan (Buc.), V. An 
nio (Buc.), S. Bîrsu (Buc.), M. Marines 
(Craiova), L. Chiriță (Buc.), Gh. Dumi* 
(Cluj), A. Șerban (C. Turzii), I. Pocsi (Oa 
dea), N. Deicu (Brăila), A. Zaibăr (Biă& 
R. Nadler (Brăila); cat. ușoară : N. Caii 
(Buc.), V. Tudose (Buc-), V. Ionescu (Ci 
iova), I. Stoica (C. Turzii), I. Marconi (' 
mișoara), P. Olaru (Oțelul Roșu), I. Torc 
seu (Medgidia), O. Baciu (Buc.), A. G 
deanu (Pitești); cat. semimijlocie : I- 
vaci (Brăila), D. Bogdan (Craiova), I. P 
trescu (Reșița), I. Bogdan (Reșița), G. G 
vrilă (Brăila), M. Ionescu (Buc.), Vasale B 
canei (Ciudanovița^ I. Satciu (Hunedoar? 
P. Păcuraru (Oțelul Roșu), Gh. Vlad (Buc 
C. Mano!ache (Craiova) ; cat- mijloc 
nrică î V. Badea (Buc.), AL Bora (Ck! 
P. Muca (Timișoara), I. Gh --«ghe (Becșt 
I. Plțigoi (Buc.), F. Mustață (Buc-), G 
Maidan (C. Lung Muscel); cal- mijloci» 
M. Mariuțan (Buc.), A. Teodarescu (Buc 
I. Păunoiu (Ploiești), V. Moraiu (C. Turzi 
V. Perianu (Brăila), L Iordache (Bu^t. 
cat. semigrea: D. Gheorghiu (Buc.), i f 
Panduru (Craiova), P. Menczel (Timiș.), 
Cîrcioran (Ciudanovița), C. Petrenoiuc (Ti 
cea), S. Scteiapu (Oradea) ; cal. grec 
V. Mariuțan (Buc.), E. ianovici (Cluj), G 
Oricrn (Hunedoara).

TJMIȘOABA. Cat. muscă : *" Gtju 'Buc
C. Mavocei (Buc.). Al. Du avă (Geriaf. 
M. Ștelan (C. Lung Musce.,-, S. Costsst 
.(CxaiovaT E. Iliescu (îașl), P. Ghiulea 
Mureș); cat. cocoș : P. -Cavaliov (Buc 
M. Betigoe (Pitești), Gir. Adobrifei (GataV 
A. Simian (C. Lung Muscel), Al. Stănosc 
(Reșița), I. Odvoși (C. Turzii), D. Răgăl 
(Constanța); cat. pană : A- Olteanu (Buc
D. Fieraru (Stuc.), Al. Comun (Bocșa), 
Ganea (Cluj), I. Sabău (Buc.), V. Bîrsc 
(Mangalia), C. Chiș (Oradea), D. Șelbc 
(Ploiești), I. Sears (Pitești); cat. semlușoar 
I. Vișinescu (Buc.), S. Bălan (Pite^.i), G 
Anton (Buc.), A. Naghi (Bocșa), S. Por 
(Bocșa), Gh. Bădoi (Buc.), D. Mines (Buc 
Al. Murg (Cluț), M. Soare (Buc.), T. Dftrir, 
(Medgidia), W. Spulber .{Brăila), B. F-d 
(Buhuși), !t. Cosftn (Oradea); cat. ușsaf 
t. ®tau (Buc.), I. Răducu ,(P!aiești), F. Gb 
bu (Bacău), I. Hodoșan (Reșița), P. Nio 
leecu (Buc), I. Toth (Cluii), M. kmess 
(Buc.), M. Bănică (Brăila) ; cat. semimiji 
cier I. Pițu {Buc.), V. Dobro (Buc.), I 
Badea (Ploiești), -C. Bumbea (iteșița), < 
Ghiță (Buc.), I. Marcu (Bocșa), N. Clmpiar 
(Bocșă), M. Voicu (Buc.). M. Odivolar 
(Cluj.), St. Vituș (Cluj), D. Tomescu (Mai 
galiă). C. Bogdan (Craiova); cat. nrijWc 
mică : V. Mi-rza (Buc.), C. Chirică (Ploiești 
Gh. Breda (C. lung Muscel), N. Moț (Cw 
iova), I. Enaehe {Oțelul Roșu), V. SășW 
(Iași), F. Surugiu (Buc.); cat. mijtotrie 
P. De ca (Craiova), Gh. Buzalu (Craițivta 
I. Șerban (Buc.), C. Stăziescu (Buc..)., ;1 
Șandru (Cluj), N. Spînu (Brăila) ; cat. ssțo 
grea : M. Nicolau (Buc.), C. Bilă (Craipvp 
Gh. Simion (Reșița), P. Cîmpeanu (Buc.),..l 
Echel (Oțelul Roșu), N. Ghibu (Buc.); ;aa 
grea j Th. Basarab (Buc.), St. Szentana 
(Oradea), D. Filip (Buc.).



CICLISM

I ACUM, MECIUL DE LA HANOVRA! Duminică Din însemnările unui jucător...
Sîteva minute printre jucătorii GrivL 
Roșii, după terminarea meciului cu 

Casablanca...
Echipa a jucat bine, dar are 
mai multe posibilități, ne spune 
N. Pădureanu. înaintarea a mers 

..ceasul", însă cei doi centri — 
isek și Oblemenco — ca și Climov- 
li au greșit deseori.
Exigența comentariilor ne bucură, 
ste Cîteva zile rugbiștii noștri vor 
sține un nou examen, mai greu de
ed de duminică. Grivița Roșie ur- 

:ază să dispute, la Hanovra, jocul 
formația Viktoria, campioana R. F. 

armane, partida contând în semifi- 
lele „Cupei campionilor europeni".
— Dacă linia de treisferturi și în 
ecial centrii ar fi jucat mai activ, la 
ioarea lor obișnuită, se putea reali- 
mai mult și pe aripi unde atit Bai

rn cit — mai ales — Teodorescu au 
teptat, de multe ori degeaba, baloa- 
le care se opreau după prima pasă, 
mentează Viorel Moraru.
Vusek — cunoscut ca un excelent 
mician — nu răspunde. Este și el 
nvins că nu a dat randamentul aș- 
□tat. Ca și Oblemenco, căruia jocul 
schis desfășurat de echipa sa îi con
ic, de fapt, de minune, dar care a 
itat și a greșit surprinzător de mult. 
Și așa mto departe... Tehnicienii și 
calorii discută sincer despre slăbi- 
tnile manifestate în această partidă, 
•spre lipsurile pe care vor căuta să 
lichideze grabnic.

Nu sînt simple „retușuri" care pot 
•neglijate, ci probleme esențiale spre

j.

care atenția tuturor jucătorilor trebuie 
să se îndrepte în modul cel mai se
rios. Și nu este vorba numai de rug
biștii care au rămas datori prin Com
portarea lor, ci și de cei remarcați în 
cronica meciului: Moraru, Demian, I- 
liescu, Irimescu, Stănescu, Manole...

Revenind la viitorii noștri adversari, 
să amintim că ei au realizat o fru
moasă victorie asupra cunoscutei for
mații italiene Rovigo și au obținut 
alte rezultate remarcabile, reușind să 
se califice în semifinala „Cupei cam
pionilor europeni". Iată, deci, că în 
partida de sîmbătă, Grivița Roșie- va 
trebui să pună în valoare toate calită
țile sale, buna pregătire, dar și pu
terea de luptă, voința de a învinge.

Despre aceste calități ale echipei 
noastre ne-a vorbit și arbitrul meciu
lui Grivița Roșie — R.U. Casablanca, 
cehoslovacul Schwor :

„In ciuda unor lacune în jocul ofen
siv al liniei de treisferturi, Grivița Ro
șie a făcut o partidă foarte bună și 
cunoscînd resursele și valoarea jucă
torilor bucureșteni cred că ei vor reuși 
să învingă și la Hanovra. Dar, va fi 
un meci mult mai echilibrat...".

Sîntem convinși că rugbiștii noștri, 
care pleacă joi la Hanovra, vor face 
totul să se califice în finala competi
ției și să încerce astfel cucerirea „Cu
pei campionilor europeni", mărind nu
mărul trofeelor europene cucerite în 
această primăvară de jucătorii și ju
cătoarele de tenis de masă și de hand
baliste.

pc velodromul Dinamo

„Cupa Steaua” a inaugurat 
sezonul pistarzilor

— d. g. —

Vfltenz/ Irimescu
Văzut de Neaga Radulescu

In „pauza“ categoriei A...
pe care Grivița Roșie ur
le susțină în „Cupa cam-

Jocurile 
tează să 
ionilor europeni", ca și apropiatele 
artide din cadrul „Cupei Păcii" au 
eterminat o pauză în desfășurarea 
impionatului categoriei A.
După cefe opt etape disputate pînă 

aim, specialiștii împărtășesc unanim 
ărerea că saltul spre calitate este evi- 
ent, că majoritatea echipelor mani
ată mai multă preocupare pentru o 
regătire tehnică și tactică superioară, 
pre jocul modern. Ritmul în care se 
esfă.șoară această muncă este însă 
îegaj și el cuprinde valori mai ridi- 
ate, în special, la unele echipe bucu- 
jștene, care de ani de zile ocupă locuri 
untașe in ierarhia rugbiului nostru 
Dinamo, Steaua, Grivița Roșie). In 
nele partide au continuat să se în- 
egistreze scoruri astronomice, ceea 
e reflectă fie diferența mare de pre- 
ătire, fie lipsa de combativitate a unor 
chipe (Știința Timișoara, Știința Cluj, 
mcora Galați). Credem că o discuție 
rar te utilă ar fi și aceea privind efi- 
acitatea diferitelor formații. Și la a- 
est capitol plutonul echipelor frun- 
așe deține în mod hotărîtor avanta- 
ul. La alte echipe întîlnim însă si- 
uații cu totul inexplicabile. Iată, de 
xeinplu, formația studenților din Pe- 
i'oșeni. In ultima etapă ei au obținut, 
ste drept, o prețioasă victorie asupra 
Itiinței Cluj, dar pînă atunci — deci în 

etape — nu reușiseră să înscrie de- 
ît.... 15 puncte, cele mai puține din 
oaie cele 12 echipei Duminică, stu- 
lenții din Peiroșeni s-au hotărît să 
enunțe la jocul defensiv, la acel joc 
ipsit de orizont, închis și ineficace. 
Rezultatul: au cîșiigat cea de a doua 
'ictorie și... două locuri în clasa
ment.

Desfășurarea partidelor din cele opt 
Jape a reliefat și un alt aspect impor- 
iant: unele echipe încep să „cedeze 
eren" și, încet-încet, înregistrează scă- 
’^ri calitative ce duc la ocuparea unor 
ocuri codașe în clasament. Exemplul 
id mai convingător îl oferă echipa 
>iimre.șteană Gloria, altă dată un ad
versar foarte oreu de depășit, o for- 
nație cu pretenții la un loc în prima 
jumătate a clasamentului. In prezent,

metalurgiștii se află pe locul 10, fiind 
singurii care n-au obținut pînă acum 
nici o victorie «.în acest campionat 1 
Jocuri mai slabe a prestat în ultimele 
două etape și formația fruntașă Steaua, 
ca să nu mai vorbim de Progresul, 
care a pierdut inexplicabil în fața ul
timei clasate, Ancora Galați (?!)

CLASAMENTUL CATEGORIEI A 
DUPĂ ETAPA

1. Steaua
2. Dinamo
3. Grivița Roșie
4. Progresul
5. Constructorul
6. C.S.M.S. Iași
7. Rulmentul Bîrlad
8. Știința Petroșeni
9. Știința Cluj

10. Gloria
11. Știința Timișoara
12. Ancora Galați

A VIII-A
O
O
O
1
3
3
3
5
5
4

8 5 3
7 6 1
7 6 1
8 3 4
8 4
8 3
8 2
8 2
8 2
8 O

108:
153:
127:
44:
53:
35:
36: 
26:
33:112 
46: 82
44:119
30:160

24
20
27
30
43
39
44
35

1
2
3
1
1
4

8 2 0 6
fi 1 1 6

21 
20
20
18
17
16
15
13
13
12
12
11

A început sezonul ciclist pe velo
drom! După o serie de antrenamente, 
pistarzii bucureșteni au participat du
minică dimineața la primul concurs 
oficial din acest an. Este vorba de 
competiția organizată de clubul sportiv 
Steaua, în programul căreia au figurat 
probe pentru seniori și juniori.

- întrecerile concursului inaugural, 
dotat cti trofeul „Cupa Steaua" au 
constituit, un bun prilej de verificare 
a stadiului pregătirii pistarzilor noștri 
fruntași 
fruntări 
întâlnire 
Popovici 
au fost 
mente, reușind să cîștige probele re
zervate seniorilor. Disputele juniorilor 
au fost dominate de tinerii reprezen
tanți ai duhului Olimpia, remareîndu-se 
Ștefan Simion și Velicu Radu.

Iată învingătorii: seniori 400 m lan
sat: V. BURLACU (Steaua) 25,7sec.; 
viteză: D. POPOVICI (Dinamo); 
cursă cu adițiune de puncte (30 ture 
cu sprint după fiecare 3 ture); 1. V. 
VOLOȘIN (Steaua) 26 p; 2. V. lor- 
dache (Voința) 23 p; 3. V. Burlacu 
(Steaua) 20 p; 4. C. Popescu (Olim
pia) 17 p; 5. E. Bărbulescu (Dinamo) 
14 p. Juniori 200 m lansat: V. RADU 
și ST. SIMION (Olimpia) 12,9 sec.; 
cursă cu adițiune de puncte (25 ture 
cu sprint după fiecare 5 ture): ST. SI
MION (Olimpia) 1G p.

Clasament general individual: se
niori: 1. V. BURLACU (Steaua) 7 p; 
2. V. Voloșin (Steaua) 13,5 p; 3. E. 
Bărbulescu (Dinamo) 13,5 p. Juniori: 
1. ST. SIMION (Olimpia) 2.5 p; 2. 
Velicu Radu (Olimpia) 8,5 p; 3. Con
stantin Grigore (Voința) 9 p. După 
cum se vede, cupa pusă în joc a fost 
cucerită la seniori de V. Burlacu, iar 
la juniori de St. Simion.

în vederea importantelor con- 
din actualul sezon. La prima 
cu publicul, V. Burlacu, D. 
și V. Voloșin au dovedit că 
mai slrguincioși la antrena-

Hunedoara ne-a primit 
cu lumină, mult soare și 
flori. Am fost pur și sim
plu copleșiți de emoție la 
vederea miilor de oameni 
— pionieri, utemiști, oțe
luri, tineri și virstnici. ve- 
niți să ne intimpine. Cînd 
am ajuns la terenul Con
structorul, in tribunele 
sale (care pot cuprinde 
aproape 5 000 de oameni) 
nu mai puteai arunca un 
ac (I). Atit eu, cit și cei
lalți băieți, am simțit a- 
tunci, o dată in plus, cit 
de mult ne obligă titlul 
de campioni, ce răspunde
re implică demonstrația 
pe care trebuia s-o oferim 
publicului hunedorean. 
Nu aveam voie să deza
măgim pe cei 
iubesc atit de mult, care 
ne urmăresc 
de zi cu zi, pe cei ale că
ror încurajări le simțim 
pretutindeni, chiar și' de 
la sute sau mii de kilo
metri.

Am încercat să arătăm 
acestor îndrăgostiți ai 
sportului cit mai multe 
din frumusețile handba
lului. Și după nenumăra
tele aplauze pe care 
le-am primit, se pare că 
am reușit ceea ce ne-am 
propus. Am părăsit Hu
nedoara cu dorința vie de a reveni și 
altădată în acest oraș. Pentru că este 
o adevărată plăcere să joci în fața unor 
astfel de spectatori.

... La Timișoara merg întotdeauna 
cu mult interes. Mai ales primăvara, 
cînd acest adevărat „oraș al florilor" 
capătă un aspect extrem de plăcut. Pri
mirea care ni s-a făcut a întrecut orice 
așteptări. De la aeroport, unde veniseră 
să intimpine reprezentativa țării sute 
de profesori, antrenori și sportivi, am 
făcut o nucă escală la... Școala de 
8 ani nr. 7, acolo unde Mozer și lacob 
au deprins meșteșugul scrisului și al 
cititului. Căldura cu care am fost în
conjurați, interesul pe care fiecare elev 
îl punea in întrebări și discuții ne-au 
mișcat profund. Alomentul cel mai 
impresionant a fost insă acela in care

care ne

activitatea

Unul din jucătorii cei mai aplaudați în demonstra
țiile lotului nostru la Hunedoara și Timișoara » 
fost M. Costache II. Viteza sa de execuție, subtili
tatea și finețea paselor sale au stîrnit admirația 
celor prezenți. Iată-1 intr-un moment cînd, scăpat 
de adversarul direct, Costache șutează din săritură.

CLASAMENTE,
După etapa de duminică a categoriei A

CLASAMENTE

CATEGORIA A — MASCULIN
I

11
10
10
10
II
10
10
10

SERIA

1. Dinamo Buc. (2)
2. Steaua Buc. (1)
3. Dinamo Bacâu (3)
4. Știința Galați (4)
5. Tractorul Bv. (5)
6. Rapid Buc. (6)
7. Ral. Teleajen (7)
8. C.SJ4.S. Iași (8)

io
8
6
5
4
3

O 1 
1 1 
O 4
1 4
O 7

187:108 
165: 84 
119:102 
120:166 
125:175 
135:139 
120:149
92:140

20
17
12
11

8
7
5
2

Bacâu —

7
9

Joi : C.S.M.S. — Steaua, Dinamo 
Rapid, Raf. Teleajen — Știința Galați.

Duminică : Dinamo Bacâu — C.S.M.S., Ști
ința Galați — Dinamo Buc., Tractorul Bv. 
— Raf. Teleajen, Rapid Buc. — Steaua Buc.

SERIA A
Timiș. (1) 
Tg. M. (3) 
Sighlș. (2)

II-A
11
11
11
11
11
11
11
11

2
1
1
1
O
2
1
2

182:149 
179:171 
198:193 
132:134 
195:190 
111:106 
151:185 
129:149

14 
13
13
11
10
10
9
8

1. Știința
2. Știința
3. Voința
4. Tehnometal Tim. (4)
5. Știința Petr. (7)
6. Dinamo Brașov (6)
7. CSM Reșița (5)
8. Voința Sibiu (8)

Duminică : Voința S
Voința Sibiu — Știința Timiș., Știința Petr. 
— Știința Tg. Mureș, CSM Reșița — Tehno
metal.

- FEMININ
I

II
11
11
11
11
11
11
11

CATEGORIA A 
SERIA

1. Rapid Buc. (1)
2. Știința Buc. (2)
3. S.S.E. Ploiești (3)
4. Confecția Buc. (4)
5. Tractorul Bv. (5)
6. Progresul Buc. (6)
7. Rulmentul Bv. (8)
8. Voința Sighlș. (7)

Duminică : S.S.E.
Rulmentul — Progresul, Rapid 
xul. Știința — Voința.

A

10 O 1
9 0 2
7 1 3
5 0 6
4 0 7
3 2 6
2 1 6
12 8

64
37
78

158:
110:
78 
84: 91
73: 90 
69:102 
56:118 
60:108

20
18
15
10
8
8
5
4

Ploiești — Confecția, 
- - - — Tiacto-

SERIA II-A

II
11
11
11
11
11
11
11

2
3
4
5
5
6
8
9

Electromagne-

O
1
1 
o

unul dintre elevi s-a ridicat cu mindrie 
și, cu glasul plin de emoție, ne-a spus : 
Vreau să ajung un jucător la fel de 
bun ca Mozer 1

Cînd am poposit pe terenul de la 
Tehnometal. publicul ne-a . primit cu 
ovații și cu... „Mulți ani trăiască" I 
Spectatorii aflaseră că „Mișu" (Red!) 
împlinește în această zi 28 de ani... 
Aveam, deci, o datorie în plus și plă
cerea noastră de a juca era nespus 
de mare. Ne-am executat cu conștiin
ciozitate întregul „repertoriu" și am 
răspuns chiar la „bisuri". La sfîrșit.^ 
lumea ne-a cerut cu insistență să mai 
jucăm măcar cîteva minute... Pen
tru noi toți a fost un imbold ca. o 
dală întorși acasă, să continuăm să 
muncim cu perseverență, să ne desă- 
virșim măiestria pentru a veni me
reu în fața marelui public cu lucruri 
noi și frumoase, să ajutăm la creșterea 
de cit mai multe cadre tinere, care sd 
ducă mai departe faima handbalului 
ronunesc.

PETRE IVĂNESCU 
maestru emerit al sportului

Au fost desemnate toate echipele 
finaliste ale campionatului 

republican de juniori
Paralel cu campionatele categoriei A 

se desfășoară în prezent alte două 
întreceri! campionatul republican de 
juniori și campionatul de calificare^

In disputa juniorilor s-au consumai 
ultimele jocuri ale etapei interregio
nale, care a desemnat echipele finalis- 
te. La juniori Clubul sportiv școlari 
din București a întâlnit pe teren pro
priu formația S.S.E. Constanța, de 
care a dispus cu 23—14 (12—8), după! 
un joc în care a condus în perma
nență. Cele mai _'tâte goluri (cite 5)‘ 
le-au marcat S. " ,î ” " ’ ' 
lescu (CSS) și E. Mitu (SSE). Q 
altă echipă bucureșteană, S.S.E. nr. 2, 
s-a deplasat duminică la Sibiu unde 
a jucat cu S.S.E. Meciul a prilejuit un 
joc spectaculos, plin de faze rapide 
și s-a încheiat cu victoria la limită 
a sibienilor, la scorul de 10—9 (5—4). 
In prima repriză inițiativa a aparți
nut buoureștenilor, care însă au cedat 
spre sfîrșit, iar la reluare sibienii au 
ajuns să conducă cu 8—5 (min. 41). 
Principalii realizatori: Szabo 5 și Gri- 
goresou 3 la gazde, Moldovan 4 la 
oaspeți. (O. Leikep, coresp.).

Pentru turneul final, care se va des
fășura la 8—10 mai la Baia Mare s-au 
calificat următoarele echipe de juniori: 
C.S.S. București, C.S.M. Reșița. S.S.E. 
Sibiu și S.S.E. Petroșeni.

La junioare, - a disputat restanța 
S.S.E. nr. 2 Bu -ești—Victoria Olte
nița. Prima» repriză a aparținut oaspe- 
telor, care au condus cu 3—1 și 5—-3. 
După pauză însă, bucureștencele și-au 
revenit, au preluat conducerea (8—5 
în min. 30) și au cîșiigat în final cu 
10—7. Astfel, S.S.E. nr. 2 s-a calificai 
în turneul final (la Sf. Gheorghe, 
8—10 mai), alături de S.S.E. Cons
tanța, Luceafărul Brașov și Mureșul 
Tg. Mureș.

• In campionatul de calificare s-a 
jucat o partidă: Recolta Hălciu—Voința 
Tg. Mureș 20—11 (12—6) și 21—15 
(12-4).

138: 78
111: 96
110: 92
102: 88
89: 85
84: 91 
74:115 
62:125

1. Știința Timiș. (1)
2. Știința Cluj (2)
3. S.S.E. Timiș. (3)
4. Mureșul Tg. M. (4)
5. CSM Sibiu (5)
6. Constr. Timiș. (6)
7. Electroni. Buc. (7)
8. S.SJE. Petr. (8)

Duminică : S.S.E. Tian.
tic a. Constructorul — Știința Tim., Mureșul 
— CSM, Știința Cluj — S.S.E. Petroșani.

9
7
6
6
5 1
5 O
3 0
1 1

Activitatea
Cupa R.P.R. și lupta pentru întîie- 

tate din seria a Il-a a campionatului 
republican au luat sfîrșit. Activitatea 
internă continuă, însă, angrenînd în 
luptă echipele celorlalte categorii.

• Sini în curs de desfășurare între
cerile din campionatul de calificare, 
care au loc pînă la etapa regională 
inclusiv (25—26 iulie), în cadrul Spar- 
tachiadei republicane. Etapa interre
gională a campionatului de calificare 
va începe la 1 august cu un joc pre
liminar tur-retur eliminatoriu între e- 
ehipele masculine și feminine ale re
giunilor Argeș și București: în reg. 
Argeș cele masculine, în reg. Bucu
rești'cele feminine. întrecerile propriu-, 
zise ale etapei interregionale se vor 
disputa la 15—16 august, tur-retur 
eliminatoriu, între cele 16 echipe mas
culine și 16 feminine campioane răma
se după jocul preliminar și grupate 
două cîte două (după criterii valorice 
ce vor fi stabilite de F. R. Volei). E- 
chipele calificate, repartizate pe două

nlte goluri (cîte 5)j 
Bădău și H. Gabrie-

internă continuă
de cîte patru și jucînd sistem 
(numai tur), vor participa la

grupe 
turneu 
etapa finală. Formațiile clasate pe pri
mul loc in cele două grupe, la mascu
lin ca și la feminin, vor promova in 
campionatul categoriei I 1964jl965.

• în ceea ce privește Spartachiada 
republicană, după faza regională din 
25—26 iulie echipele campioane selec
ționate de regiuni vor lua parte în zi
lele de 7—9 august la turneele din 
etapa interregională, astfel: selecțio
natele regiunilor Maramureș, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, și Crișana 
— la Baia Mare (întîlnirile feminine) 
și la Oradea (întîlnirile masculine); 
selecționatele regiunilor Banat, Argeș, 
Hunedoara și Oltenia — la Deva (fe
minin) și la Craiova (masculin); se
lecționatele regiunilor Ploiești. Bucu
rești, Brașov și Dobrogea — la Bra
șov (feminin) și la Constanța (mascu
lin); selecționatele regiunilor Iași, Su
ceava, Bacău și Galați — la Bacău 
(feminin) și la Galați (masculin). E-

tapa finală a Spartachiadei republica
ne la volei: 18—22 august, în Capi
tală.

• în sfîrșit, campionatul republican 
de juniori, a cărui etapă regională s-a 
desfășurat în zilele de 1—3 mai. Etapa 
interregională, precedată de un joc tur- 
retur eliminatoriu (11—12 iulie) între 
echipele de juniori și de junioare cam
pioane ale regiunilor Banat și Oltenia 
(meciul feminin în regiunea Oltenia, 
cel masculin în regiunea Banat), va 
avea loc de la 17—19 iulie, sistem 
turneu, în orașele campioanelor de ju
niori și de junioare ale regiunilor Cri
șana, Argeș, Galați și lași, precum ur
mează : regiunile Crișana, Maramureș, 
Hunedoara și Banat sau Oltenia (gru
pa I), Argeș, Ploiești, Mureș-Autono
mă Maghiată și Brașov (grupa a 
11-a), Galați, Dobrogea. București și 
orașul București (grupa a Ill-a), Iași, 
Suceava, Cluj și Bacău (grupa a 
IV -a). Etapa finală: 24—26 august, în- 
tr-un oraș ce urmează a fi desemnat 
de F. R. Volei.



Concursul internațional de scrimă de la București
V
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Ultima zi a concursului internațio
nal de scrimă de la București a fost 
consacrată probelor individuale de 
sabie și floretă masculină. In ambele 
probe s-a tras după același sistem: 
cîte două semifinale de 7 trăgători 
și apoi o finală de 8.

Proba de sabie a plăcut mai mult, 
fiind mai spectaculoasă. In prima semi
finală, Vintilă s-a „desprins" de cei
lalți trăgători, reușind să încheie tur
neul cu 5 victorii. Bine au tras de a- 
semenea, Culcea și Mustață, care s-au 
calificat fiecare cu oițe 4 v. Pentru al 
patrulea loc În finală a fost necesar 
un asalt de baraj, între Ganea și Ujes 
(Belgrad). Ganea a tras cu multă acu
rateța, a avut inițiativa și a punctat 
mai clar. Și totuși, victoria a fost a- 
cordată lui Ujes, deoarece arbitrul 
principal, A. Pelegrini, a dat opriri 
imaginare și, în general, n-a ținut sea
ma de părerile celorlalți arbitri... Din 
cealaltă semifinală s-au calificat Alexe, 
Rohoni, Bădescu și Masa (Belgrad).

Turneul final a fost deschis de a- 
saltul Rolioni—Ujes. Rohoni, sabrer de
osebit de subtil, a dominat categoric, 
cîștigînd cu 5—3.

La jumătatea turneului final, patru 
trăgători se aflau intr-o situație a- 
proximativ egală: Bădescu, Rolioni, 
Vintilă, Mustață. Primul a avut unele 
scăderi de ritm și a rămas. Apoi a 
ieșit din luptă, Rohoni, care a pierdut 
— surprinzător — la Bădescu și la 
Vintilă, cu același scor: 5—4. In a- 
ceastă situație se părea că in discuția 
pentru locui I vor rămîne numai 
Vintilă și Mustață. Teoretic, șanse 
mai mari avea Vintilă. cu un asalt 
relativ ușor, tn fața lui Masa. Sabre- 
rul dm Belgrad s-a bătut însă pentru 
fiecare tușă și, in cele din urmă, a 
cîștigat cu 5—2. Lupta s-a complicat 
și „soarta" locului I va urma să fie

decisă de asaltul Mustață— Rohom. 
Mustață s-a impus de la început și a 
cîștigat detașat cu 5—2. Așadar, locul I. 
D. Mustață cu 6 v; 2. O. Vintilă (5 v); 
3. L. Rohoni (4 v); 4. H. Bădescu 
(4 v); 5. I. Masa-Belgrad (4 v); 6. 
Gh. Culcea (3 v); 7. Gh. Alexe (3 v); 
8. A. Ujes-Belgrad (0 v).

Proba de floretă a revenit lui I. 
Drîmbă (6 v) care și-a întrecut prin
cipalul adversar, pe T. Mureșanu, În 
două rînduri: inițial în turneul final, 
cu 5—0, și apoi în baraj pentru pri
mul loc, cu 5—2. S-au clasat în or
dine: Mureșanu (6 v. d.b.), Zilahi (5 
v.), Haukler (4 v.), Falb (4 v.), Csip- 
ler (2 v.), Costescu (1 v.) și Tiu (0 v.).

Maria Vicol a confirmat ascensiunea 
de formă in care se află, cîștigînd tur
neul individual de floretă din cadrul 

concursului international de la 
București

F*to: T. Roibu

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
REZULTATE înregistrate în con

cursul de selecție al atleților sovietici, 
masculin: disc: Trusenev 58,30 nr, a- 
runcarea ciocanului: Klin 68,29 m; 
prăjină: Petrenko 4,60 m; lungime: 
Vaupsas 7,51 m ; feminin : 100 m :
Renata Lațe 11,8; greutate: Zîbina 
16.80 tn; disc: Kuznețova 54,57 m; 
suliță; Stanciute 52,33 m.

MECIUL internațional feminin de 
floretă disputat la Londra intre echi
pele R.P. Ungare și Angliei a revenit 
oaspetelor. La sfirșitul meciului, sco
rul a lost de 8—8, echipa maghiară 
cucerind victoria datorită unui tuș- 
averai mai bun. Cea mai bună flore- 
fistă a echipei maghiare a fo6t tuhasa.

care a totalizat 3 victorii. Au mai ob
ținut victorii Domolki (1), Kovacs (2), 
și Maroși (2). Din echipa gazdă 
remarcat îndeosebi Cathe, care a 
ținut 3 victorii.

INTR-UN meci internațional de 
tație disputat la Barcelona echipa

s-a 
ob-

na- 
. fe

minină a Franței a învins cu scorul 
de 107,5—105,5 puncte echipa Spa
niei.

LA STOCKHOLM s-a disputat me
ciul internațional de polo pe apă din
tre selecționata Suediei și o reprezen
tativă iugoslavă.

Oaspeții au cîștigat cu scorul de 
2—0 (0—0; 2—0; 0—0; 0—0).

Sportivi romini
BOXERII DE LA METALUL 

BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTORI IN 
R.P. POLONA

Echipa de box, a clubului 
Metalul București și-a încheiat 
in R.P. Polonă întilnind la 
selecționata orașului. Pugiliștii romini 
au terminat învingători cu scorul de 
12—8. Au repurtai victorii Covaliov, 
Crgdu, Moldoveana, M. Mariuțan și 
M. Nicolau. Davidescu și Calița au 
obținut decizii de egalitate.

★
Ieri dimineață a părăsit Capitala 

Iotul nostru de tir care ne va repre-

sportiv 
turneul 
Poznan

peste hotare
zenta la întîlnirea internațională din 
R.S. Cehoslovacă. Au făcut deplasarea: 
M. Roșea, M. Grosaru, T. Jeglinsclii, 
St. Caban, P. Sandor " ~ 
Antrenor Paul Goreti.

★
Doi luptători romini, 

I. Popescu, au plecat 
la Grunau, în R.D. Germană, pentru 
a participa Ia marele turneu interna
țional pe categorii la lupte libere. In 
același timp a plecat la Zurich antre
norul emerit Ion Corneanu care va 
lua parte la ședința biroului F.l.L.A. 
unde se va discuta programul Jocuri
lor Olimpice la lupte.

și E. Dragan.

Al. Geantă și 
luni dimineața

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
TURNEUL INTERNATIONAL DE 

ȘAH DE LA VIRȘEȚ

Pînă la sfirșitul turneului internațio
nal de șah de la Virșeț mai sînt de 
disputat patru runde, și lider al clasa
mentului continuă să fie iugoslavul 
Matulovici cu 9 puncte, urmat de 
Parma și Knezevici cîte 8 puncte fie
care. Șahistul romîn Ciocîltea ocupă 
locul 9 cu 4,5 puncte și 2 partide 
întrerupte Tn runda a 8-a ................
învins pe Kapelan, apoi a 
cu Baretici și Knezevici.

★
La Vrnjaka Ban fa a 

meciul internațional feminin de șah 
Iugoslavia—Rominia. După epuizarea 
ultimelor partide întrerupte, șahistele 
iugoslave termină învingătoare cu 
scorul 12l/2—3'/2.

Ciocîltea l-a 
făcut remiză

luat sfirșit

Barcelona: Spania—Brazilia 4—1;
Dublin: Irlanda—Elveția 3—2; Bari: 
Italia—R.A.U. 4—1; Istanbul: Turcia 
—Argentina 0—5; Casablanca:
U.R.S.S.—Maroc 4—1.

★
In semifinalele turneului masculin 

de tenis 
nul Roy 
6—4 pe 
xic) l-a 
Fletcher 
îl va întîlni pe Emerson.

★
Turneul internațional feminin 

nis de la Hurlingham (Anglia)

de la Buenos Aires, australia - 
Emerson l-a învins cu 6—1; 
Palafox (Mexic). Osuna (Me- 
eliminat cu 6—4;

(Australia). în finală
6—2 pe 

Osuna

de te-
___  a fost 

cîștigat de Jan Lehane (Australia), 
învingătoare cu 6—3; 6—1 în partida 
cu Norma Baylon (Argentina).

S-A ÎNCHEIAT TURUL CICLIST AL 
MAROCULUI

dată cu desfășurarea etapei a 
Safi—Casablanca a luat 6Îirșit

O
17-a . . . .
Turul ciclist internațional al Marocu
lui. Ultima etapă disputată duminică 
de-a lungul a 237 km a revenit olan
dezului Visser cronometrat în 7 h 
19:40,0. în același timp cu învingăto
rul a fost înregistrat un 
prinzînd 20 de alergători.

Turul Marocului a fost 
El Gourch (Maroc) care 
proba cu un avans de 59 
belgianului Timmerman. Pe locul trei 
s-a clasat spaniolul Tous la 7:06.0. Pe 
echipe turul a revenit echipei Spaniei, 
urmată de Maroc și Belgia.

pluton cu-

cîștigat de 
a terminat 
sec. asupra

ÎN’ „CUPA DAVIS"

Duminică au fost cunoscute echipele 
calificate in turul doi al „Cupei Davis" 
la tenis (zona europeană). Iată rezul
tatele complete înregi straie In cele 11 
partide disputate in diferite orașe: 
Copenhaga: Danemarca — Finlanda 
5—0; Tel Aviv: Izrael—Rhodesia 2—3; 
Haga: Olanda—R.P. Ungară 3—2; 
Dijon: Franța—R.P. Bulgaria 5—0; 
Oslo: Norvegia—Portugalia 4—1; Bru
xelles: Belgia—R.F. Germană 1—4;

CU SI FĂRĂ COMENTARII
PROCES LA MILANO

Conducătorii clubului F.C. Milan au 
hotă; it să se răfuiască cu fostul loca
tor ai echipei, englezul Jimmy Grea
ves. fu consecință, Greaves a fost dat

sitlte, să-l trateze ca pe un copil ires
ponsabil sau ca pe un servitor. După 
ce jucătorul este cumpărat, promisiu
nile făcute și contractele semnate nu 
mai au nici o valoare pentru ei".

Bineînțeles, declarațiile lui Greaves 
au stîrnit vîlvă atit in Anglia, cit mai 
ales in Italia. Dat în judecată, fotba
listul a refuzat să retracteze cele scri
se în ziare. De aceea, avocații clubu
lui F.C. Milan au 
ca Greaves să fie 
luni închisoare și o

■ lire. Procesul încă 
astfel incit nu este 
aducă la iveală și alte elemente sem
nificative privind lumea sportului pro
fesionist.

cerut tribunalului 
condamnat la 8 
amendă de 80 000 
nu s-a încheiat, 
exclus ca el să

„SHOW-BUSINESS"

(Agerpres)

FOTBAL
„CUPELE EUROPENE" ÎN FAZA

FINALĂ

Marile competiții oficiale rezervate 
echipelor reprezentative („Cupa Eu
ropei"), precum și cele pentru forma
țiile de club („Cupa campionilor euro- 

„Cupa orașe- 
în faza finală, 
momentul de 
de mare am

peni", „Cupa cupelor", 
lor tîrguri") au intrat 
Care este situația în 
față în aceste întreceri 
ploare?

In „Cupa Europei", 
semifinale sînt calificate două repre
zentative: Danemarca și Spania. Cali
ficată poate fi considerată și formația 
Ungariei, care în primul joc a dispus 
cu 3—1 la Paris de reprezentativa 
Franței. Returul acestei întîlniri va 
avea ioc Ja 23 mai la Budapesta. în 
fine, cea de a patra semifina listă va fi 
cunoscută după consumarea celor 
două întîlniri dintre Suedia și U.R.S.S. 
(la 13 mai la Stockholm și 27 mai ia 
Moscova).

Semifinalele, finala pentru locurile 
1—2 și 3—4 vor avea loc în Spania, 
după cum urmează: la 17 iunie la 
Atadrid și Barcelona semifinalele (ur
mind ca echipele învinse să se intil- 
nească pentru locurite 3—4 la 
iunie Ia Madrid), iar finala tot în 
pitala Spaniei, la 21 iunie.

pînă acum in

20 
ca-

• In cel de al doilea meci st 
nut în turneul din R. P. Polonă, ecl 
Voința București a întîlnit ia Lu! 
formația Start. Și de data acea 
baschetbalistele bucureștena au 
tigat cu scorul 49—45.

• La Los Angeles s-a disputat i 
ciul profesionist de box dintre ja 
nezul Ebihara și mexicanul Ton 
contînd ca semifinală pentru dese 
narea viitorului șatanger la titlul in 
dial la cat. muscă deținut de tail 
dezul Kingpetch. După 12 reprize i 
toria a revenit la puncte lui Ebiha

• Al doilea meci preliminar pen 
desemnarea viitorului șatanger < 
cial la titlul mondial de box (< 
grea) deținut de Cassius Clay va 
vea loc intre Floyd 
Machen. Meciul se 
iulie, la Stockholm, 
12 reprize.

Patersson și Ec 
va disputa la 
pe o distanță

a meciului de ș 
“tuse și R

• In runda a 3-a 
dintre echipele R.S.F.S; 
Ungare scorul a fost de 4—3 in 
voarea gazdelor (4 partide slnt înti 
rupte). După disputarea acestei rum 
conduc șahiștii sovietici cu 18,5—11 
puncte.

PE GLOB
ținut meciul revanșă ch eprezentath 
R.P. Bulgaria la 31 i la Sofi 
Mîine, la Budapesta, echipa R.P. U 
gare intilnește în meci revanșă fo 
mația Spaniei pe care în primul me< 
disputat la 29 aprilie a învins-o i 
2—1 în deplasare. Iată programul c 
lorlalte întîlniri preliminarii din zor 
europeană: U.R.S.S.—R.D. Germat 
la 21 mai la Berlin și 17 iunie 
Moscova, [talia—Polonia la 18 iun 
în Italia și 25 iunie în Polonia și C 
hoslovacia cu Grecia sau Anglia 
funcție de rezultatul contestație;.

NUMEROASE MECIURI AMICALI 
INTERȚĂRI

în afară de competițiile oficiale Iun 
mai este deosebit de bogată in m< 
citiri amicale interțări. lată cîteva dir 
tre ele: 6 mai: Anglia—Uruguay I 
Londra; 15 mai: Austria—Uruguay I 
Viena; 17 mai: Portugalia—Anglia I 
Lisabona; 20 mai: U.R.S.S.—Uriigua 
la Moscova; 24 mai: Vrlanda—Angli" ■ ” — " ~ . ,^ngjja |te Dublin; 27 mai: S.UÎA. 
New York etc.

STEAUA ROSIE BELGRAD 
SPRE TITLU...

ÎN DRUA

în judecată in fața unui tribunal din 
Milano Ce i se reproșează internațio
nalului britanic? Faptul că a spus ade
vărul! Bineînțeles, acest lucru nu-i 
recunosc patronii clubului profesionist 
milanez, care-1 acuză pe Greaves de 
„ca somnie".

Supărarea a inceput cind fostul ju
cător al lui F.C. Milan a scris intr-o 
serie de ziare britanice, după ce s-a 
înapoia." in Anglia, mai multe articole în care ' - ■ ■ -
fotbaiul profesionist italian. El a afir
ma" că 
Milan, 
zut că au cumpărat, o dată cu corpul 
și cu sufletul meu, și pe soția ca și pe 
cei doi copii ai mei. Scrisorile care 
îmi e-au adresate pe adresa clubului 
— a adăugat Greaves. — erau mereu 
desr.h’se. Ei au pătruns pînă și în 
apartamentul meu. folosind dubluri ale 
chetlo'. Conducătorii unor cluburi ita
liene oroiesiomste cred că atunci cind 
un jucător este plătit ei pot să-l iu

critica metodele folosite în

„u fost prizonierul clubului 
ai cărui conducători au cre

Ia fața unei săli aproape goale și 
a unui auditoriu alcătuit dintr-o duzi
nă de ziariști, dl Hermann Pedergna
na, un cunoscut om de afaceri din 
Elveția, a ținut la Zurich o conferință 
de presă. Scopul? Prezentarea unui 
proiect de creare în Europa occiden
tală a unei ligi profesioniste de ho
chei pe gheață, după modelul acelora 
de peste Atlantic. Dl. Pedergnana s-a 
documentat mai întîi timp de cîteva 
luni in Canada. In felul acesta, el 
a putut expune in amănunțime ideea 
unei mari afaceri sau, după cum i se 
mai spune, a unui „show-business" 
(spectacol-afacere). Liga profesionistă, 
denumită „Europro" ar urma să gru
peze șase sau opt echipe de hochei, 
prima ediție a „campionatului" fiind 
programată in iarna 1965—1966. După 
cum a declarat Pedergnana, echipele 
vor susține fiecare cite 60 de meciuri 
pe patinoare din Elveția, R.F. Germa
nă. Austria și, eventual, țările nordi
ce. după care primele patru clasate vor 
disputa un turneu final eliminatoriu.

„Europro" nu va fi afiliată Federației 
internaționale de hochei, ci ligilor pro
fesioniste din S.U.A. și Canada.

Despre caracterul pur mercantil al 
acestei afaceri vorbește și faptul că 
fiecare echipă de hochei va fi orga
nizată sub forma unei... societăți ano
nime pe acțiuni aoind un capital intre 
300 000 și 500 000 franci elvețieni. Au
torul proiectului speră ca cel puțin un 
sfert din numărul jucătorilor să fie 
aduși din Canda și din S.U.A.

Va contribui acest „circ de hochei" 
la progresul sportului cu crosa și 
patina în țările Europei occidentalei 
Ziarul elvețian „Tribune de Geneve" 
manifestă serioase îndoieli în această 
privință, arătînd că „Europro" nu are 
alt scop decit să prezinte spectacole 
de hochei executate de aceeași „trupă", 
pentru a se obține beneficii de către 
un grup ife patroni. De altfel, potrivit 
ziarului, ideea a fost primită cu o ră
ceală extremă în cercurile elvețiene, iar 
oficialitățile din R.F. Germană și Aus-
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★

In-în „Cupa campionilor europeni" 
ternazionale s-a calificat în finală și 
va întîini, în a doua jumătate a lunii 
mai, la Viena, probabil pe Real Ma
drid. Madrilenii, învingători în pri
mul meci te Zurich cu 2—1 au toate 
șansele să se califice în finală. Jocul 
revanșă (Real Madrid—F.C. Zurich) 
se dispută la 7 mai la Madrid.

★

în „Cupa cupelor", M.T.K. Buda
pesta după ce a eliminat cu multe 
emoții formația scoțiană Celtik Glas
gow (0—3 și 4—Oi) s-a calificat in 
finală unde va întîlni învingătoarea 
dintre Sporting Lisabona și Rouen. 
Acestea își 
treilea meci

dispută la 6 mai un al 
decisiv.

★

orașelor tîrguri" situațiain „Cupa
din semifinale se prezintă astfel: in 
primul joc, F.C. Liege a dispus de 
Real Saragosa cu 1—0 urmind ca la 
7 mai echipa spaniolă să susțină me
ciul revanșă pe teren propriu. întîlni- 
rile din cealaltă semifinală, Valencia 

programate la 
la 14 mai la

—F.C. Koln au fost 
6 mai la Valencia și 
Koln.

ZONA EUROPEANĂ 
OLIMPIC

ÎN TURNEUL

tria nici nu s-au pronunțat. Proiectul 
creării „Europro"-ului există, în schimb 
nu se știe încă dacă el va putea fi 
tradus în realitate. Totul depinde — 
se pare — de cifra profiturilor care 
vor putea fi realizate...

în turneul final olimpic de la Tokio, 
din Europa se califică șase echipe. 
Iugoslavia, cîștigătoarea ultimei ediții, 
este calificată de drept, urmind ca 
celelalte cinci echipe să fie desemnate 
în urma jocurilor preliminarii în curs 
de desfășurare. După cum se știe, 
echipa R.P. Romine mai are de sus-

itigosla'Fruntașa campionatului itigosla' 
Steaua roșie Belgrad, manifestă în u! 
lima vreme o formă excelentă. Dup. 
ce in el a pa trecută a învins cu 3—< 
pe Dinamo Zagreb, duminică ea . 
întrecut cli 2—0 pe Partizan Belgrad 
în timp ce Dinamo Zagreb a ieșit dii 
cursa pentru primuLloc, pierzînd pc te 
ren propriu cu 2—0 jocul cu Radnicki 
Alte rezultate ale etapei de duminică 
O.F.K. Beograd—Treșnevka 2—1, Ze 
leznicear—R jeka 2—2. Voivodina— 
Hajduk Split 4—0, Vardar—Nov 
Sad 0—3, Velei Mostar—Sarajevc 
2—I. înaintea ultimelor 3 etape ir 
clasament conduce Steaua roșie cu 31 
p, urmată de O.F.K. Beograd cu 29 p

INTERNAZIONALE ÎN FORMA 
EXCELENTĂ

Cu. trei etape înainte de terminarea 
campionatului italian, in fruntea cla
samentului se află Internazionale cu 49 
p, urmată de Bologna eu 4G p. Dumi
nică, Internazionale a dispus de Ju
ventus cu 1—0, în timp ce Bologna 
a pierdut un punct la Mantova termi- 
nînd cu un scor alb. AHe rezultate; 
Atalanta—Lazio 1—1, Bari—Genoa 
1—2, Catania—Fiorentina 2—0, Roma 
—Milan 2—3, Sampdoria—Lanerossi 
1—1, Spal—Modena 0—0 și Torino— 
Messina 1—0.

ÎN CAMPIONATUL FRANCEZ...

...s-au înregistrat duminică urmă
toarele rezultate: Lens—Sedan 3—I, 
Racing—Stade Franțais 3—2, Nantes 
—Nice 2—1, Bordeaux—Lyon 3—0, 
Nimes— Toulouse 1—0, Rouen—Stras
bourg 3—0, St. Etienne—Rennes - 
3—0. Clasament: St. Etienne 41 p., 
Lens 38 p. etc.
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