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ÎPARTACHIADA REPUBLICANĂ
întrecerile din cadrul primei 

tape a Spartachiadei reptibli- 
ine sînt în plină desfășurare. 
Iii de tineri și tinere vin zilnic 
î terenurile de sport și partici- 
i cu însuflețire la această 
lare competiție. Peste tot se ob- 
■rvă preocuparea consiliilor a- 
•ciațiilor sportive de a mobili- 
i un număr cît mai mare de 
artidpmiți, dorința de a inde- 

în_ _ luate
zilei de 23 August, 
cunoscută inițiativa con- 
regional UCFS Dobro- 
a organiza — în perioa-

lini angajamentele 
insiea
Este 

fiului 
ea de 
a etapei de mase a Spartachia- 
ei republicane — o ștafetă intre 
sociațiile sportive din regiune.

Asemenea inițiative, precum și 
altele, au fost luate și de orga
nele sportive din regiunile Cri- 
șana, Galați, Oltenia. O atenție 
deosebită a fost dată — de pil
dă — popularizării întrecerilor 
Spartachiadei republicane. Clu
bul sportiv orășenesc Brăila a 
tipărit și trimis în asociațiile 
sportive din oraș peste 1500 de 
afișe, iar Ia tinăra asociație a 
Combinatului siderurgic 
Brăila s-au confecționat,
mijloace locale, 700 de afișe. In 
orașul Craiova, ca și în cîteva 
centre din regiunea Oltenia, au 
fost expuse 18 panouri cu as-

pecte din întrecerile Spartachia- 
dei republicane. De asemenea, 
au fost tipărite și trimise în în
treaga regiune peste 5000 de 
afișe mobilizatoare.

Este cunoscut că succesul 
Spartachiadei republicane depin
de în mare măsură de felul cum 
se desfășoară întrecerile în pri
ma etapă, cea de mase. De aceea

din 
prin

(Continuare in pag. a 2-a)

Bine e în cabană, dar vara nicj în cort nu-i rău. Mai multi 
iubitori ai drumeției au plecat cu... casa în spinare și iată, 
aici, intr-o poiană însorită, și-au stabilit tabăra. Ale lor sini 

acum cărările pitorești, piscurile semețe...
Foto s Eugenia Farca

Actualitatea sportivă
R. P. ROMÎNA — ITALIA, 

LA FLORETA MASCULINA

De la trimisul nostru special in „CURSA PlCII", Ifristachc Naum

Astăzi, prima etapă a marii întreceri
VARȘOVIA 8 (prin telefon). 

La ora cînd citiți aceste rînduri 
toate echipele participante la 
cea de a XVII-a ediție a „Cursei 
Păcii", Varșovia—Berlin—Praga 
se pregătesc pentru a lua star
tul în prima etapă. Anul acesta 
— mai mult ca orieînd — „Cursa 
Păcii" își merită cu prisosință 
titlul de adevărat campionat 
mondial de mare fond al ciclis
mului amator. Pe lista de con
curs se află rutieri de valoare 
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Tineri și tinere!
Stadioanele și terenurile de sport

vă așteaptă.
Participați cu toții la întrecerile 
primei SPARTACHIADf fit PUBLICANS!

Etapa a XX-a in categoria A 
la fotbal

• CUPLAJUL INTERBUCURESTEAN VA FI CONDUS LA CENTRU DE 
ARBITRI DIN ITALIA Șl AUSTRIA * VA ÎNTRERUPE STEAGUL ROȘU 
ASCENSIUNEA STIINTEI CLUJ? • LA ARAD UN MEC! HOTÂRÎTOR 
PENTRU SITUAȚIA DIN MIJLOCUL CLASAMENTULUI ® PE LITORAL SE 

ASTEAPTA PRIMA VICTORIE A FARULUI DIN ULTIMELE 5 LUNI !

Mîiue. echipele din categoria 
L vor lua din nou startul în în- 
recene. Eta-pa a XX-a progra
mează meciuri atractive în frun- 
ea cărora se situează cuplajul 
ohipelor bucureștene. Suporterii 
cestor formații, aflate pe pri
itele patru locuri ale clasamen- 
ului, le vor revedea la lucru 
ie stadionul „23 August11, 
urine, cu începere de Ia ora 
5,15. îu primul meci : Rapid— 
’rogresul; în cel de al doilea 
la ora 17) : Steaua—Dinamo.
Indiferent de rezultatul 

are-1 va obține în meciul 
• teaua, lideinil nu va putea 
letronat datorită avansului 
tunete acumulat pînă

pe 
cu 
fi 

de
acum, 

ichimbări de locuri pot surveni

totuși între următoarele trei cla
sate care, în cazul unor victorii 
obținute de Progresul și Steaua, 
pot totaliza toate cite 23 de 
puncte, ordinea în clasament ur- 
mînd să fie hotărîtă de gol
averaj.

Reveniți la echipele lor, fot
baliștii bucureșteni care au făcut 
parte din lotul olimpic, cel de 
tineret și din combinata Rapid 
—-Petrolul și-au reluat antrena
mentele în familie. Antrenorii 
au trecut de îndată Ia organiza
rea echipelor pentru ca în me
ciurile din etapa a XX-a forma
țiile lor să dea un randament 
deplin. Pe terenurile bucureștene 
au putut fi urmărite în ultimele 
zile jocuri-școală" și de antrena

ultimele amănunte tehnico-tac- 
tîee în vederea partidelor de 
mîine. Din discuțiile avute atît 
eu antrenorii cît și eu fotbaliștii, 
s-a desprins dorința acestora ea 
să ofere meciuri spectaculoase, 
de un bun nivel tehnic, conform 
tradiției acestor jocuri care au 
satisfăcut aproape întotdeauna 
exigentul public bucureștean. 
Vom avea deci din nou prilejul 
să-i vedem evoluînd pe majori
tatea componenților lotului care 
duminica trecută, în meciul «i 
olimpicii bulgari, nu ne-au sa
tisfăcut întrutotul. Ei au datoria 
să arate că sînt preocupați de 
îmbunătățirea formei lor spor
tive pentru meciul de la 31 mai.

Australia, Africa și Europa), 
consacrați în toate marile curse 
ale lumii. Infuzia de cicliști ti
neri — evidentă în numeroase 
echipe — va contribui și ea la 
succesul acestei mari competiții 
internaționale. Mulți dintre ci
cliștii prezenți la Varșovia vor 
lupta cu șanse sporite și la To
kio pentru cucerirea medaliilor 
de campioni olimpici.

Polonezii — mari favoriți în 
această cursă — au renunțat la 
serviciile cunoscutului rutier 
Beker, înlocuindu-1 cu Zapala, 
pentru faptul ca acesta din urmă 
este foarte bun la urcuș. Ei au 
avut în vedere faptul că între
cerea se va decide în etapa 
contracronometru individual 
(Erfurt—Oberhof, numai urcuș) 
și în etapele de munte din 
R. S. Cehoslovacă. Sovieticii 
i-au încredințat, din nou, con
ducerea echipei campionului o- 
limpic Victor Kapitonov pentru 
calitățile de 1 
care le are i 
Echipa R.D. 
beneficia de ; 
lui Eckstein, 
după fractura 
că în echipă a 
fman. Echipa 
va avea însă

bun tactician pe
acest mare ciclist. 
Germane nu va

aportul alergătoru- 
încă nerestabilit 

de claviculă, așa 
fost introdus Hof- 
R. D. Germane 

un trio de cicliști

• •

compleți : Schur, Ampler, Appier. 
Echipa Belgiei cuprinde cicliști 
necunoscuți in arena internațio
nală. Dar aceasta nu înseamnă 
că nu au valoare. Reamintim 
numai faptul că cicliștii prezenți 
anul trecut în echipa Belgiei 
sînt acum adevărate stele ale 
profesionismului sau ale semi- 
profesionismului (Vyncke și-a a- 
nunțat participarea la turul Ita
liei și Franței iar Haesseldoncx 
a cîștigat trei mari întreceri re
zervate cicliștilor independenți.)

Echipa R. S. Cehoslovace se 
bazează pe Heller, Smolik, Dole- 
zal iar cea a R. P. Ungare pe 
Megerdy, Horvath, Juszko. Cu 
echipe puternice au venit, de a- 
semenea, Franța, Anglia, Iugo
slavia etc. Este așteptată cu in
teres evoluția cicliștilor din 
Cuba — participant pentru pri
ma oară — și a celor din Ma
roc, cunoscuți pentru rapiditatea 
lor și nentru specialitatea pe 
care o au în probele contracro
nometru.

Cicliștii roniîni sînt. înconju
rați cu multă simpatie. Ziarele 
fac ample comentarii despre șan
sele noastre, unele dintre ele

în cadrul pregătirilor pentru 
J.O., în zilele de 13 și 14 mai, 
selecționata de floretă masculină 
a țării noastre va susține un 
meci amical în compania scrime- 
rilor reprezentativei Italiei. în 
prima zi va avea loc întrecerea 
pe echipe, iar în ziua a doua, 
un turneu individual.

Lotul R.P. Romîne pentru acest 
meci cuprinde pe Tănase Muri- 
șantt, Ionel Drîmbă. luliu Falbf 
Ștefan Haukler și Ât. Csipler.

Meciul va fi găzduit de 
Dinamo.

CONCURS DE HALTERE 
ÎN ITALIA

In orașul Vicenza are loc aslăzl 
un important concurs internațional 
de haltere. La această competiția 
federația italiană de specialitate 
l-a invitat și pe recordmanul nos*ru 
Fiți Balaș. Acesta a făcut deplasa
rea însoțit , de antrenorul lotului o- 
limpic, Gh. Mănăi’escu.

CROSUL ZIARULUI „PRAVDA
Mîine se va desfășura la Moscova 

tradiționala compefâțîe internațio
nală de cros orgesuizată de zîatul 
,,Pravda". Echipa țării noastre este 
alcătuită din : Ov. Lupa, N. Mus
tață, I. Rusnac, V. Caramihai, I.; 
Dăndărău și T. Voicu.

CONCURSURI INTERNATIOs 
NALE DE DIRT-TRACK 

ÎN CAPITALA
14 
ioc

și dumiaică 17 mai var 
pe sladionul Dinamo dia 
dateă coacurmni interaa-

(Continuare în pag. a 8-a)

Joi 
avea 
Capitala 
ționale de dirt-track. Sportivii noș
tri vor primi replica echipetor 
U.B.S.S. șî B.P. Bulgaria. Puternica 
reprezentativă a UJR.S.S. va deplasa 
ia București întregul lot de sportivi 
care voi lua startul miiue la Mis- 
kolcz (R.P.U.) in campionatul mon
dial de ~ ■dirt-irack»

„CUPA STEAUA" LA SCRIMĂ

Cîteva sfaturi a a a

ment în care s-au pus la punct (Continuare în pag. a 5-a)

Partidele dim re 
fotbaliștii echipelor 
Steaua și Dinamo 
prilejuiesc fotore
porterilor noștri să 
surprindă pe peli
culă faze spectacu
loase. Iată în foto
grafie un duel în
tre Frățilă și Pe- 
tescu.

în ultimele săptămîni am 
ticipat la zeci și zeci de 
cursuri de atletism din cadrul 
primei etape a Spartachiadei re
publicane. Ca antrenor la clu
bul raional Progresul și ca ar
bitru de atletism, cu experiența 
unei activități de cîteva decenii, 
am ajutat consiliile diferitelor 
asociații sportive din raionul 
V. I. Lenin să organizeze 
mai bine întrecerile.

Tocmai de aceea răspund 
plăcere invitației ..Sportului popu
lar” de a împărtăși .
cîteva din observa- ’— 1 
țiile culese pe sta-j _ 
dion în legătură cu HI dJUlOlUl 
desfășurarea între
cerilor atletice din <1SOCÎ0(11 IOT 
cadrul acestei mari
competiții de mase. ===== 
Pentru unii activiști sportivi cu 
siguranță nu voi spune lucruri 
noi, dar celor mai mulți 
sînt convins că observațiile mele 
le vor fi de folos în activitatea 
de fiecare zi, la organizarea cu 
tot mai mult succes a competi
țiilor de atletism din cadrul Spar
tachiadei republicane.

După părerea mea, problemele 
de ordin organizatoric. în special 
pentru o competiție de mase, 
sînt hotărîtoare în asigurarea 
succesului întrecerilor, a parti
cipării unui număr cît mai mare 
de tineri și tinere, a rezultate
lor pe care ei ie vor obține etc. 
Si consider că acest mare capi
tol al ORGANIZĂRII cuprinde 
trei aspecte principale, bine con
turate : 1. măsuri organizatorice 
înaintea întrecerii; 2. organiza
rea propriu-zisă a concursurilor; 
3. organizarea activității de după 
competiție.

La punctul 1 trebuie avute în 
vedere următoarele chestiuni : 
asigurarea unei largi popularizări

par
co n-

prin
de

cît

cu

a întrecerilor, prin afișe, 
stația de amplificare sau... 
la om la om.

Apoi, eu 8—10 zile înainte de 
întrecere să se înceapă înscri
erile. Este foarte greu ca un 
activist sportiv sau chiar doi să 
înceapă să cutreiere secțiile sau 
atelierele unei uzine ori ale u- 
nei întreprinderi, cu dosarul de 
înscrieri sub braț, să-1 întrebe 
pe fiecare tînăr la ce probă do
rește să participe și să-1 înscrie 
pe loc. Mult mai bine ar fi dacă

A.stăzi „„ ____ „ _______
tași din Capitală (sportivi 
categoria I și maeștri) v __ 
prezenți la un interesant concurs 
organizat de clubul Steaua, la 
toate probele, după următorul 
program :
• ASTĂZI (începînd de la ora 

16,00) : floretă masculină și spa
dă ;
• MÎINE (începînd de la ora 

10,00) : floretă feminină și sabie.
La concurs și-au anunțat par

ticiparea și componenții lotului 
olimpic. Concursul va avea loc 
în sala Dinamo.

și mîine. scrimerl frun- - - • i de
vor fi

consiliilor
sportive

mai bine ar fi dacă 
s-ar face lucrul a- 
cesta fie prin orga
nizatorul de grupă 
sportivă, fie prin 
simple bilețele (cu- 
prinzînd numele și 
pronumele, vîrsta, 
secția unde lucrează 
care dorește să par-

„ZIUA SPORTULUI"

și probele la _ ____ . _  .
ticipe) pe care tinerii să le pre
dea, la terminarea programului, 
unuia din membrii consiliului a- 
sociației 
pe baza 
urmează 
nu sînt 
concurs.

Cînd se știe, cu cîteva zile îna
intea întrecerilor, cîți înscriși 
există la flecare probă, trebuie 
alcătuit programul de concurs 
fseriile la alergări, ordinea în
cercărilor la sărituri și aruncări).

N-am să mai insist asupra fap
tului că nu ne este indiferent 
felul în care se prezintă un 
sportiv în concurs atît din punc
tul de vedere al pregătirii sale.

sportive. După aceasta, 
„adeziunilor” personale, 
să se facă tabelele care 
altceva decît foile de

NICOLAE GURĂU 
maestru al sportului, antre

nor și arbitru de atletism

(Continuare ui pag. a 2-a)

în aceste zile de primăvară s-d 
desfășoară la Grupul școlar po
ligrafic ,Dimitrie Marinescu” din 
Capitală cel de aț Vl-lea Festi
val al Tineretului, manifestație 
care a devenit tradițională în 
școală. Festivalul din acest an 
este închinat celei de a XX a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist. Pa 
lingă bogate activități cultural- 
artistice, în cadrul acestui festival 
au fost prevăzute și o serie de 
întreceri și demonstrata sportive. 
Ele se vor desfășura luni 11 mai, 
de la ora 15,30, cu ocazia „Zilei 
sportului", după programul urmă
tor : defilarea sportivilor, volei 
fete, volei băieți, demonstrație 
de gimnastică artistică, gimnas
tică acrobatică și demonstrație cu 
sportivii fruntași ai asociației- 
Acțiunea va avea loc pe terenul 
sportiv al CP.C.S.

SIMPOZION
la cadrul lectoratului UCFS oraș 

București, luni 11 mai, la orele 1B< 
va avea Loc simpozionul cu tema 
.Contribuții la îmbunătățirea meto
dicii de pregătire a copiilor și 
juniorilor’.

Slut Invitați toți antrenorii di» 
Capitala.



Întrecerile SPARTACHIADEI REPUBLICANE in plină desfășurare
Copiii din Ferentari la start

Întrecerile s-au terminat. Primii trei clasați in cursa de biciclete și-au pri
mit premiile și pozează fericiți în fața obiectivului fotografic...

Foto: R. Căiărășanu
Locatarii din complexul de blocuri 

Ferentari au asistat acum cîteva zile— 
«mii de pe marginea terenurilor, alții 
de la balcoane — la un spectacol ine
dit. Aproape 150 de copii și-au dispu
tat întîietatea în dîrze întreceri spor
tive, oferind celor prezenți cîteva ore 
de adevărată destindere. Inițiativa 
angrenării copiilor din aceste blocuri 
în întreceri sportive este... opera ini
moșilor iubitori ai sportului Atanase 
Mihăescu și Ion Rusu. Primul, de alt
fel, este președintele asociației spor
tive Blocuri Ferentari, asociație unică 
în felul ei. Membrii asociației sînt 
părinții micilor sportivi. Ei își achită 
cotizația cu mare regularitate, contri
buind la întărirea bazei materiale a 
asociației. Copiii lor au astfel la dis
poziție numeroase materiale și echipa
ment sportiv. Membrii consiliului ne-au 
relatat că primesc un sprijin deosebit 
din partea clubului raional Progresul, 
ai cărui tehnicieni vin deseori să în
drume concret activitatea micilor spor
tivi.

...Mai sînt cîteva minute pînă cînd vor 
începe primele întreceri. Profităm de 
acest răgaz pentru a „trece în revis
tă" amenajările sportive din incinta 
cvartalului. Tovarășul I. Rusu, pre
ședintele comitetului de blocuri, ne 
spunea că majoritatea locatarilor, chiar 
și cei care n-au copii, au muncit cu 
entuziasm la amenajările sportive de 
aci. De altfel, se și vede. Un teren 
de handbal bine nivelat, unul de volei, 
de baschet (cu panouri ca la... Flo- 
reasca), un bazin de înot, un teren 
de fotbal cu pistă de atletism (care va 
fi gata în curînd) și — în perspecti
vă — o popicărie., iată rodul muncii en
tuziaștilor amatori de sport din Fe
rentari. Amenajate prin muncă patrio
tică și prin contribuția benevolă a lo
catarilor, terenurile de sport găzduiesc 
acum întrecerile copiilor.

Cit despre micii sportivi, trebuie 
«pus că de-abia acum li s-a deschis 
...pofta pentru activitatea sportivă,. 
Gheorghe Popteanu, în vîrstă de 12 
■ni, a cîștigat proba de trotinete și 
cursa de 100 m plat. De un timp în
coace — ne spunea tovarășa Aurelia 
Popteanu — copilul meu lipsește 2—3 
ore de acasă. L-am urmărit și am văzut

CÎTEVA SFATURI...
(Urmare din pag. 1)

cît și al echipamentului. De aceea, 
avînd listele de înscrieri trebuie să-1 
convocam pe participanți măcar la 
vreo 2—3 ședințe de pregătire înaintea 
.startului oficial”. Cu acest prilej in
structorul sportiv, un profesor ori chiar 
un sportiv cu mai multă experiență, 
trebuie să le arate cîteva chestiuni teh
nice de bază — elementare, să le 
explice regulamentul probelor res
pective. Nici nu încape discuție că 
înaintea acestui „start” sînt nece
sare cîteva ședințe de pregătire, 
fără de care rezultatele nu vor putea 
fi, nici pe departe, cele așteptate.

A doua problemă importantă este or
ganizarea propriu-zisă a concursului. Nu 
este o chestiune tot atît de ușoară cît 
ar fj organizarea unui meci de volei 
sau chiar de fotbal, dar nici atît de 
greu de rezolvat, așa cum mai lasă să 
se înțeleagă unii activiști sportivi. Dacă 
știi ce vrei și mai ales ce ai de- făcut, 
operația este totuși destul de simplă. 
Cu o condiție în plus : nu trebuie ne
glijate amănuntele ! Dar despre aceste 
amănunte vreau să vorbesc puțin.

Un concurs de atletism pare greu de 
organizat prin multitudinea probelor,

SPORTUL POPULAR
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că merge pe terenul de sport. Atunci, 
m-am liniștit. Sînt foarte bucuroasă că 
azi a fost printre cei mai buni sportivi.

Victoria Neagu, Maria Soneriu, Flo- 
rica Ciurea (la atletism), Robert Dră- 
ghici, Florentin Lang, Dan Tudor (la 
ciclism) sînt numai cîțiva dintre micu
ții din Ferentari care au ținut să fie 
prezenți la această întrecere.

★
Diplomele sînt completate. Pe o 

masă, premiile (cărți, maiouri, chiloți 
și... bineînțeles bomboane ) așteaptă să 
fie înmînate. Alintați pe un rînd, co
piii sînt nerăbdători, ca și înainte de 
start. In sfîrșit, primii clasați la fie
care probă își primesc răsplata. Intră 
în funcțiune și aparatul de fotografiat. 
Cînd declanșez, aud din spate :

— Dănuț, scoate degetul din nas...
Mi-a stricat clișeul. Dar nu-i nimic. 

Poate că printre acești copii se găsesc 
și viitori sportivi de prestigiu. Așa că 
merită...

R. CALARAȘANU

Preocupare intensă pentru burca desfășurare 
a concursurilor

(Urmare din pag. 1) 

consiliile asociațiilor sportive se pre
ocupă atît de mobilizarea cit mai 
multor oameni ai muncii la startul în
trecerilor, cit și de buna organizare 
a concursurilor. La Chimia Onești, de 
exemplu, foile de concurs ne indică 
prezența în întrecerile primei etape a 
Spartachiadei republicane a 2200 de 
participanți. Succese însemnate au ob
ținut în această privință și asociațiile 
Progresul Brăila, Autobuzul și Vulcan 
București, Metalurgistul Baia Mare, 
Școala profesională Siderurgistul Ga
lați și asociația sportivă de la G.A.C. 
Ivești. In aceste asociații, întrecerile 
din cadrul Spartachiadei republicane 
se desfășoară pe secții de producție, 
grupe sportive, clase, la locuri vizibile 
fiind afișate grafice (care sînt urmă
rite continuu) privind desfășurarea 
competiției.

prin marele număr al participanților, 
prin materialele pe care le cere fiecare 
probă în parte. De aceea, din capul lo
cului, o atenție specială trebuie acor
dată amenajării locului viitoarelor în
treceri. Pentru aceasta să nu credeți că 
este neapărată nevoie de un stadion 
cu instalații perfecționate în genul lui 
„23 August” sau „Republicii". Nu J Este 
suficient, de exemplu, pentru cursa de 
100 m, un loc drept, bine nivelat și bă
tătorit, lung de cel puțin 110 m, pe 
care să fie marcate culoarele cu praf 
sau cu lapte de var sau să fie zgâriate 
vizibil cu un cui. Un culoar trebuie 
să fie lat de minimum 1 metru. Pentru 
concurs nu sînt absolut necesari 
pantofii cu cuie.

Pentru aruncarea greutății nu e nea
părat nevoie de un cerc de fler cu opri
toare. E suficient doar ca cercul (dia
metrul 2,135 m) să fie marcat vizibil 
pe un loc tare șl să se delimiteze sec
torul în interiorul căruia aruncările 
sînt valabile. Este bine, de asemenea, 
pentru orientarea concurenților sau a 
spectatorilor să se marcheze anumite dis
tanțe: 8 m. » m, 10 m etc. și, dacă există, 
recordul asociației respective.

Bineînțeles că arunoarea greutății tre
buie să se facă cu o... greutate regu
lamentară. Dacă lipsește din magazia 
asociației, ea poate fi împrumutată de 
la o altă asociație, sau poate fi chiar 
improvizată. Trebuie să se aleagă un 
corp, pe cît posibil sferic, a cărui greu

Din experiența organizării primei etape

Cum am organizat Întrecerile 
marii competiții In asociația noastră
Preocupat să asigure întrecerilor spor

tive în cadrul primei Spartachiade 
republicane condiții optime de desfă
șurare, consiliul asociației noastre spor
tive, în colaborare cu biroul organi
zației U.T.M. și comitetul sindical, a 
luat din timp o serie de măsuri orga
nizatorice. Ne-am propus cu acest pri
lej să înscriem pe foile de concurs ale 
întrecerilor la atletism, gimnastică, fot
bal, volei, handbal, trîntă, tenis de 
masă și șah peste 800 de tineri și ti
nere din fabrica noastră (cifră ce de
pășea cu mult numărul de membri 
UCFS ce-1 aveam la începutul anului). 
De asemenea, ne-am propus să conso
lidăm birourile secțiilor, îndeosebi la 
ramurile de sport la care urma să or
ganizăm întrecerile în prima etapă a 
marii competiții, să formăm noi echipe 
de volei, handbal și fotbal, pe secții 
și să reamenajăm terenurile sportive. 
Și, în sfîrșit, ca ultime obiective im
portante, să organizăm trecerea nor
melor concursului pentru Insigna de 
polisportiv, să intensificăm munca de 
creștere a numărului de membri UCFS 
și de încasare a cotizației.

In timpul care a trecut de la în
ceperea competiției am reușit să rea
lizăm — sub conducerea organizației 
de partid, cu sprijinul organizației 
U.T.M. și a celei sindicale — majo
ritatea obiectivelor propuse. Din cei 
810 salarîați, peste 500 au participat 
pînă la sfîrșitul lunii trecute la între
cerile de atletism, fotbal, gimnastică 
și volei.

La buna organizare a concursurilor, 
la mobilizarea participanților și-au a- 
dus contribuția, îndeosebi, tovarășii din 
birourile secțiilor pe ramură de sport 
și organizatorii grupelor sportive.

In funcție de sporturile pentru care 
au optat cei înscriși, am organizat, 
în grupele sportive 4 echipe de fotbal, 
6 de volei, 4 de handbal, 5 de tenis 
de masă.

Foarte apreciate de către masele de 
iubitori ai sportului sînt inițiativele lu
ate de organele UCFS din raionul Ga
lați. Sportivii din acest raion sînt în 
întrecere cu cei din alte raioane ale 
regiunii Galați. încheierea primei 
etape a Spartachiadei republicane se 
va face aci într-un cadru festiv. Ea va 
fi precedată de mari manifestații cultu
ral-sportive care vor avea loc în majo
ritatea comunelor din raion.

O valoroasă inițiativă a pornit și de 
la consiliul regional UCFS Banat. Este 
vorba de angrenarea in organizarea în
trecerilor Spartachiadei a arbitrilor de 
fotbal care conduc meciurile din cam
pionatul regional. Arbitrii se duc în 
cursul dimineții în ziua meciului în lo
calitatea respectivă și ajută con
siliile asociațiilor la organizarea con
cursurilor. Inițiativa este binevenită șl 
ea poate fi preluată și extinsă și în 
celelalte regiuni ale țării.

tate să fie cântărită (să fie de o greu
tate cît mai apropiată de cea prevăzută 
de regulament 5 kg la bărbați șl 4 kg 
la femei) șl notată pe foaia de concurs.

Săritura în înălțime șl în lungime 
trebuie să se desfășoare într-o groapă 
cu nisip bine greblat și fără pietre. 
La înălțime, stîlpil pot fi confecționați 
foarte ușor, ca și ștacheta. La lungime 
pragul poate fi de lemn sau numai 
marcat Pe pământ. Trebuie avut însă 
în vedere ca locul de bătaie (pragul) 
să nu fie așezat chiar pe marginea 
gropii pentru a se evita accidentele. De 
asemenea, nisipul să fie la nivelul 
pistei de elan. Groapa să nu aibă mar
gini din scânduri care prezintă pericol 
de accidente.

Pregătind din timp aceste instalații 
simple, organizatorii trebuie să se în
grijească și de procurarea cel puțin a 
unul cronometru, a unei rulete și a 
materialelor de concurs, de asigurarea 
unui' colectiv de arbitri circa 8—10 per
soane : 1 starter (startul poate fi dat 
prin lovirea a două șipci sau prin plez- 
nirea palmelor deasupra capului), crono- 
metrorl-arbitri judecători de sosire (în 
funcție de numărul cronometrelor exis
tente) și un secretar pentru probele 
de alergări, câte doi arbitri șl un secre
tar pentru probele de sărituri și arun
cări.

Avînd listele de înscrieri pregătite 
din timp, trebuie alcătuite seriile la a- 
lergărj (în funcție de numărul cjjloeie-

Membrii consiliului asociației, cei ai 
birourilor secțiilor și organizatorii de 
grupe sportive urmăresc îndeaproape 
ca graficul întrecerilor, zilele și orele 
stabilite să fie respectate. Am repar
tizat ca arbitri ai întrecerilor tovarăși 
pricepuți din alte secții decît cele care 
își disputau întîietatea.

întrecerile dintre grupele sportive 
din secții au fost urmărite cu multă 
pasiune. Oamenii își susțineau cu a- 
tîta ardoare echipele îneît s-au ivit 
chiar și unele mici neînțelegeri. N-au 
lipsit nici... contestațiile. Finala pe aso
ciație la fotbal, de exemplu, a trebuit să 
se rejoace, apelîndu-se la arbitri „mai 
calificați". Numai după ce echipa gru
pei sportive „atelier mecanic șef" și-a 
reeditat victoria asupra „administrati
vului" și încă la scor (3—0), lucrurile 
s-au „liniștit".

Câștigătorii întrecerilor la fotbal., vo
lei sau handbal au fost răsplătiți, în 
cele din urmă, cu aplauzele unanime 
ale publicului. Pînă și cei mai înfooați 
susținători ai echipelor învinse și-au 
călcat... pe suflet, mîngîindu-se cu 
faptul că, în definitiv, învingătorii sînt 
tot sportivii fabricii noastre și... au 
fost și ceva mai buni.

întrecerile de pînă acum au scos la 
iveală sportivi talentați, în majorita
tea cazurilor alții decît cei pe care îi 
consideram, anticipat, ca fiind cei mai 
buni. Ne punem mari , nădejdi în ei în 
concursurile viitoare ale Spartachiadei 
republicane, în etapa a H-a, care va 
începe după 1 iunie. Este de la sine 
înțeles că pînă atunci îi vom ajuta să 
se pregătească cît mai temeinic.

Avîniul activității sportive prilejuit 
de organizarea întrecerilor primei etape 
a Spartachiadei republicane ne-a per
mis să rezolvăm și alte sarcini im
portante ce și' le-a propus consiliul 
asociației noastre. De pildă, am atras 
în rîndurile UCFS încă 435 de salariați 
și am încasat cotizația la zi de la toți 
cei 1015, membri pe care îi avem în 
prezent. Astfel, în ultimele trei luni, 
am înscris în UCFS cu aproape 90 
la sută mai mulți membri decît în 
tot anul 1963.

In privința trecerii normelor con
cursului pentru Insigna de polisportiv, 
lucrurile au cam rămas în urmă, Pînă 
în prezent doar 25 de tineri și-au tre
cut toate normele. Aceasta înseamnă 
foarte puțin față de posibilitățile noas
tre. Prin noile măsuri de popularizare 
mai largă a Concursului în rîndul ti
neretului din fabrica noastră și prin- 
ir-o bună organizare a antrenamente
lor și întrecerilor pentru trecerea nor
melor, sîntem convinși că vom obține 
rezultate cu mult mai bune decît cele 
de pînă acum.

Membrii consiliului asociației spor
tive și toți ceilalți activiști sportivi ai 
noștri sînt hotărîți să muncească neo
bosiți pentru a asigura participarea 
tuturor tinerilor din fabrică la Spar- 
tachiada republicană — marea compe
tiție închinată sărbătoririi celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre dragi.

GRIGORE BUFTEA 
președintele consiliului asociației 

sportive „Proletarul" Bacău

lor). Cursele se pot desfășura contra
timp sau serii șl finală. La lungime și 
la aruncări toți concurențli au dreptul 
la câte trei încercări și cei mai buni 
6 vor mai efectua câte trei încercări.

In timpul desfășurării concursului 
trebuie asigurată ordinea pe teren. Șl 
încă un amănunt însemnat: greutatea 
să nu fie aruncată decît în direcția 
stabilită. Altfel se pot întîmpla acci
dente.

întrecerilor trebuie să li se asigure 
un cadru sărbătoresc. Pentru aceasta 
locul de concurs va trebui pavoazat cu 
steaguri și lozinci mobilizatoare.

In sfîrșit. organizarea activității după 
competiție este o acțiune la fel de im
portantă ca precedentele. Competițiile 
de masă evidențiază sumedenie de ele
mente talentate ale căror rezultate, ca 
începători, nu spun însă prea mult. 
Instructorul sportiv trebuie să-i urmă
rească pe acești tineri talentați, să le 
noteze numele, să-1 cheme, în conti
nuare la antrenamente și să-i înscrie 
în secția de atletism a asociației res
pective. Acolo unde nu există încă secții 
de atletism, cu această ocazie pot fi 
înființate și chiar afiliate la federația 
de specialitate.

Concursurile la care am asistat ml-au 
arătat că în rîndul mare! mase a tine
retului nostru se găsesc multe elemente 
talentate, care printr-o pregătire atentă 
și minuțioasă vor putea ajunge printre 
fruntașii atletismului nostru. Să-1 aju
tăm. cît mai bine, să facă primul pa> 
— care este hotărltor — pe drumul 
spre măiestria sportivă. Este în puterile 
noastrfi s-o lacengj

Portretul săptăminii

UN PASIONAT
AL HANDBALULUI
Acei care urmăresc numai activi

tatea handbalistică de performan
ță, poate că n-au auzit de Cicero
ne Burcă, jucător în echipa de 
handbal in 7 a asociației Unirea, 
din campionatul de calificare, ins
tructor sportiv și arbitru de cate
goria a IlI-a. In schimb, îl cu
nosc foarte bine jucătorii din cam
pionatul raionului Tudor Vladimi- 
rescu, tinerii handbaliști din aso
ciațiile sportive Unirea, de pe lin
gă Fabrica de ace, precum și cei 
care practică sportul la „Tinere
țea", asociație sportivă înființată 
pe lingă Casa raională de cultu
ră, de pregătirea cărora 6e ocu
pă cu multă tragere de inimă. , 
Despre contribuția tînărului Cice- , 
rone Burcă, muncitor metalurgist 
la Fabrica de ace Unirea, la dez- | 
voltarea handbalului în această j 
parte a Bucureștiului vorbesc două i 
■fapte semnificative: în primăvara j 
lui 1963, o dată cu venirea lui Ci
cerone Burcă în fruntea comisiei 

raionale de handbal, a luat fiin
ță in raion primul campionat de 
handbal în 7; anul acesta, activi
tatea handbalistică în aer liber a 
fost inaugurată cu organizarea 
unei competiții de amploare — 
„Cupa primăverii" — la care par
ticipă 12 echipe de băieți — cu 
patru mai mult decît în campio
natul raional.

Stînd de vorbă cu activiștii clu
bului sportiv raional Olimpia, am 
aflat multe lucruri interesante în 
legătură cu activitatea lui Cicerone 
Burcă. Consiliul asociației Unirea 
are în persoana lui un instructor 
sportiv destoinic care sprijină or
ganizarea concursurilor din cadrul 
Spartachiadei republicane. Alte as
pecte din activitatea pe care o 
depune pe tărîmul sportului ? Este 
jucător de bază în echipa asocia
ției, care activează cu bune re
zultate în campionatul de califi
care și a înființat recent o echipă 
de juniori pe care o antrenează cu 
multă pricepere. Cicerone Burcă 
este foarte mult apreciat și ca ar
bitru. Despre competența sa io 
acest domeniu ne-am convins și 
noi, asistînd la trei meciuri — 
amicale, bineînțeles — arbitrate de 
el într-o singură dimineață.

— Ce planuri de viitor aveți, 
l-am întrebat pe acest harnic ac
tivist sportiv ?

„In primul rînd, doresc să ter
min cu bine cursul fără frecvență 
de antrenori la care am fost ad
mis nu de mult. De asemenea, aș 
vrea ca comisia noastră raională 
de handbal să devină fruntașă pe 
Capitală".

' Ne-am despărțit ’de Cicerone 
Burcă, convinși că planurile lui 
se vor îndeplini. Chezășie ? In 
primul rînd, hărnicia lui 1

K. R.



HANDBAL* 7 I

NOI MECIURI IMPORTANTE ÎN ETAPA DE MÎINE
Rezultate normale in jocurile de joi

>i au avut loc o serie de meciuri 
ante din cadrul seriei I a campio- 
tlui masculin. Partidele s-au în- 
at cu rezultate scontate.
4NAM0 BACĂU—RAPID BUCU- 
ȘTI 15—12 (9—5). Peste 2 000 de 
îtatori au urmărit un joc viu dis- 
at, de bună calitate. Dinamoviștii 
acționat mai variat, mai rapid și 
ciștigat pe merit. Formația bucu- 
eană s-a apărat cu multă.dîrzenie, 

r ales la începutul partidei, cînd 
i condus cu 4—2. Ea a cedat însă 
final. Principalii realizatori: Sauer 
Martini 3, Moldovan 3 de la Di
no și Constaniinescu 5, Gațu 3 de 
Rapid. A condus cu scăpări FI. 

enescu (Ploiești). (Gh. Dalban— 
asp.)_
I.S.M.S. IAȘI — STEAUA 13—16 
-9). Jocul, așteptat cu mare interes 
numeroși iubitori ai handbalului din 
alitate, a satisfăcut din toate punc- 
• de vedere. Localnicii au luptat cu 
ltă voința pentru a face față atacu- 
>r puternice ale jucătorilor bucureș- 
i. Ei nu au putut însă rezista pînă 
urmă unei echipe superioare în toa- 
corr.partimentele. Cele mai multe 
uri au fost înscrise de Gruia (7) 
la Steaua, Mirza și Niernesch (3) 
la &S.A1.S. (G/i. Vasiliu și E. 

su—coresp.).
ȚAF1NARIA TELEAJEN - ȘTIIN- 
. GALAȚI 16—9 (6—7). Știința a 
eput jocul mai bine, conducînd la 

moment dat cu 7—3. Cu timpul 
■ă gazdele și-au revenit, reușind 
îă la pauză să refacă din handi- 
p. In continuare, Rafinăria s-a apă- 
t cu mai multă atenție, a atacat „în

Imagine dintr-un meci al echipei Rapid, care va juca miine in compania 
formației campioane Steaua.

Foto: S. Petre

★
programate meciurile 
In Capitală (teren

trombă", obținind îr 
victorie meritată. A

i ce le d in urmă 0
condus CLI scăpairi

O. Leikep (Sibiu). (Al. Popescu Și
A. Vlăsceanu—coresp).

Iată cum arată cla:s amentul după
aceste jocuri:
1. Dinamo Buc. (1) ii 10 0 1 187:108 20
2. Steaua (2) 11 9 1 1 181: 97 19
3. Dinamo Bacău (3) 11 7 0 4 134:114 14
4. Știința Galați (4) 11 5 1 5 129:182 11
5. Tractorul Brașov (5) 11 4 0 7 125:175 8
6. Rapid Buc. (6) 11 3 I 7 147:154 7
7. Rafinăria Tel. (7), 11 3 1 7 136:158 7
8. C.S.M.S. Iași (8) 11 1 0 10 105:158 2

Duminică sfat 
etapei a Xil-a.

Ciulești, de la ora 10) se vor dis
puta două jocuri feminine. Știința — 
Voința Sighișoara și Rapid—Tracto
rul, și o partidă masculină între e- 
chipele Rapid și Steaua.

• Jocuri extrem de importante, atît 
pentru focurile fruntașe, cit și pentru 
evitarea retrogradării vor avea foc 
în provincie. Astfel, putem cita întîl- 
nirile Tractorul Brașov—Rafinăria Te- 
leajen, Voința Sighișoara—Dinamo 
Brașov, Voința Sibiu—Știința Timișoa
ra, Știința Petroșani—Știința Tg. 
Mureș și cele feminine S.S.E. Ploiești 
— Confecția București și Mureșul Tg.
Mureș—C.S.M. Sibiu.

POPICE- -

TRAGEREA LA SORȚI A ORDINE! PARTICIPANȚILOR 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LA BUDAPESTA

— Pregătirile loturilor noastre reprezentative —
Recent s-a întrunit la Budapesta pre

zidiul Secției „Asfalt" din cadrul Fe
derației Internaționale de popice. Cu 
acest prilej s-a tras la sorți ordinea 
de intrare în concurs a participanților 
(echipe, individual și perechi) la cam
pionatele europene de la Budapesta 
(15—20 iunie). Iată rezultatul tragerii 
la sorți:

MASCULIN— Echipe: 1. Elveția; 2. 
Franța; 3. Austria; 4. Ungaria: 5. 
R.F.G.; 6. Cehoslovacia; 7. Iugoslavia;
8. Italia; 9. R.D. Germană; 10. ROMf- 
NIA. Individual: 1. R.F.G.; 2. Franța: 
3. Italia; 4. R.D. Germană; 5. Cehoslo
vacia; 6. Austria; 7. Iugoslavia; 8. 
Ungaria; 9. Elveția; 10. ROM1NIA. 
Perechi I: 1. Cehoslovacia; 2. R.F.G.;
3. ROMTNIA; 4. Italia; 5. Ungaria: 6. 
Elveția; 7. R.D. Germană: 8. Austria;
9. Franța; 10. Iugoslavia. Perechi II:
1. Iugoslavia; 2. Franța; 3. Austria;
4. Italia: 5. R.D. Germană; 6. ROMf- 
NIA; 7. Elveția; 8. R.F.G.; 9. Ungaria;
10. Cehoslovacia.

FEMININ — Echipe': 1. Iugoslavia;
2. Ungaria; 3. R.D. Germană; 4. RO- 
M1N1A; 5. Cehoslovacia. Individual : 
1. Cehoslovacia; 2. ROMÎNIA: 3. Iugo
slavia; 4. R.D. Germană; 5. Austria; 
6. Ungaria. Perechi I: 1. R.D. Germa
nă; 2. Austria; 3. Iugoslavia; 4. Ceho
slovacia; 5. Ungaria; 6. ROMTNIA. 
Perechi II: 1. R.D. Germană; 2. RO- 
MINIA; 3. Austria; 4. Iugoslavia; 5. 
Cehoslovacia; 6. Ungaria.

Cum se vede, la „europene" vor par
ticipa 10 țări la .probele masculine (pe 
echipe, individual și perechi), iar la 
cele feminine 5 țări pe echipe și 6 la 
individual și perechi.

Reprezentanții Federației Internațio

nale au vizitat, cu această ocazie, cela 
două arene pe care se va juca la 
„europene", verificînd stadiul lor de 
pregătire. Lucrările de renovare vor fi 
încheiate în a doua jumătate a tonii 
mai.

PREGĂTIRILE LOTURILOR 
NOASTRE

Pregătirile jucătorilor șî jucătoarelor 
noastre vor fi reluate săptămîna viitoa
re, intrînd în ultima lor etapă. înaintea 
„europenelor". Deci, este vorba de o 
fază decisivă în ceea ce privește atin
gerea celei mai bune forme și defini
tivarea loturilor. De aceea ea trebuie 
privită de sportivii loturilor, de antre
norii lor și de federație cu toată răs
punderea. Cu atît mai mult cu ctt ih 
partidele internaționale de verificare 
susținute pină acum comportarea și 
rezultatele celor doua loturi și în spe
cial ale celui feminin nu au satisfăcut 
în măsura așteptată. Au surprins in
tr-un mod neplăcut fluctuațiile mari 
ale jucătoarelor noastre, fluctuații care 
au dus la cifre cu mult sub posibili
tățile reale ale componentelor lotului 
reprezentativ. Nu ne îndoim că fede
rația a tras concluziile necesare după 
aceste meciuri și că a luat măsuri efi
ciente pentru înlăturarea lipsurilor ma
nifestate, măsuri pentru instaurarea 
unei atmosfere sănătoase de disciplină 
și muncă. Loturile cuprind elemente 
valoroase, cu calități verificate, care — 
printr-o participare activă la pregăti
re — pot realiza la Budapesta compor
tări și performanțe de nivel tatema» 
țional.

rogramul turneelor finale ale campionatului 
de calificare

Campionatul de calificare pe anul 
>63—64 se apropie de sfîrșit. La 15, 
i și 17 mai se vor desfășura turneele 
laie, tn urma cărora vom cunoaște 
:hipele care din 1964—65 vor promo- 
i și activa în seria a 11-a a campio- 
îtului categoriei A. Programul aces- 
>r ture ce finale a fost alcătuit de fe- 
jrație, care a stabilit și localitățile 
ide vor avea loc meciurile:
MASCULIN — Seria de la Buzău. 

5 mai: Cauciucul Onești — Construe - 
>rul Brăila și Recolta Hălchiu — Por
ii Constanța. 16 mai: Recolta — Con
ductorul și Cauciucul—Portul. 17 mai: 
onstructorul — Portul și Cauciucul—- 
eeolta.
MASCULIN — Seria de la orașul 

ictoria. 15 mai: Știința Bucureștii— 
oinfa Călărași și Știința Cluj — IRTA

Oradea. 16 mai: Știința Cluj — Voința 
și Știința București — IRTA. 17 mai: 
Voința — IRTA și Știința București — 
Știința Cluj.

FEMININ — Seria de la Bîrlad. 
15 mai: Voința Odorhei — Știința Ga
lați și Spartac Constanța — S.S.E. 
Buzău. 16 mai: Voința — S.S.E. și 
Spartac — Știința. 17 mai: Știința — 
S.S.E. și Voința — Spartac.

FEMININ — Seria de la Cîrnpia 
Turzii. 15 mai: Favorit Oradea — 
Voința Craiova și Record Mediaș — 
Locomotiva Teiuș. 16 mai: Record — 
Voința și Favorit — Locomotiva. 
17 mai: Voința — Locomotiva și Re
cord — Favorit.

Din fiecare serie vor promova cîte 
două echipe în seria a Il-a a catego
riei A (masculin și feminin).

Reamintim o prevedere regulamenta
ră referitoare la eventualele cazuri de 
egalitate de puncte între două echipe. 
In asemenea situații, ordinea în cla
sament se va fixa după următoarele 
criterii, în ordine : a) numărul de vic
torii; b) rezultatul dintre echipele res
pective; c) echipa mal tînără (calculul 
se va face pe ani, luni și zile la ju
cătorii folosiți).

După concursul cu scnmerii din Belgrad

O verificare utilă
Intre 2 și 4 mai, trăgătorii noștri 

fruntași au participat la prima con
fruntare internațională a anului rezer
vată seniorilor în compania scrimerilor 
din reprezentativa orașului Belgrad. 
A fost un concurs deosebit de util, 
un bun prilej de verificare înaintea 
multiplelor „colocvii" pentru J.O. pe 
care le au de susținut scrimerii noș
tri.

Bilanțul ooncursutai trebuie apre
ciat ca pozitiv: locul I in întrecerea 
pe echipe și trei titluri in întrecerile 
individuale.

Sportivii noștri și mai ales „can- 
didații" olimpici s-au prezentat cel 
mai bine la floretă. Fetele, mai ales, 
au demonstrat că pentru perioada de 
față se află uitr-un stadiu de pregă

De vorbă cu un inovator
punctele de lovire, numerotate cu 
cercuri de valori diferite, asemănă
toare țintelor de la tir. Silueta este 
mobilă in funcție de mișcarea picio
rului dinainte, cu care este in contact. 
In cazul in care piciorul pornește 

■ înaintea brațului îndoit. în fandare, 
ținta va cădea și nu va mai putea fi:. 
atinsă: Această situație îi obligă pe

de reacție. Dacă ținta a 
in punctul precis, stabilit

țeste viteza 
fost lovită 
de antrenor, se aprinde un bec și ast
fel trăgătorul Iși verifică corectitudi
nea

Un asalt spectaculos la floretă. Protagoniștii 
I. Falb (București) și Gumbinger (Belgrad)

Roibu
des- 

model

Colectivul de invenții și inovații care 
ictivează fa cadrul Consiliului Gene- 
al al UCFS desfășoară in ultima 
zreme o bogată activitate. Recent au 
ost analizate o serie de invenții și 
novații ale diferiților antrenori din 
.ară. Una dintre acestea aparține an- 
renorului de scrimă de la S.P.C., ION 
1STRATE.

Vreți să ne spuneți în ce constă 
inovația dv ? l-am întrebat pe tov. 

Istrate.
— Este vorba despre un aparat aju

tător in antrenamentul scrimerilor. care 
oowtă numele asociației S.P.C. in 
care muncesc. Este un aparat care o- 
feră antrenorilor posibilitatea verifi
cării stricte — în cifre — a stadiului 
de pregătire și a executării unor pro
cedee tehnice de către trăgători.

— Am dori să știm mai multe 
lucruri despre acest aparat. La ce 
se referă, cum funcționează ?

— Aparatul constă dintr-o siluetă 
(o țintă fixă), pe care sînt stabilite

atinsă: Această situație ii obligă 
trăgători să pornească în fandare 
brațul întins și nu îndoit, așa cum 
întîmplă de matte ori. Cu ajutorul 
cestui aparat se mărește și viteza 
execuție. în cazul în care fandarea 
este executată in viteză, trăgătorul a- 
tinge ținta înir-un loc corespunzător 
urmi punctaj superior. Dacă fandarea 
este mai lentă, trăgătorul, datorită că
derii țintei, nu va mai avea timp să 
lovească precis intr-un anumit punct și 
astfel va acumula un punctaj infe
rior.

— Ce alte avantaje prezintă a- 
cest nou aparat ?

— In afară de faptul că stimulează 
pe sportivi în obținerea unui punctaj 
cit mai' mare și. deci, in perfectionarea 
executării fondării, aparatul este de un 
real ajutor antrenorilor. Declanșarea 
căderii țintei se poate face și intr-un 
moment ordonat, de către un ajutor 
al antrenorului. Trăgătorul este pus, 
astfel, în situația să fie mereu pregă
tit, să lovească ținta in momentul de
clanșării ei. Acest exercițiu imbanătă-

execuției.
— Cum ați ajuns Ia ideea con

strucției 'acestui aparat ?
— Ală ocup de scrimă de 22 de 

ani, iar din anul 1959 sînt antrenor la 
cu S.P.C. Am fost mereu preocupat să 
se găsesc ceva nou. care să mă ajute pe 

mine și pe elevii mei tn timpul antre
namentelor. Și... am găsit.

— Cît timp ați lucrat la această 
inovație ?

— Ideea am avut-o de doi-trei ani. 
dar n-am pus-o in practică pină acum 
citeva luni. După ce am construit a- 
cest aparat și l-am experimentat în 
secția noastră, l-am prezentat colecti
vului de invenții și inovații din cadrul 
Consiliului General al UCFS. Apa
ratul a fost omologat și după tipul lui 
se va construi un altul mai îngrijit, 
din materiale mai bune, care va fi pus 
la Indendna componenților 
limpic.

Ii urăm noi succese în 
antrenorului Ion Istrate și 
acest exemplu să fie imbold 
de inovații și pentru alți activiști ai 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport.

a- 
de

lotului o-

activitate 
dorim ca 
în munca

Interviu luat de
MIHAI TRANCĂ

tire avansat. Olga Orban- 
Szabo, de pildă, s-a im
pus net în proba pe e- 
chipe. Ea a avut însă u- 
nele scăderi în barajul 
cu Maria Vicol, cînd, 
pierzîndu-și calmul, n-a 
putut evita o serie de lo
vituri parabile. Maria Vi
col, posesoarea unui nou 
stil, ofensiv, a ocupat lo
cul I la individual. Cu o 
pregătire fizică mai bună, 
ea va avea un cuvînt 
greu de spus în viitoarele 
întreceri internaționale. 
Ana Ene-Dersidan a do
vedit, printr-o comporta
re meritorie, că se apro
pie de forma ei cea mai 
bună. Ileana Ghiulai, deși 
a confirmat frumoasele 
posibilități pe care le are, 
a manifestat unele slă
biciuni la capitolul „fine
țe tehnică". în plus, i-ar 
sta foarte bine să fie mai
modestă... Cuvinte frumoase 
pre Ecaterina lencic. un 
de conștiinciozitate. Ea a arătat un 
evident progres fa apărare, ceea ce 
ne face să sperăm că va ajunge, cît 
de curînd, o floretistă completă. Siiza- 
na Tasi — fa revenire. In sfîrșit, 
Marina Stanca, deși ambițioasă, do
vedește facă prea puțin interes pentru 
pregătirea ei fizică. De asemenea, va
lorificarea alonjei ar trebui să stea 
mai mult fa atenția acestei trăgă
toare.

Dintre floretiști, lucruri bune se 
pot spune, ta primul rînd, despre /. 
Drîmbă și T. Mureșartu. Ei s-au pre
zentat ia înălțime, dovedind că au 
muncit conștiincios, perseverent. Aș
teptăm ceva mai mult de la St. Hau- 
kler și, mai ales, de la Af. Jiu.

Sabrerii, in general, au avut o 
luție nesatisfăcătoare. Dintre toți, 
L. Rohoni a „mers" mai bine, 
gistrînd victorii concludente la

Foto; T.
gător foarte util echipei.

încă neconcludentă a fost și 
tarea spadasinilor. De data 
C. Stelian n-a mai arătat aproape ni-

Esfe adevărat că. la Indivi- 
C. Țintea, St. Toth și D. Po- 
au evoluat curat și au fost mat
Ei stat insă departe de ceea 

cere unor spadasini de valoare

compor- 
ace&sta,

evo- 
doar 
înre- 
U/es 

și Gumbinger. Tn schimb, ceilalți an 
evoluat sub posibilități. O. Vintilă, 
de pildă, n-a putut să-și pună in

valoare- adevăratele lui calități, da
torită — in principal — nervozității; 
Gh. Culcea a acționat prea lent. O 
notă bună pentru H. Bădescu, care a 
tras constant, dovedindti-se un tră-

mic... 
duale, 
pescu 
deciși, 
ce se 
internațională. Trebuie arătat insă că 
întrecerile au evidențiat posibilitățile 
de progres ale spadasinilor L. Ionescu, 
și Gh. Cristof.

O ultimă observație... Concursul 
n-a fost asigurat cu aparatura cores
punzătoare. De aici, foarte multe de
fecțiuni care au provocat întîrzieri și 
■au scos din ritm o serie de trăgători. 
Se impune să îndreptăm de urgență 
această carență care poate influența, 
fatr-o bună măsură, și rezultatele.

ALEXANDRU CSIPLER
din colectivul de antrenori ai fotului 

olimpic
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PE AGENDA LUNII MAI • ••

Numeroase și interesante întreceri internaționale ale sportivilor romini

Luna mai se anunță bogată în evenimente internaționale pentru spor
tivii noștri. Pe agenda ei figurează peste 50 de întreceri cu sportivi 
din numeroase țări. Primele s-au desfășurat la începutul lunii, cu re

zultate satisfăcătoarereprezentativa de polo a țării noastre s-a clasat pe 
locul doi la turneul internațional de la Budapesta ; selecționata de tineret 
la gimnastică masculină a ieșit învingătoare în întrecerea cu echipa R. S. 
Cehoslovace; echipele de tineret ale orașului București la handbal și 
îotbal au avut comportări merituoase în Iugoslavia și, respectiv, R. F. G.; 
la scrimă, prima reprezentativă a Capitalei a cîștigat „triunghiularul" 
București A — Belgrad — București B ; echipa de box a clubului Metalul 
a reușit succese remarcabile în R. P. Polonă.

Acesta a fost începutul. Iată acum 
să se desfășoare.
LA COMPETIȚII TRADIȚIONALE...

Seria acestora o deschide ma
rea cursă ciclistă „Cursa Păcii" 
(9—24 mai), care pentru multi din
tre participanți constituie o seri
oasă verificare preolimpică. A- 
lergătorii noștri își vor măsura 
forțele cu rutieri dintre cei mai 
buni din 17 țări, de-a lungul a 14 
etape pe traseul Varșovia — Praga 
— Berlin. La sfîrșitul lunii, un grup 
de cicliști romini va fi prezent la 
startul întrecerii dotate cu „Cupa 
Marcel Cachin", organizată de 
ziarul „L'Humanite".

Atleților le sînt rezervate două
participări :

• Crosul „Pravda" (10 mai,
Moscova) și

• Concursul anual internațio
nal al clubului Panelinios (22—23 
mai, la Atena).

O selecționată de rugbi a țării 
noastre va apăra trofeul pe care-l 
deținem de la înființarea competi
ției „Cupa Păcii*. Anul acesta 
„teatrul* de desfășurare al Cupei 
va fi R. D. Germană (20—24).

Pentru halterofili, „Cupa Dună
rii' (Iugoslavia, 28—30 mai) va 
constitui un bun prilej de îndepli
nire a normelor olimpice. Nu pu
tem încheia acest capitol fără a 
nota întrecerile Dinamoviadei 
box (în R.P.R.) și la notație 
R.D.G.).

...IN ÎNTRECERI OFICIALE

un scurt „film" al celor ce urmează

ria de la București — joacă la 31 
mai la Sofia.

Cu mare interes este așteptată 
și participarea „Griviței Roșii* în 
,,Cupa campionilor europeni" la 
rugbi : campionii noștri vor înfrunta 
pe Viktoria Hanovra, în R. F. G.

...Jl ÎN ALTE CONCURSURI

BASCHET
Azi și mîine în sala Floreasc

ULTIMELE JOCURI ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN MASCULII
Steaua și Dinamo învingătoare In partidele de aseară

si 25 a avu>t un avans de 20 de puncte 
(48—28, 50—30, 56—36). Sigur pe vic
torie, antrenorul C. Herold a intro
dus pe teren jucătorii de rezervă. Prea 
mulfi însă deodată și acest fapt s-a 
resimțit asupra potențialului echipei 
care a pierdut teren văzînd cu ochii. 
Profitînd de nesiguranța lui Cîmpeanu, 
Dimancea, Cimpoiaș și Barau, studenții 
clujeni au atacat insistent și au re
făcut coș după coș, ajungînd în ulti
mele 5 minute la o diferență de nu-

la
(in

Baschetbalistele noastre, care se 
pregătesc pentru campionatul eu
ropean, vor evolua într-un impor
tant turneu interțări la Marsilia, la 
sfîrșitul lunii. întrecerea de gim
nastică, masculină și feminină, 
R. P. Romînă — R.S.S. Armenia are 
loc în zilele de 23—24, în orașul 
Cluj.

lată alte... secvențe ale „fil
mului" nostru :

• Concursul internațional de 
floretă (fete) în Italia (9—10), 
„triunghiularul" masculin Romînia- 
Franța-ltalia (în țara noastră, la 
11—15 mai) și participarea echi
pelor noastre la un turneu inter
țări în R.D.G. (27—31).

• Participări la concursurile in
ternaționale de lupte clasice și li
bere din R. P. Ungară și R.P. 
Bulgaria si meciul 
R.P.R.—-R.P. B.

® Meciul de 
R.P.R. — R.P.U. la

După o zi de odihnă, cele patru fi
naliste ale campionatului republican de 
baschet masculin și-au reluat întrece
rea aseară în sala Floreasca. In me
ciul de deschidere, Dinamo a jucat 
mai bine decît miercuri, dominând 
cu autoritate de-a lungul celor 40 de 
minute, formația Rapidului. Aceasta a 
încercat din nou să suplinească handi
capul de înălțime printr-un joc tactic, 
bine gândit, dar nu a reușit decît să 
împiedice distanțarea adversarilor. A\ 7-7-- - — ----
cești-a. s-au apărat cu atenție și s-au', mai 4 puncte I Reintroducerea în te- 
impus în deosebi prin precizia arurU.' tțn a titularilor echipei campioane s-a 
cărilor la cos. De remarcat că de la dovedit salutară și a adus formației 
începutul jocului ipînă în minutul 9 nu 
au ratat nici o aruncare din acțiune !

După cum a evoluat scorul în me
ciul Steaua—Știința Cluj, se părea ca 
militarii vor cîștiga detașat. Intr-adevăr, 
datorită acțiunilor de atac precise, 
spectaculoase și eficace, Steaua a con
dus de la început, iar în minutele 21,23

Steaua o victorie prin care a devenit 
virtuală campioană republicană.

Ultimele meciuri ale ediției 1963— 
1964 a campionatului se desfășoară azi 
și mîine în sala Floreasca astfel: sîm- 
bătă: Dinamo — Știința Cluj, Steaua—- 
Rapid; duminică: Rapid •— Știința 
Cluj, Steaua — Dinamo.

D. STĂNCULESCU

REZULTATE
Dinamo — Rapid 74—64 (41—28). 

marcat ; Spiridon 10, Albu 18, Chi 
Giurgiu 23, Visner 6, Negoiță 4 pe 
Dinamo; Cr. Popescu 2, Stănescu 
Popovici 10, Dinescu 10, Tursugia 
Predulea 10, Doboș 5, Manoiescu 6, 
neș 6 pentru Rapid. Procentaje : I 
mo 53,40% (aruncări din acțiune), 
(aruncări libere); Rapid; 43,60% (a 
cărî din acțiune). 57,10% (aruncări 
re). Au arbitrat eu greșeli în apreci 
faulturilor Al. Dănilă și Gh. Roșu.

Steaua — Știința Cluj 79—77 (46- 
Au marcat : Folbert 8, Fodor 6, Nede 
Niculescu 10, Novacek 30, Gheorgh 
Dimancea 3, Barau 4 pentru Steî 
Cernea 25, Vizi 24, Ionescu 8, Bogda 
Gubeș 10, Pop 2, Ruring 4 pentru Șt: 
Cluj. Procentaje : Z 7",?“'”
țiune), 62,50% (aruncări libere); 
Cluj : 61,50% (acțiune), 72,20%
cări libere). Au arbitrat bine : 
mășescu și E. Hoția.

CLASAMENT

Steaua 56,90%
“............... Șt:

(a c.

1. Steaua 26 21 5 2048—1741
2. Dinamo Buc. 26 19 7 1978—169:
3. Rapid 26 17 9 1807—166!
4. Știința Cluj 26 17 9 1994—166:

Cum a ciștigat Steaua și... <lc cc a pierdut Dinam»

Un alt grup de evenimente 
sportive internaționale are un ca
racter oficial. Este vorba în pri
mul rînd de preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, în cadrul 
cărora reprezentativa noastră are 
de cîștigat o ultimă manșă pen
tru a se califica în turneul final 
de la Tokio : cea cu echipa R.P. 
Bulgaria, cu care — după victo-

I

1

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

volei feminin 
..... sfîrșitul lunii.

• Marele concurs internațional 
de pentatlon modern de la Buda
pesta (24—28 mai).

• Concursuri internaționale
tir în R.F.G. (14—18 feminin
23—25 masculin).

@ Concursul internațional 
haltere din Italia (9 mai).

lata cîteva din punctele de 
fracție ale agendei lunii mai, care 
vor da ocazie sportivilor noștri 
sâ-și afirme valoarea și sâ repre
zinte cu cinste culorile romînești.

de 
și

de

a-

Lucrurile s-au petrecut întocmai 
ca la turneul final al campionatului 
feminin. Miercuri seara — în partida 
decisivă — Steaua a obținut (exact 
ca și Știința București asupra Rapidu
lui, la fete) cea de a 3-a victorie asu
pra dinamoviștilor bucureșteni, distan- 
țindu-se la 4 puncte de principala ei 
adversară. Și, în felul acesta, cam
pionii au toate șansele de a mai păstra 
un an titlul lor republican. Pentru că, 
singura posibilitate rămasă pentru Di
namo este ca aceasta să câștige toate 
cele 3 meciuri din retur, iar Steaua 
să Ie piardă. Ceea ce este greu de pre
supus că se va întîmpla...

Prin ce s-au impus de data aceasta 
jucătorii de la Steaua ? în primul

MECIUL STEAUA — DINAMO ÎN CIFRE

STEAUA: aruncări de la semidistanțâ: 
17/8 (r.I), 16/4 (r.II); aruncări de sub 
panou : 12/9 (r.I), 8/5 (r. II) ; aruncări 
libere : 6/6 recuperări în apărare: 24; 
recuperări în atac : 8 ; pase greșite : 
11 ; greșeli de tehnică : 9 ; procentaj de 
greșeli : 24°/#.

DINAMO: aruncări de la semidistanță: 
19/4 (rl); 16/5 (r.II); aruncări de sub 
panou : 6/2 (r.I); 13/10 (r.II); aruncări 
libere : 24/15; recuperări în apârare:
17 ; recuperări în atac : 12 ; pase gre
șite : 6 ; greșeli de tehnică : 8 ; pro
centaj de greșeli : 15%.

Campionatul de calificare
Duminică au avut loc jocurile din 

cadrul etapei a Vl-a a campionatu
lui de calificare. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate: Siderur- 
gistul Hunedoara — Electroputere 
Craiova 3—6; Minerul Lupeni—Me
talul Turnu Severin 3—0; Farul 
Constanța—USAS Năvodari 11—3; 
Ceahlăul P. Neamț—Petrolul Tecuci 
3—6; Constructorul Iași—Cauciucul 
Onești 8—6; Cimentul Medgidia— 
Ideal Cernavodă 11—3; Chimica Tîr- 
năveni—CSO Timișoara 9—6; Me
talul Buzău—Petrolul Ploiești 0—3 
(plin suspendarea echipei buzoiene).

La sfîrșitul acestei săptămîni sînt 
programate jocurile etapei a Vil-a: 
seria I: Farul C-ța—Precizia Săcele, 
Constructorul Ploiești—USAS Nă
vodari, Petrolul Ploiești—Cimentul 
Brăila; seria a Il-a: Ceahlăul P. 
Neamț—Cauciucul Onești, Progresul 
Bacău—Constructorul Suceava, Pe
trolul Tecuci—Laminorul Roman; 
seria a IlI-a: Metalul T. Severin— 
Chimica Tîrnăveni, Metalul Reșița—

Minerul Lupeni, Electroputere 
iova—CSM Sibiu.

Deși campionatul categoriei 
fost suspendat, totuși echipele
cora Galați și Știința Petroșeni au 
convenit să joace duminică la Ga
lați partida tor oficială.

Cra-

A a 
An-

si
AZI

plus de ma- 
relaxat, ma- 

ofensive avînd

Astflii și miinc, Ia lunari

„Cupa măiestriei44
Astăzi și mîine, cu începere de la 

ora 9, poligonul Tunari găzduiește 
întrecerile din cadrul concursului do
tat cu „Cupa măiestriei". Confrun
tarea arc drept scop verificarea sta
diului de pregătire a trăgătorilor din 
lotul republican în vederea apropia
telor întâlniri internaționale.

Inia programul: astăzi cu începere 
de la ora 9 : armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare și juniori, iar de 
la ora 14 pistol precizie. Mîine, tot 
de la ora 9: armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri seniori, armă liberă 
3x30 focuri junioare și pistol viteză 
ambele manșe.

rînd, campionii — eu un 
turitate — au jucat mai 
joritatea acțiunilor 
cursivitate și, -ceea ce este important, 
eficacitate. Steaua a putut domina ast
fel destul de insistent timp de 30 de 
minute, luînd un avantaj consistent. 
Procentajul bun, pentru un meci de-

cisiv (50%), realizat de 
jucătorii de la Steaua la 
aruncările lor sub panou 
(Novacek și V. Gheorghe 
au recuperat mai multe 
mingi decît adversarii lor 
direcți) au -cântărit foarte 
mult în balanța disputei.

Dinamoviștii, în schimb, 
ca mai întotdeauna cînd 
joacă împotriva echipei 
Steaua, au -acționat, în 
mod cu total ne justificat, 
nervos, crispat, neglijînd 
indicațiile tactice primite 
de pe margie. De aseme
nea, o altă greșeală co
misă de dinamoviști în a- 
cest meci constă în aceea 
că nu au încercat, chiar 
din prima repriză, o apă
rare mai activă, 
oblige pe 
pregătească 
mult și să nu arunce la 
coș în voie. Cînd 
dat seama de acest 
(de-abia în finalul 
dei) era însă prea 
pentru a mai decide soar
ta meciului în favoarea 
lor. Adăugind la toate a- 
cestea și lipsa de stăpîni- 
re, la aruncări libere în 
momente decisive, a unor 
jucători care, în general, 
obțin procentaje bune (Giurgiu, Chiș, 
Albei), vom avea o imagine clară asu
pra principalelor greșeli comise de 
dinamoviști în acest joc important.

care să 
adversari să 
atacul mai

și-au 
lucru 
parti- 
tîrziu

Cu o săritură mai bună, Novacek a prins balo 
pe care șz

•

• Vă:

l-a disputat cu Chiș. Fază din mec 
Steaua — Dinamo.

Foto i T. Roibt

LUPTE
a.v.

MÎINE

S
Cit"

1
Campionatul republica 

seria B in cifre

Atletism. Stadionul Tineretului, 
de la ora 16 : campionatul univer
sitar al Capitalei.

Volei. Terenurile din parcul 
namo. de la ora 17 : „Cupa 
namo“ pentru echipe feminine.

Popice. Arena Constructorul 
șeaua Iancului), de la ora 17 : Con
structorul — Voința Constanța 
(fem.), meci în cadrul campiona
tului R.P.R.

Ciclism. Velodromul Dinamo, de 
la ora 16,30 : „Cupa Primăverii" 
pentru juniori și seniori.

Oină. Teren C.P.B. de la ora 17 : 
jo-aari în cadrul primei etape a 
campionatului Capitalei.

Baschet. Sala Floreasca, de la 
ora 15,30 : Șc. medie ,,I.L. Cara- 
gi.ale"—Ș-c. medie „Dimitrie Cante- 
mir" (mase.), finala campionatului 
școlar al Capitalei ; de la ora 17 : 
Știința Cluj—Dinam-o, Steaua—Ra
pid, meciuri în cadrul finalelor 
camp. R.P.R. ; ora 20 : Șc. medie 
35—Șc. medie „Nicolae Băle eseu" 
(fem.), finala campionatului școlar 
al Capitalei.

Lupte. Sala de lia centrul „23 Au
gust", de la ora 16 : campiona
tul republican de lupte libere, se
ria B

Di- 
Di-

(șo-

Handbal. Teren Giulești, de la 
ora 10 : Știința—Voința Sighișoara 
(fem.), Rapid—Tractorul Brașov 
(fem.), Rapid—Steaua (mase.), me
ciuri în cadrul campionatului re
publican.

Baschet. Sala Floreasca, de la 
ora 10: Știința Cluj—Rapid, Steaua 
— Dinamo Buc., meciuri în ca
drul finalelor campionatului repu
blican masculin.

Lupte. Sala Giulești, de 
campionatul Capitalei la 
bere pentru juniori.

Fotbal. Stadionul „23 
ora 15,15 : Rapid—Progresul ; 
17: Steaua—Dinamo ~
(cat. A) ; stadionul 
(fost C.A.M.), ora 9,15 : Știința— 
Unirea Răcari (camp, juniori) ; 
ora 11 : Știința—Știința Galați
(cat. B) ; teren Timpuri Noi, ora 
12,15 : FI. roșie București—Farul 
Constanța (juniori) ; ora 10,30 : 
FI. roșie București—Progresul A- 
lexandria (cat. C) ; stadionul Ciu
lești ora 10,30: Tehnometal—Portul 
Constanța (juniori) ; ora 12,15 : 
Tehnometal—Portul (cat. C) ; sta
dionul Dinamo ora 10,30 : Dinamo 
Victoria—Rapid București (camp.

Astăzi și mîine se desfășoară cea 
a IlI-a etapă a campionatului reput 
can de lupte libere seria B. La cenți 
„23 August" din Capitală au loc < 
tăzi, cu începere de la ora 16, întîli 
rile dintre formațiile Viitorul — Cim< 
tul Bicaz și Metalul București — I 
trolul Ploiești.

După consumarea celor două etaj 
clasamentele au următoarea config 
rafie :

LUPTE CLASICE GRUPA I

la ora 9 : 
lupte li-

August", 
ora 

București 
Politehnica

jniniori); stadionul Steaua ora 10,30: 
Steaua — CI. ep. ș-c. (camp, juni
ori) ; stadionul „23 August", te
ren IV, ora 10,30 : Viitorul Elec
tronica—Progresul București (ju
niori).

Atletism. Stadionul Tineretului 
de la ora 9, campionatul universi
tar al Capitalei ; stadionul Republi
cii, de la ora 9 : concurs 
juniori de categoria a Il-a.

Haltere. Sala Giulești, de 
9,30: Progresul — Grivița
(câmp. Capitalei, cat. B) și 

•—'Dinamo (camp. Capitalei cat. A).
Popice. Arena Constructorul, de 

la ora 8 : Constructorul—Cimentul 
Medgidia (mase.), meci în cadrul 
etapei a Il-a a fazei interregionale 
a campionatului republican.

Ciclism. Kilometrul 7 de pe șo
seaua București—Ploiești (varianta 
Buftea), de la ora 9 : „Cupa Di
namo “ deschisă tuturor categoriilor 
de alergători.

1. Carpați Sinaia
2. Viitorul Buc.
3. I MU. Medgidia
4. -5. Electroputere Craiova
4.-5. Petrolul Ploiești
6. Vulturul Tulcea
7. C.S.M.S. Iași
8. Dinamo Pitești

GRUPA A II-A

pentru

la ora 
Roșie 
Rapid

2 2 0 0 26: I 
2 1 1 0 22:1(
2 10 1 12:21 
1100 9: 5
1100 9: 5
2 0)1 15:15 
2002 10:22
2 0 0 2 9:22

1. C.S.M. Cluj
2 Rulmentul Brașov
3. Constructorul Hunedoara
4. Constructorul Marghita
5. Crișul Oradea
6. Mureșul Tg. Mureș
7. Vagonul Arad
8. Independența Sibiu

2200 18:12 
2 110 18:14
2 10 1 16:14
1 1 0 0 14: 2
2 0 11 14:18 
2011 10:16 
1010 6: 8
2 0 0 2 8:24

LUPTE LIBERE GRUPA I

1. Eleclroputere Craiova
2. Progresul Brăila
3. Metalul Buc.
4. Petrolul Ploiești
5. Viitorul Buc.
6. I M U. Medgidia
7. Metalul Tîrgoviște
8. Cimentul Bicaz

GRUPA A II-A

1. Autosport SI. Gheorghe
2. Constructorul Hunedoara
3. C.S.M. Cluj
4. -5. Unio Satu Mare
4.-5. Chimistul Baia Mare
6 Crișul Oradea
7. Jiul Petrila
8. Metalul Bocșa

2 2 0 0 23: 7 
2 1 1 0 22:10
2 110 21:11 
2 1 1 0 20:12
2110 18:14 
2 0 0 2 9-?l 
2002 7:2'
2 0 0 2 6:28

2 2 0 0 25: 7
2 110 21:11 
2 10 1 17.is 
2 10 1 15:13- 
2101 15:13 
2020 16:18 
2011 12:20
2 0 0 2 3:29



După turneele tinerilor noștri fotbaliști Etapa a H-a în categoria A
(Urmare din pag. 1)

Bazil Marian despre jocurile
din Suedia și R. F. Germană

Miercuri seara s-au înapoiat în pa
trie fotbaliștii reprezentativei noastre 
■de tineret care au evoluat cu succes 
în întîlnirîle susținute, recent, în Sue
dia și R. F. Germană. După cum se 
?tie, în prima partidă, la Norrkoping 
tinerii noștri jucători au întrecut cu
3— 1 selecționata similară a Suediei, 
iar apoi, în următoarele două au fă
cut joc egal (1—1) cu F.C. Nurnberg 
și au cîștigat fără drept de apel (cu
4— 1) în fața redutabilei echipe Muti- 
chen 1860.

Trăgând linie și adunînd, bilanțul cu 
care s-au înapoiat jucătorii noștri ara
tă astfel: trei meciuri jucate, două 
victorii, unul nul, opt goluri marcate 
și trei primite. Sînt rezultate care 
ne apar într-o lumină și mai frumoasă 
dacă avem în vedere valoarea adver
sarilor întilniți.

Am reconstituit, împreună cu antre
norul principal, Bazil Marian, itinera- 
riul reprezentativei noastre de tineret 
în turneul recent încheiat.

— I.a Norrkoping — a început Ba
zil Marian — primele minute ale par
tidei cu selecționata de tineret a Sue
diei nu ne-au fost de loc favorabile. 
Am primit un gol foarte repede (min. 
2), la o ezitare a apărării imediate, 
încurajat de gol și de public adversa
rul a continuat să atace puternic fără 
insă să mai poată înscrie. Apoi, dato
rită unei mai bune organizări a jocu
lui, echipa noastră a echilibrat partida, 
pentru ca în a doua jumătate a repri
zei să preia chiar inițiativa.
~— Primul gol al echipei noastre a 

căzut abia după pauză.
țsj. — ...Da. Dar foarte repede, în min. 

46, și faptul acesta le-a dat și mai 
multă încredere jucătorilor noștri. Am 
continuat să atacăm pe un front larg, 
cu superioritate numerică și curând ta
bela de marcaj arăta 3—1, spre stu
pefacția spectatorilor. Autorii golurilor: 
lancu — om de mijlocul terenului, dar 
care s-a intercalat deseori în atac. —- 
și Frățilă, bun realizator și — plăcută 
surpriză — coordonator excelent in a- 
ceastă partidă,

— Următorul joc...
— ...In R. F. Germană, cu F.C. Niirn- 

be-Ț, o puternică formație de club, care 
activează în prima ligă. Am condus 
cu 1—0, prin punctul înscris, în min. 
6, de Frățilă, dar în cele din urmă am 
fost egalați. Băieții n-au putut evolua 
in plenitudinea forțelor, n-au avut pros
pețime în joc, fiind obosiți după dru
mul lung parcurs, o zi întreagă, cu 
autobuzul și trenul.

ATLETI5M

De la start la sosire
Pe stadionul Tineretului din Capitală 

va avea loc (astăzi de la ora 16 și 
mîine de la ora 9) etapa orășenească 
a campionatelor universitare. Mîine, de 
la ora 9, pe stadionul Republicii se va 
desfășura un concurs rezervat junio
rilor de categoria a Il-a.

MEDIAȘ. In localitate s-a desfășurat 
un important concurs cu participarea 
SSE și CSM Sibiu, SSE și CSM Me
diaș. La întreceri au luat parte 167 
de concurenți. Pentru început de se
zon multe dintre rezultate pot fi apre
ciate ca satisfăcătoare. Cîteva rezul
tate: SENIORI: 100 m: H. Keul 11,0; 
C. Mihai 11,2; 200 m: Keul 23,2; lungime: 
Mihai 6,55; G. Seibriger 6,46; K. Keul 
6,42; ciocan: F. Amels 49,00; JUNIORI I: 
100 m: C. Fulea 11,3; 1. Klein 11,3; 
B. Hugel 11,5; 200 m: Fulea 24,1; 
400 m: Klein 53,4; 800 m: N. Crîsnic 
2:10,6; lungime: V. Făcălău 6,55; greu
tate (6 kg): Făcălău 14,41; JUNIORI 
II: 60 m: E. Olariu 7,5; 100 m: S. Al- 
dea 11,5; F. Schleik 11,6; 300 m: A. 
Fediuc 39,9; E. Olariu 40,4; lungime: 
Aldea 6,32. SENIOARE: lungime:
U Popescu 5,22; înălțime: Popescu 
1,45; JUNIOARE I: 100 m: M. Gligor 
și M. Muțiu 13,6; 400 m: M. Cretu 
66,5; JUNIOARE II: 60 m: N. Loso- 
veanu 8,4; lungime: K. Servațius 4,58. 
(P. Popescu-coresp).

PLOIEȘTI. Etapa regională a „Cu
pei speranțelor" pentru copii a dat cîș- 
tig de cauză echipei raionului Mizil 
(50,5 p.). Pe locurile următoare s-au 
clasat: oraș Ploiești 49 p; Buzău 43 
p; R. Sărat 31 p; Pucioasa 28 p; Vă
leni 27 p; Cîmpina 25 p; raion Ploiești 
19,5 p; Tîrgoviște 14 p și Cislău 7 p. 
Cel mai bun rezultat l-a realizat 
Elena Oancea cu 8,3 sec. pe 60 m — 
record regional egalat. (A. Vlăsceanu- 
coresp.).

BAZIL MARIAN
Văzut de Neagu Rădulescu

— Ultima escală, la Muncben...
— ... Unde ne aștepta meciul cu redu

tabila formație Miînchen 1860, care 
în ultimii doi ani nu pierduse „acasă" 
decât două partide : 3—1 cu F.C. San
tos și 2—1 (recent) cu reprezentativa 
Ungariei. Meci fără miză, dar noi eram 
însuflețiți de o puternică dorință de a 
scoate un rezultat cit mai bun care 
să confirme pe cele anterioare. Spre 
deosebire de primul joc din Suedia, 
aici am marcat noi foarte repede (min. 
4) primul gol, prin Stoicescu, care a 
trimis balonul la „păianjen". In min. 
35: 4—0 și apoi... recital. încremenit 
la început, publicul a sfirșit prin a-și 
fluiera „leii". In cabină, la pauză, 
le-am spus băieților că pentru noi jo
cul de-abia acum începe. Și intr-adevăr 
imediat după reluare adversarul a dez
lănțuit o puternică ofensivă, reușind 
să înscrie un gol, dar numai atît...

—■ Ce calificative dați jucătorilor 
după aceșt turneu ?

— Notați : FOARTE BINE: Suciu. 
Grăjdeanu, lancu, Frățilă, Stoicescu și 
S. Avram ; BINE : Haidu, Lupescu, D. 
Nicolae, Hălmăgeanu, Surdan, Adam 
și Pavlovici. Mai notați — în conclu
zie — că turneul a fost cit se poate de 
folositor pentru noi. Am rodat un lot 
valoros în meciuri deosebit de dificile. 
O parte din jucători vor putea face 
față, în orice moment, unor eventuale 
necesități ale lotului reprezentativ.

Interviu luat de G. NICOLAESCU

Elevul Toma Petrescu de la Școala nr. 3 din Roșiori a obținut 4,65 m la 
lungime — categoria copii .

ROȘIORI. Pe stadionul CFR a avut 
loc concursul de primăvară pentru co
pii, cu 270 de participant! de la școlile 
din Roșiori, Mălădieni, Scrioaștea, 
Drăgănești, Peretu, Albești, casa raio
nală de copii Siliștea. Concursul a fost 
câștigat de echipa din Siliștea cu 45 p. 
Zoica Marinoiu (9,00 pe 60 m) și Gh. 
Dinu (8,2 pe 60 m) au obținut cele 
mai bune rezultate. (T. Negulescu- 
coresp.)

BUCUREȘTI. Pe stadionul Repu
blicii a avut loc un concurs al sări
torilor ou prăjina. Seniori: S. Cristes-

Ion Bălănescu despre
In opt orașe din Iugoslavia s-a 

desfășurat zilele trecute — sub aus
piciile „Tîrgului de la Belgrad" — a 
patra ediție a turneului internațional 
de juniori. Printre cele 32 de formații 
aliniate la start s-au numărat și două 
echipe din țara noastră : Petrolul și 
Progresul. Despre tăria turneului, des
pre comportarea fotbaliștilor noștri, 
ne-a vorbit antrenorul federal Ion Bă
lănescu, conducător tehnic al formației 
Petrolul în acest turneu.

— Să începem cu formula de dispu
tare...

— Interesantă și oarecum inedită: 
32 de echipe (20 iugoslave și 12 din 
Italia, Romînia, Ungaria, Austria, R.F. 
Germană și Bulgaria) au fost împăr
țite în opt serii, după care cîștigătoa- 
rele au susținut semifinalele în două 
grupe de cite patru echipe. Formațiile 
clasate aici pe primul loc s-au întîlnit 
apoi în finală.

— După cum se vede, o formulă des
tul de dificilă.

— Desigur. N-a fost ușor pentru ni
meni să susțină patru partide în nu
mai cinci zile, pentru că trebuie să 
vă spun că unele echipe — câștigătoa
rele primului tur — au fost nevoite 
să evolueze în zilele de 1, 2, 4 și 5 
mai.

— Petrolul n-a pierdut nici un foc 
la sfîrșitul minutelor regulamentare de 
joc și totuși a ratat calificarea pentru 
finală...

— Intr-adevăr. In semifinale ea a

Crișul s-a înapoiat
Fotbaliștii echipei Crișul Oradea au 

făcut un turneu „fulger" (trei meciuri 
în cinci zile) în R.P. Polonă. Tov. C. 
Ardeleanu, conducătorul lotului, ne-a 
comunicat cîteva amănunte asupra 
celor trei partide.

GORN1K ZABRZE—CRIȘUL 4—0 
(3—0). După o călătorie obositoare de 
26 de ore, fotbaliștii orădeni au sosit 
joi dimineață (30 aprilie) la Katowice, 
unde au aflat cu surprindere că au fost 
programați să joace în seara aceleiași 
zile în nocturnă, avînd ca adversar pe 
Gornik Zabrze, campioană a R. P. Po
lone, finalistă în 1963 a turneului de 
la New York. Meciul s-a disputat în 
fața a 70 000 de spectatori.

SELECȚIONATA BIELSKO—CRI
ȘUL 1—2 (0—0). Duminică 3 mai ju
cătorii orădeni au evoluat în orașul 
Bielsko, unde au avut ca parteneri o 
selecționată sileziană. Crișul a înscris...

cu și A. Savin 4,20; E. Simionescu 
4,00; Juniori 1 : Gr. Oprișescu 3,80. 
Juniori II : S. Marian 3,40. (N.D. Ni- 
coiae-coresp).

HUNEDOARA. Cu prilejul primelor 
concursuri din acest an au fost înre
gistrate cîteva rezultate promițătoare. 
Tînăra Susana Tirif (1950) a obținut 
3 recorduri regionale de copii: greu
tate — 8,49; înălțime — 1,35 și triat- 
lon 1735 p; Vasile Moldovan 13,8—90 
mg și 7,2—60 m ambele recorduri re
gionale. (G. Băleanu-coresp).

turneul din Iugoslavia
învins cu 2—1 pe Zelezniciar și a fă
cut 0—0 cu B.A.K. (Iugoslavia). A 
pierdut însă la.... 11 metri, transfer- 
mînd cu unul mai puțin decît B.A.K. 
Echipa noastră a lăsat o bună impre
sie prin jocul prestat. Chiar și în me
ciul cu B.A.K. a avut inițiativa în cea 
mai mare parte din timp, dar prover
biala ineficacitate a înaintașilor a fost 
prezentă și în acest joc.

— Ce echipă a aliniat Petrolul ?
— Gornea—Popa, Alecu, Mareș, Za- 

haria—Contardo, Grozea—Daniel Ene, 
Păiș, Mateescu și Cristoloveanu. Au 
mai jucat: Rămureanu (portar), Gî- 
tejan și Dobrin. Aș mai vrea să vă 
spun că, deși eliminată în primul tur. 
Progresul a avut o comportare onora
bilă. A pierdut la limită (1—2 cu 
Odred și 0—1 cu Cerveno Zvezda) in 
două jocuri în care a prestat un fot
bal spectaculos, dar ineficace.

— In concluzie, se poate aprecia 
că echipele noastre au participat la un 
turneu util...

— Firește. Turneul din Iugoslavia 
a fost pentru noi deosebit de instruc
tiv. Am putut cunoaște stiluri diferite 
de joc, fiecare purtînd amprenta unor 
școli bine definite în fotbalul euro
pean. Pe scurt, trebuie reținut urmă
toarele : toate echipele au jucat cu 
patru fundași, majoritatea lor au îm
binat jocul tehnic cu cel în forță, în 
sfîrșit, avem suficiente elemente de 
perspectivă pentru echipele de seniori...

— g. n. —

din R. P. Polonă
3 goluri: două în poarta selecționatei 
(autor: Damian) și unul în propria-i 
poartă (autor: Pojoni). La meci au 
asistat 20 000 de spectatori.

SELECȚIONATA STRAHOV1TZA— 
CRIȘUL 1—3 (i—1). La mai puțin 
de 24 de ore după jocul de la Bielsko, 
Crișul s-a aliniat din nou pe teren,-de 
data asta în orașul Strahovitza, unde 
a jucat în compania selecționatei loca
le.’După un meci frumos, cu multe faze 
spectaculoase, orădenii au cîștigat prin 
golurile înscrise de Sacaci III (2) și 
Damian.

ILIE GHIȘA-coresp reg.

PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport 

nr. 19, de mîine, duminică 10 mai, cu
prinde cele șapte întîlniri din cadrul 
categoriei A în frunte cu derbiurile 
bucureștene Steaua—Dinamo și Rapid 
■—Progresul, precum și cele mai dispu
tate întîlniri din cadrul categoriei B. 
Sînt incluse în program partidele în 
care liderii seriei I și a Il-a joacă 
în deplasare, avînd partide deosebit 
de dificile.

Jată programul complet al progra
mului de mîine :

I, Steam — Dinamo București 
(cat. A)

II. Rapid — Progresul (cat. A)
III. Farul — C.S.M.S. (cat. A)
IV. Petrolul — Siderurgistul (cat. A)
V. Știința Timișoara — Dinamo 

Pitești (cat. A)
VI. U.T.A. — Crișul (cat. A)

VII. Steagul roșu — Știința Cluj
(cat. A)

VIII. Chimia Făgăraș — C.F.R. Paș
cani (oat. B)

JX. Foresta — Poiana (oat. B)
X. A.S.M.D. — C.F.R. Timișoara 

(cat. B)
XI. A. S. Cugir — C. S. M. Reșița 

(cat. B)
XII. Ariegul — Minerul Lupeni 

, (cat. B)

• Pentru a marca cel mai de seamă 
eveniment sportiv internațional din 
acest an, Jocurile Olimpice de la To
kio, concursul SPORTEXPRES al tri
mestrului II—1964 este dedicat Jocu
rilor Olimpice și poartă denumirea de 
SPORTEXPRES OLIMPIC.

Elementul caracteristic care face din 
SPORTEXPRES OLIMPIC unul dintre 
cele mai mari concursuri speciale din 
ultima perioadă de timp este acela că 
el acordă nu mai puțin de 43 călătorii 
la Tokio pentru vizionarea marilor 
întreceri sportive. în continuare se 
mai acordă : 32 de autoturisme, mo
tociclete, frigidere, televizoare, magne- 
lofoane etc., în total 45.960 premii 
în obiecte și bani în valoare totală de 
6.000.000 lei.

• Miercuri, 13 mai, este ultima zi 
când 6e mai pot expedia pe adresa

în loturile celor patru echipe există 
unele indisponibilități. Ieri dimineață 
am foât informați că din linia de apă
rare a Rapidului vor lipsi Motroc și 
Langa. Primul s-a accidentat în ultimul 
meci al turneului din Iran și se pare 
că nu va apare mai mult timp în for
mația giuleșteană. Langa a suferit zi
lele trecute o entorsă. Sub semnul în
trebării este pusă apariția lui Pîrcăla-b 
în linia de atac dinamovistă. Și un 
ultim amănunt despre aceste jocuri s 
meciul Rapid—Progresul va fi condus 
de arbitrul austriac Ferdinand Mar
shall din Viena, iar cel dintre Steaua 
și Dinamo, de italianul Giuseppe Adami 
din Roma.

Dintre celelalte cinci meciuri pro
gramate în țară se desprind partidele 
de la Brașov (Steagul roșu—Știința 
Cluj) și Constanța (Farul—C.S.M.S.), 
Corespondenții noștri ne-au transmis 
prin telefon ieri dimineață unele amă
nunte privind aceste partide. De pildă, 
am fost informați că Steagului roșu 
i-a prins bine întreruperea campiona
tului, timp în care antrenamentele nu 
au încetat, eăutîndu-se înlăturarea de
ficiențelor semnalate în special în linia 
de atac. Se pare că pregătirile efectuate 
au avțut efecte pozitive, scoase în evi
dență de ultimele meciuri amicale ale 
brașovenilor. Joi, stegarii au susținut 
un meci de verificare în compania 
Rulmentului, liderul campionatului re
gional. Rezultat : 9—1 (5—0) pentru 
Steagul. Deci înaintarea este în formă. 
Clujenii s-au pregătit și ei cu atenție. 
Tot joi au jucat două reprize a cîte 
50 de minute : una cu Metalul Cluj 
și cealaltă cu Știința Babeș-Bolyai. Re
zultat : 6—2.

Pe malul mării, suporterii Farului 
așteaptă de la echipa lor prima victo
rie în retur. (Reamintim cititorilor 
noștri că Farul n-a mai cîștigat vreran 
meci de Ia 1 decembrie 1963 cînd a în
trecut pe Progresul cu 2—0...). Con- 
stănțenii s-au antrenat cu asiduitate, 
de altfel, ca și ieșenii. Joi C.S.M.S. a 
întrecut într-un mvei amical pe Mol
dova Iași (din categoria C) cu 6—l.:

Vor mai avea loc următoarele par
tide : U.T.A.—Crișul (important pentru 
mijlocul clasamentului), Petrolul—Si», 
derurgistul și Știința Timișoara—Di
namo Pitești (un examen dificil pentru 
piteșteni, deținătorii locului cinci în 
clasament).

Direcției generale Loto-Pronosport prin 
scrisoare cu valoare declarată, biletele 
cîștigătoare de premii în obiecte la 
Sportexpres — trimestrul 1/1964. Tot 
miercuri este ultima zi în care se mai 
pot încasa, la prezentare, biletele cîș- 
ligătoare de premii în bani Ia același 
concurs. Plata se face prin casele 
raionale și agențiile proprii G.E.C.

• ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚI- 
LOR ! ÎNTRUCÎT UNELE DIN ME
CIURILE CUPRINSE ÎN PROGRA
MUL CONCURSULUI PRONOSPORT; 
NR. 20 (ETAPA DIN 17 MAI A.C.) 
SE DISPUTĂ ÎN DUPĂ-AMIAZA ZI
LEI DE SÎMBĂTĂ 16 MAI A.C., ÎN- 
CHIDEREA VÎNZĂRII PENTRU A- 
CEST CONCURS SE FACE ÎN ZIUA 
DE VINERI 15 MAI A.C. LA ORELE 
FIXATE DE DIRECȚIILE REGIONA
LE LOTO PRONOSPORT PENTRU 
UNITĂȚILE DIN FIECARE LOCA
LITATE.

. REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

nr. 18 din 3 mai 1964

Categ. II 7,6 variante a 8.322 lei; 
Categ. III 213,8 variante a 443 lei.

Report categoria 1 — 52.709 lei
pentru concursul nr. 19 din 10 mai 
1964.

Fond de premii : 210.838 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara 
zilei de 8 mai 1964, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :
79 16 4 56 47 90 52 63 1 8$

Premii suplimentare : 8 69 23 
Fond de premii : 698.220 lei 
Tragerea următoare va avea loc lat 

15 mai 1964, în București.

Rubrică redactată de Loto-Prono^ 
sport.
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NATAȚIE

tradiție, o întrebare 
și un răspuns

O dată cu încheierea întrecerilor 
pentru CUPA R.P.R. și a celor din 
cadrul seriei a Il-a a campionatului 
republican, a luat sfîrșit sezonul com
petitions 1 intern al echipelor primei 
noastre categorii. Faptul acesta obligă 
ca un anume semnal de alarmă 
(i-am putea spune... tradițional, din pă
cate) să fie tras. Ne referim la acela 
pe care-1 impune mai în fiecare an 
greșeala multor secții de volei, multor 
antrenori, echipe și sportivi de a stag
na activitatea organizată de îndată 
ce stimulentul competițiilor nu mai 
există. Preîntîmpinăm, deci, repetarea 
unei asemenea greșeli, cu atît mai 
grave anul acesta, cind campionatul 
național în categoria I va fi reluat, 
după toate probabilitățile, cel mai 
devreme în decembrie.

Și pînă atunci ? întrebarea am au
zit-o rostită cu ocazia ultimelor par
tide ale „Cupei R.P.R.“. Ea este însă, 
gratuită, fiindcă de fapt e limpede 
că și pînă la noul campionat, numai 
de lipsa obiectivelor nu se pot plînge 
secțiile de volei ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive cu echipe în prima 
categorie. Destule și prea destule la
cune din desfășurarea Cupei R.P.R. 
și a jocurilor din seria a Il-a le-au 
arătat-o. La treabă, deci 1

Lunile mai, iunie și — cel mult — 
iulie constituie perioada de tranziție, 
înlăuntrul căreia sportivilor și spor
tivelor va trebui să li se asigure con
dițiile unei odihne active, judicios 
orientate. Un important obiectiv al 
etapei actuale îl formează, pe un plan 
de ordin diferit, acțiunea menită a 
întări birourile secțiilor prin atragerea 
în activitate a oamenilor pricepuți, 
pasionați ai voleiului, devotați lui, 
care să poată munci efectiv și eu 
folos. în fine, e necesar să se acorde 
— în aceiași timp — deosebită aten
ție și problemei completării echipelor 
cu noi elemente, perspective reale de 
a deveni rezerve de valoare și chiar 
de a intra în formațiile de bază.

Pentru realizarea acestui ultim țel, 
antrenorii fruntași, îndeplinind sarcina 
trasată prin Hotărîrea Conferinței pe 
țară a UCFS din 1962, trebuie „să 
urmărească îndeaproape desfășurarea 
competițiilor de mase și a etapelor raio
nale și regionale din cadrul campionate
lor republicane de juniori și de seniori", 
deci, în primul rind concursurile din 
Spartachiada republicană. Făcînd-o, ei 
trebuie să se ghideze permanent și în mod 
strict după criteriile orientative de 
selecție a sportivilor pentru voleiul 
de performanță elaborate de Federa
ție și avînd la bază probele și nor-

mele de control minimale stabilite. 
Amintim în treacăt doar principalele 
condiții solicitate pentru selecție, și 
anume, pe cele privind vîrsta (15—21 
de ani) și dezvoltarea fizică (talia 
minimă: 1,70 m pentru sportive și 
1,80 m pentru sportivi).

Dar, desigur, in toată această eta
pă, pînă în iulie la intrarea în perioa
da pregătitoare, de ale cărei jaloane 
ne vom ocupa cu alt prilej, antrena
mentele nu vor trebui neglijate. Nu
mai că. bineînțeles, li se vor scădea 
numărul, volumul și intensitatea co
respunzător perioadei de tranziție. Și 
cu ajutorul tor. cit și cu acela al com
petițiilor de selecție (și propagandis
tice totodată), scopurile expuse mai 
sus vor putea fi în largă măsură și 
mai lesne atinse. Și este neîndoielnic 
că roadele nu vor întîrzia.

lată un răspuns — parțial — 
întrebarea care a generat rîndurile 
față. Considerăm că prin aceasta 
aducem contribuția pentru ca la
luarea campionatului să ni se poată 
răspunde doar cu elemente laudative 
la întrebarea pe care o vom pune cu 
siguranță atunci : cum și-au îndeplinit 
îndatoririle conducerile secțiilor de vo
lei din cluburi și din asociații spor
tive? Și, mai cu seamă, cum și le-au 
îndeplinit antrenorii ?

la 
de 
ne 
re-

DI IA I. I. B. S.
cuplajul interbucureștean de 
— PROGRESUL și STEAUA — 
inline de pe stadî-onul „23

—___.j
str. Ion Vidu, agenția 

Victoriei nr. 2, agenția 
' » „23 Au-

Campionatul republican de polo se dispută după o formulă noua
Analiza campionatului republican de 

polo, desfășurat în anul 1963 cu par
ticiparea a 10 echipe, a scos în evi
dență diferența de valoare dintre pri
mele două clasate (Dinamo și Steaua 
București) și restul formațiilor. In mod 
practic lupta pentru titlul de campioa
nă s-a dat numai între aceste echi
pe, ceea ce a făcut ca interesul publi
cului pentru celelalte meciuri să fie 
destul de scăzut.

Acest fapt, precum și unele proble
me de pregătire a lotului pentru J.O. 
de la Tokio, au determinat federația să 
ia măsura ca în 1964 campionatul re
publican să se dispute după un sis
tem nou, prin care să se asigure jucă
torilor nu numai o pregătire continuă, 
ci și un nivel de efort corespunzător 
principiilor moderne de antrenament 
și de întrecere.

Noua formulă de desfășurare a 
campionatului republican are la bază 
sistemul turneelor olimpice și inter-

naționale. (3a‘ atare, cele 10 echipe 
participante la campionatul țării noas
tre au fost împărțite în două serii. 
Din prima fac parte Dinamo București, 
Știința București. Știința Cluj, 1.0. 
Arad și C.S.M. Cluj, iar din seria a 
doua Steaua București, Industria 
nii Timișoara, Mureșul 
Crișul Oradea și Voința 
formații își vor disputa 
preliminar (tur-retur) la 
date: turul între 13—17 
între 27—31 mai.

Primele două clasate
serie, .își vor disputa între 6—12 iulie 
la București (tur-retur) locurile 1—4 
din clasamentul final al campionatu
lui republican. Celelalte participante se 
vor întrece pentru locurile 5—10. Tu
rul va avea loc între 5—9 august la 
Lugoj, iar returul între 23—27 sep-

tt-
Tg. Mureș, 
Cluj. Aceste 
un turneu 
următoarele 

mai; returul

din fiecare

ACTUALITATI

tembrie la Baia Mare.
De remarcat că, pentru ă spori in

teresul echipelor pentru competiție, 
F.R. Natație a hotărît ca punctele 
acumulate în seriile preliminarii să 
conteze și la întocmirea clasamentelor 
finale pentru tocurile 1—4 și 5—10. 
Formația clasată pe locul 10 va re
trograda în campionatul de calificare, 
iar în locul ei va promova cîștigătoa- 
reh ediției 1964 a campionatului de 
calificare.

Iată programul turului turneelor 
preliminarii: SERIA I, 13 mai:
C.S.M. Cluj—I.C. Arad, Știința Cluj 
—Știința București; 14 mai: Știin
ța Cluj—C.S.M. Cluj, Dinamo Bucu
rești—I.C. Arad; 15 mai: Știința Cluj 
— I.C. Arad, Dinamo—Știința Bucu
rești; 16 mai: I.C. Arad—Știința Bucu
rești; Dinamo—C.S.M. Cluj; 17 mai: 
Știința București—C.S.M. Cluj, Di
namo—Știința Cluj: SERIA a Iî-a: 
13 mai: Crișul—Industria linii, Voința 
Cluj—Mureșul; 14 mal: Steaua—Indus
tria linii, Crișul — Voința; 15 mai: 
Steaua — Voința, Crișul — Mureșul; 
16 mai: Voința — Industria linii. 
Steaua—Mureșul; 17 mai: Mureșul — 
Industria linii. Steaua—Crișul.

• Turneul de polo dotat cu „Cupa 
Steaua", organizat pentru cele mai 
bune echipe din Capitală, s-a încheiat 
joi la ștrandul Tineretului cu victoria 
echipei Dinamo. Dinamoviștii au sus
ținut meciul decisiv în compania forma
ției Steaua. După un joc viu disputat.CONSTANTIN FAUR

partida s-a încheiat la egalitate : 6—6. 
Au înscris Zahan 2, Grințescu 2, No
vac și Rusu pentru Dinamo, Țăranu 
4, Szabo și Marinescu pentru Steaua. 
In felul acesta, Dinamo și Steaua au 
rămas neînvinse, totalizînd același nu
măr de puncte. Avînd însă un golave
raj superior, dinamoviștii au cucerit 
trofeul. In celălalt meci desfășurat joi, 
Rapid a dispus de Progresul cu 3—2.

Clasamentul final;

Mlinc
al

aport numărul 9
revistei ilustrate
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Din sumar <

— Pentru
fotbal RAPID 
DINAMO de _ _________
August", biletele se găsesc de vînzare la 
casele obișnuite : ‘
Pronosport cai. _______
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 
gust-*. Republicii, Dinamo și Giulești.

— Pentru jocurile de baschet de astăzi 
după-amiază și mîine dimineață de la sala 
Floreasca, biletele se găsesc la casele 
sălii.

i

ÎN JURUL
în ultima vreme, In mai multe orașe 

din țară s-au organizat o serie de 
reuniuni pugilistice.

O INTERESANTA COMPETIȚIE 
LA BACĂU

A.S. Viitorul a organizat competiția 
dotată cu „Cupa 1 Mai" la oare au 
participat boxeri din Constanța, Brăila 
și Bacău. La sfîrșitul acestei întreceri,

Cupa Primăverii** 
la tenis de masă
9 5

Sîmbătă și duminică va avea loc în 
Capitală o interesantă competiție des
chisă juniorilor pînă la vîrsta de 16 
ani. Concursul se va desfășura în sala 
de
de la ora 16,30 și duminică de la ora 
9.

la stadionul Republicii sîmbătă

întrecerile organizate de comisia 
orășenească de specialitate sînt dotate 
cu „Cupa Primăverii". înscrierile in
dividuale și pe școli se primesc astăzi 
la sala de joc pînă la ora 16.00.

TURIȘTI

RINGULUI
boxerii băcăoani au acumulat cel mai 
mare număr de puncte (25) cîștigînd 
astfel trofeul. Locul 2 Brăila (21 p.), 
locul 3 Constanța (14 p). Cele mai 
frumoase partide le-au realizat boxerii 
C. Sasu (Bacău) — P. Kemal (C-ța), 
Gh. Gologan (Bacău) — V. Bîrsan 
(C-ța) și L. Moise (Bacău) — P. Zeca 
(Brăila).

Mult interes a trezit disputa dintre 
P. Circiumaru (Bacău) și N. Deicu 
(Brăila). Brăileanul, mai bine pregă
tit, a obținut victoria la puncte. (Florin 
Simion-coresp.).

PRIMA ÎNTRECERE A BOXERILOR 
DE LA DINAMO PITEȘTI

Iubitorii sportului cu mănuși din 
orașul Pitești au avut prilejul să asiste 
recent la prima reuniune din acest an 
la care au participat boxerii seniori.

Pugiliștii piteșteni, pregătiți de puțină 
vreme de antrenorul Gh. Axioti, au 
susținut primul lor meci în compania 
celor de la Electroputere Craiova.

Cele mai disputate meciuri au fost 
cele dintre I. Optășeanu (P) — N. Du
mitru (C), F. lancu (P) — M. Ștefa- 
novici (C), I. Soare (P) — I- Streche 
(C) și A. Buchete (P) — C. Dună 
(C), în care primii au obținut victorii. 
Dinamoviștii piteșteni M. Neacșu și 
Gh. Manofe au fost învinși la puncte de 
Gh. Buzatu și respectiv de C. Bîlă. 
(E. Mihalache-eoresp.).

Cu prilejul excursiilor in locurile pitorești din jurul Capitalei,

VIZIT ATI:

-Terasa STEJARUL
Pădurea Andronache

— Restaurantul TITU
Pe șoseaua București—Pitești în localitatea Titu-Tîrg

— Grădina de vară Săftica
La Km. 22 — pe șoseaua București—Ploiești

— Braseria SNAGOV
La km. 33 pe șoseaua București—Ploiești

— Terasa Argeș
Pădurea Buda—Argeș.

— Restaurantul BRĂNEȘTI
Pe șoseaua București—Călărași

— Terasa ZĂVOIUL
Ștrandul și Pădurea Argeș — Copăceni

Unde găsiți in permanență produse de cofetărie, răcoritoare, 
patiserie, gustări calde, minuturi etc.

1. Dinamo 3 2 1 0 25:16 5
2. Steaua 3 2 1 0 21:16 S
3. Rapid 3 10 2 13:17 2
4. Progresul 3 0 0 3 12:22 0

• Campionatul de calificare se va 
desfășura în acest an cu participarea 
a șase echipe: Rapid București, Pro
gresul București, Constructorul Lugoj, 
Rapid Cluj, Rapid Oradea și Olimpia 
Baia Mare. F. R. Natație a stabilit ca 
turul competiției să Se desfășoare în
tre 31 mai și 28 iunie. Prima etapă 
cuprinde meciurile: Rapid București — 
Constructorul Lugoj, Progresul Bucu
rești -— Rapid Cluj, Rapid Oradea — 
Olimpia Baia Mare.

ANUNȚ
din In-

11
de

Lectoratul cadrelor didactice 
stitutul de Cultură Fizică ține luni 
mai 1964, orele 18, ședință în sala 
festivități a ICF.

Tov. Conf. Dr. Adrian N. lonescu și 
lector dr. C. Alexandrescu vor prezenta 
referatul „Problemele medicale ale edu
cației fizice*.

1

FOTBAL : — Fotocronica me
ciului Romînia — Bulgaria.
— Acasă, la Progresul —
— Bătrînul și mingea (viața lui 
Nilton Santos)
HANDBAL : — Petre Ivănescu
— „Drumul meu în sport"
— Fetele de la Rapia

CICLISM : Start în „Cursa 
Păcii" — prezentarea echipei 
Romîniei
RUGBI : Grivița Roșie în Cupa 
campionilor europeni.

INSTANTANEE PLOIEȘTENE — 
Un fotoreportaj privind întrece
rile din cadrul Spartachiadei 
republicane.
Baschetbaliștii americani ia 
București

BOX : Cu cinci luni înaintea 
turneului olimpic
MAGAZIN SPORTIV — Varie
tăți interne și de peste ho
tare.

Cereți acest număr începind de 
mîine la chioșcurile de difuzare a 
presei.

Activitatea competițională la zi
• Concursurile duminicale continuă, 

Astfel, duminică va avea loc pe șos. 
București—Ploiești (varianta Buftea) 
o nouă competiție organizată, de data 
aceasta, de clubul sportiv Dinamo, 
întrecerea dotată cu trofeul „Cupa Di
namo* este deschisă tuturor posesori
lor de biciclete. Primul start se va 
da de la km 7 la ora 9. Adunarea cen- 
curen-ților va avea loc la 8,30. Și-au 
anunțat participarea cicliști de la clu
burile Steaua, Voința, Olimpia, Dina
mo etc.

• Velodromul din parcul sportiv 
Dinamo va găzdui azi după-amiază 
începind de la ora 16,30 un concurs 
dotat cu „Cupa Primăverii" Reuniunea 
organizată de comisia orășenească de 
specialitate are în program probe de 
viteză, eliminare și adițiune de puncte 
rezervate pistarzilor juniori și seniori. 
Participă cai mai bttni cicliști din Ca- 
pitală.

— ÎN CURÎND ____________________

ANOTIMPURI
O producție a studioului cinematografic București

Scenariul și regia; SAVEL STIOPUL

Imaginea; ION ANTON

Decoruri; ION OROVEANU

Cu: LUMINIȚA ZAHARLA, MIRCEA ATHANASIU, MAGDA PO-

POVICl, CORNEL DUM1TRAȘ, DANA COMNEA, CRISTEA AVRAM, 

TANȚI CUTAVA-BAROZZI, ȘTEFAN BRABORESCU, 

EUGENIA POPOVICI.



Instantanee

SCURTA INCURSIUNE IN ISTORICUL
PALMARESUL

V.

Invâțătorul Gilgore 
Furtună din Drăgănești- 
Olt este un neobosit ac
tivist sportiv.

Toată lumea din comună 
Recunoaște-ntr-un cuvint 
Câ tovarășul Fuitună 
Nu își duce munca-n... vini.

Tinerele Jucătoare de 
tenis de masă Maria 
Jandrescu și Iudit Crejec 
de cîtva timp bat pasul 
pe loc.

îmi spunea la horă State 
Cînd cînta dintr-o lăută : 
— Cine pasu-n loc 1] bate 
Pîn-la urmă dă-n... bătută 1

La recentul concurs at
letic de la Ploiești, gaz
dele n-au înscris nici 
un participant.

Eî au spus dregîndu-și tenul. 
Care-s ale lor intenții :
— Noi. sâ știți, dăm sta

dionul.
Oaspeții dau.., concurenții 1

Baschetbalistele selec- 
ționabile nu au strălucit 
în ultimele meciuri,

Deșî-n baschet, precum știți. 
Pașii sînt total opriți. 
Vreau să văd, ca spectator. 
Pași... în pregătirea lor.

D. POPA

In ultima 
echipe din ___ ________
republican de juniori la 
fotbal nu se prezintă la 
jocuri.

întâi ni s-a dat de știre: 
Au lipsuri în pregătire... 
Se-ndreptară intr-un fel : 
Azi au lipsuri... la apel 1

I. CH1VU

vreme unele 
campionatul

Artiștii baschetului
Fără îndoială, eveni

mentul nr. 1 al săptămî- 
nii care urmează este 
furnizat de turneul selec
ționatei baschetbaliiștilor 
profesioniști din S.U.A. 
Mai precis, este vorba 
de o serie de meciuri de
monstrative pe care for-

HRISTACHE NAUM

îucat la Madison Square Garden între Boston Celtics si 
Vet roit Pistons. Dintre jucătorii de la Boston Celtics (în alb) distingem pe 
Lousy cu nr. 14 (care aruncă la cos), Russel (nr. 6) și Heinsohn (nr. 15) 

sub panoul baschetbaliștilor din Detroit.
mația profesionistă ame
ricană, alcătuită din ju
cători de mare renume, 
le va susține în București 
și alte orașe ale țării 
(Constanța, Iași și Cluj).

Interesul suscitat de 
acest turneu este deose
bit. Pentru prima oară 
iubitorii acestui sport 
de la noi din țară vor 
avea posibilitatea de a 
urmări evoluția celor mai 
buni jucători din S.U.A., 
țară în care baschetul se 
practică la un nivel înalt. 
Cine sînt cei pe care 
îi vom vedea „la lucru* 
sîmbăta șî duminica vi
itoare în Capitală ?

In primul rînd, 
Cousy (34 ani

Bob
1.85 m), 

cel mai bun „produs* al 
baschetului american din 
toate timpurile. El a fost 
ales de 9 ori consecutiv 
în AH—-N.B.A. Teams 
(cel mai bun „5“ pe care 
specialiștii îl desemnează 
în fiecare an) și deține 
două recorduri interesan
te : a jucat cele mai multe

In anul 1948 ziarele „Rude 
Provo’ (R. S. Cehoslovace) 
și „Trybuna Ludu’ (R. P. 
Polonă) au inițiat o nouă în
trecere internațională de ci
clism denumită „Cursa 
Păcii". La prima ediție au 
avut loc — simultan — două 
curse : I. Varșovia — Pra- 
ga și II. Praga — Varșovia. 
La jumătatea drumului din
tre cele două capitale ci
cliștii s-au întîlnit și au 
transformat acest moment în- 
tr-o adevărată sărbătoare a 
sportului și a păcii. In anii 
următori cursa s-a desfășu
rat numai într-un singur 
sens pornind alternativ de 
la Praga și Varșovia. Un 
moment important în istoria 
acestei curse îl constituie 
anul 1952, Ziarul „Neues 
Deutschland- (R.D. Germană) 
a devenit coorganizator și 
astfel întrecerea s-a extins 
și pe teritoriul R. D. Ger
mane, căpătînd o amploare 
deosebită. Astăzi, „Cursa

minute (30.230 in 13 se
zoane) și a marcat cele 
mai multe puncte (6167) 
in campionatul profesio
nist.

Bob Pettit, un alt nu- 
rr.e de mare rezonanță în 
baschetul de peste ocean, 
este cu doi ani mai tî- 

(24 
cel

năr, dar cu 21 cm mai 
înalt. Și el a avut cins
tea de a face parte de 9 
ori din All—N. B. A. 
Teams.

Mezinul selecționatei 
este Jerri) Lucas 
hni — 2,035 m), 
mai bun baschetbalist al 
turneului olimpic de la 
Roma și... cel mai proas
păt recrut (cîteva luni) 
ia! baschetului profesio
nist. Iar cel mai înalt 
jucător al formației nu 
este altul decît sportivul 
Bill Russel (30 ani — 
2,08 m), care în 1956 
cînd sărea la înălțime 
2,064 m concura la un 
loc în ...echipa de atle
tism a S.U.A. pentru J.O. 
de la Melbourne. în sfîr- 
șit, „The big 0“ sau, 
dacă vreți pe numele său, 
Oscar Robertson (26 ani 
— 1,97 m), un alt as al 
echipei S.U.A. la J.O. de 
la Roma. In scurta sa 
carieră de profesionist 
(doar 3 sezoane) a ju
cat 230 de partide (10.036

Păcii’ se ailă la a XVII-a 
ediție și ea reprezintă cea 
mai mare întrecere de lung 
kilometraj rezervată alergă
torilor amatori........................

COMPETIȚIEI

Iată acum lista învingăto
rilor „Cursei Păcii" de-a 
lungul celor 16 ediții desfă-din toate

rile lumii. șurate :

individual echipe
1.1948 — Prosinek (Iugoslavia) Polonia I
1.1948 — Zoric (Iugoslavia) Polonia I

11.1949 — Vesely (Cehoslovacia) Franța II
III.1950 —■ Emborg (Danemarca) Cehoslovacia
IV.1951 — Olsen (Danemarca) Cehoslovacia
V.1952 — Steel (Anglia) Anglia

VI. 1953 — Pedersen (Danemarca) R.D. Germană
VII. 1954 .— Dalgaard (Danemarca) Cehoslovacia

VIII.1955 — Schur (R.D. Germană) Cehoslovacia
IX.1956 — Krolak (Polonia) U.R.S.S.
X.1957 — Hristov (Bulgaria) R.D. Germană

XI.1958 — Damen (Olanda) U.R.S.S.
XII.1959 — Schur (R.D. Germană) U.R.S.S.

XIII. 1960 — Hagen (R.D. Germană) R.D. Germană
XIV.1961 — Melihov (U.R.S.S.) U.R.S.S.
XV. 1962 — Saidhujin (U.R.S.S.) U.R.S.S.

XVI. 1963 — Ampler (R.D. Germană) R.D. Germană

PERFORMANȚELE CICLIȘTILOR ROMÎNI

Sportivii romîni au Jucat 
un rol important în aceasta 
întrecere. Ei se pot socoti

minute) și deține cel mai 
bun procentaj la aruncă
rile libere (81%) din 
campionatul american. 
Ceilalți 3 jucători, Tom 
Gola (31 ani — 1,98 
m), Tom Heinsohn (33 
ani — 2,01 m) și K. 
C. Jones (32 ani

1,85 m), deși cu nume 
mai puțin sonore, sînt 
de asemenea cotați de 
către N.B.A. (National 
Basketball Association) 
printre cei mai -buni 
jucători profesioniști.

Lotul va fi însoțrt de 
o mare personalitate a 
(baschetului mondial, an
trenorul Red Auerbach, 
care pregătește echipa 
Boston Celtics, de 6 ori 
cîștigătoare a campio
natului profesionist din 
S.U.A.

Longevitate sportivă
Participând la un concurs de tenis, Jean Boiotia, astăzi 

Jn vîrsta de 67 de ani, a cîștigat în trei seturi meciul cu 
tînărul Jean-Loup Royer, născut cu o jumătate de... secol 
după el.

O performanță neașteptată a obținut în turneul inter
național de la Monte Carlo și veteranul american Gardner 
Mulloy în etate de 50 de ani. El a învins cu 6—4, 6—1 pe 
cunoscutul jucător danez Jorgen Ulrich, care este cu 
peste 20 de ani mai tînăr.

Mulloy mînuiește bine nu numai racheta ci și... umorul. 
Acum cîțiva ani se plimba de-a lungul terenurilor de tenis 
de la Wimbledon purtînd o pancartă pe care scria : 
„Am 45 de ani șl cel care nu e capabil să mă bată 
nu știe sâ joace tenis".

...in fond avea dreptate 1

curseiprintre „fondatorii- 
deoarece au luat parte la 
toate cele 16 ediții desfășu
rate pînă acum. In ceea ce 
privește performanțele, ei 
au ocupat un loc II (C. 
Dumitrescu — 1956), un loc 
IV (C. Dumitrescu — 1963), 
un loc VI (Gabriel Moiceanu 
— 1962) și un loc VII (Ion 
Cosma — 1961). Pe echipe 
reprezentativa noastră s-a 
clasat pe locul III în anul 
1961. Cicliștii romîni au fost 
de 4 ori învingători de eta
pe : Gabriel Moiceanu — 2, 
Marin Niculescu — 1 și Ion 
Cosma — 1.

Anul acesta echipa noastră 
are următoarea componentă: 
ION ARDELEANU, CONSTAN
TIN DUMITRESCU, GABRIEL 
MOICEANU, ION STOICA, 
LUDOVIC ZANONI, WALTER 
ZIEGLER. Antrenorul echipei 
este ERNEST GOLGOȚI. Pre
gătirea efectuată și hotărî- 
rea cicliștilor de a realiza 
performanțe de valoare sînt 
o garanție a faptului că în 
acest an reprezentanții R. P. 
Romine vor fi printre prota
goniștii „Cursei Păcii-.

...recordmanul mondial 
la săritura în lungime, 
atletul sovietic Ter-Ova- 
nesian, și-a exprimat con
vingerea că recordul său 
la această probă (8,31 m) 
va fi doborît în acest se
zon? Ovanesian este sigur 
că performanța supremă 
a acestui an va fi 8,40 m 
și că la Tokio nu se 
cîștiga medalia de aur 
o săritură mai mică 
8,20 m.

va 
cu 
de

...Penn-clubul japonez a 
instituit, in cinstea Jocu
rilor Olimpice, un con
curs literar dotat cu 5 
premii, dintre care primul 
este în valoare de 1000 
de dolari ? Concursul, a- 
vînd ca temă Japonia, 
este rezervat scriitorilor 
străini, care pînă la data 
de 31 decembrie 1964 
vor putea trimite esseuri, 
poeme, romane etc. în- 
tr-una din limbile urmă-

Album de familie
N. CHRIDU, BUCUREȘTI 

Vă publicăm epigrama a- 
dresată fotbalistului Cărare 
de la Minerul Lupeni, care 
se remarcă prin... inefica
citatea sa (a ratat și 11 
metri).
îmi pun cu ciudă o-ntrebare 
Și-aș vrea răspunsul chiar 

acum : 
Cînd numele îi e Cărare 
Spre poartă cum nu-și face... 

drum ?

A doua zi după frumo
sul succes obținut in fața 
echipei campioane a Ma
rocului, rugbiștii de Ia 
Grivița Roșie au înscris 
în palmaresul lor o nouă... 
victorie. Mai comodă, ce-i 
drept (toți recunosc că 
aportul lui Cupidon a fost 
substanțial în această par
tidă ) dar de prestigiu, 
deoarece marea familie a 
sportivilor de la Grivița 
a mai primit in sinul ei 
un nou membru: în rochi
ță albă, după cum obser
vați.

lată pe scurt filmul 
întîlnirii: la ora 12 rug
biștii de la Grivița Ro
șie se prezintă la Sfatul 
popular al raionului „30 
Decembrie". După cîteva 
minute asistăm la o fru
moasă... transformare: E- 
leonora și Marin Bostan 
devin soți. Lume, flori, 
îmbrățișări... Maeștrii spor
tului Wusek, 1 rime seu, 
Mircea Rusu și colege
le Eleonorei ies din „gră
madă" și se aliniază ca 
la o tușe, doi cite doi, pe 
treptele sfatului popular. 
Din sacoșe scot mingile 
de rugbi, aduse special

toare: japoneză, chineză, 
rusă, engleză, franceză și 
germană.

...la primul meci din 
cadrul semifinalelor „Cu
pei campionilor euro
peni" disputat la Zurich 
între Real Madrid și F.C. 
Zurich, localnicii au ve
nit la stadion eu sute de... 
clopote și tălăngi pentru 
a-și încuraja echipa favo
rită ? Galeria giuleșteană, 
care folosește o singură 
falangă, s-ar afla într-o 
netă inferioritate într-un 
eventual... meci cu supor
terii elvețieni ! Dar mai 
bine așa cum procedează 
cei din împrejnirimile po
dului Grand. , 

UMOR FRANCEZ
Un radio-reporter întreabă pe un parașutist:
— CSte „salturi" trebuie să vă reușească pentru a 

obține brevetul ?
— Toate 1 răspunse mucalit parașutistul.

★
După o partidă de tenis:
El: N-am jucat niciodată atrt de rău...
Ea: Oh I Deci ați mai jucat tenis ?...

★
Soția pescarului amator — In viitor, cînd te vei 

mai duce la pescuit, lasă-mă pe mine să cumpăr 
peștele pe care-1 aduci. Va fi mai proaspăt!

★
— Este posibil ca un automobilist să intre în 

viraj cu 200 de km pe oră ?
— Da I Dar o singură dată...

pentru această festivita
te. despachetează buche
tele de flori, iar cirul in 
capul scării se ivesc săr
bătoriții, în piața Amzei 
se aude un puternic: 
„Mulți ani trăiască /"

Ing. Marin Bostan și 
soția sa Eleonora se o- 
presc o clipă, emoționați 
de această plăcută surpri
ză, fotoreporterul nostru 
Ion Mihăică profită și 
....momentul este imorta
lizat. Centrul aripă al 
Griviței Roșii se folosește 
și 'el de acest prilej și 
își sărută discret soția...

Rugbiștii jac haz: „Nu 
pe ireisferturi, maestrel..."

V. TOFAN

Arbitru internațional 
de fotbal la 22 de ani

de a con* 
dintre An- 
Lumii.
este totuși 
arbitru in- 

fotbal.

S-a vorbit mult despre 
scoțianul Davidson care, 
la vîrsta de 28 de ani, 
a avut cinstea 
duce întîlnirea 
glia și Restul

Davidson nu 
cel mai tînăr 
ternațional de 
Acest titlu îi revine, fără 
concurență, belgianului 
John Langenus, unul din 
cei mai renumiți arbitri 
de acum trei decenii. A- 
cesta avea numai... 22 de 
ani cînd i s-a încredin
țat sarcina de răspundere 
de a conduce un meci 
inter-țări. De-a lungul a- 
nilor el avea să arbitr-^e 
apoi nu mai puțin de 84 
de întîlniri internaționale, 
ceea ce, de asemenea, re
prezintă un bilanț puțin 
obișnuit.

Langenus — cititorii 
noștri mai vîrstnici își a- 
mintesc acest lucrai — a 
condus și cîteva meciuri 
ale reprezentativei noas
tre de fotbal : Romînia— 
Iugoslavia (2—1 și 3—2), 
Romînia—Suedia (2—2),- 
Romînia — Cehoslovacia 
(1—2) la campionatul 
mondial de fotbal din 
1934 disputat în Italia.

ION ANGHELI, SIBIU. în
vins de Max Schmelling prin 
K.O. în repriza a 12-a, la 
19 iunie 1936, cînd încă nu 
era campion mondial, Joe 
Louis și-a luat o strălucită 
revanșă doi ani mai tîrziu, 
kr 22 iunie 1938, învingîndu-1 
pe Schmelling prin K.O. în 
prima repriză.

GHIȚA ION, TULCEA. îna
inte de a veni la Rapid, 
Năsturescu a jucat la C.F.R. 
Roșiori.

NEAGOE DUMITRU, SINAIA. 
1) „De ce echipa de rugbi 
Casablanca (Maroc) participă 
la „Cupa campionilor... eu
ropeni", deși, după cite 
știu. Marocul se afla în A- 
îrica ?" In privința asta, nu 
încape nici o îndoială î Dar 
și la alte sporturi la dife
rite competiții ce se adre
sează țărilor sau echipelor 
europene, participă uneori 
și formații din imediata a- 
propiere a Europei, de pe 
malul celălalt al Meditera- 
nei. 2) „Cupa campionilor 
europeni- la rugbi se orga
nizează o dată la doi ani.

I. DALID1S, BUCUREȘTI. 
Regulamentul permite unui 
atlet să alerge desculț, iar 
etiopianul Bikila Abebe, 
cîștigăîorul probei de mara
ton la Jocurile Olimpice de 
la Roma, nu este singurul

atlet care a renunțat la 
pantofi, preferind să alerge 
în picioarele goale. Și Bru
ce Tuloh, de pildă, campion 
european la 5 000 m, face 
economie la... încălțăminte. 
Și este englez, nu... sco
țian 1

CONSTANTIN DUTU- 
LESC., cîmpulung. 1) Di
namo București a cîști
gat o singură dată „Cupa 
R.P.R.W (1958—1959), iar 
Steaua a cucerit acest 
trofeu de șase ori (de 
patru ori consecutiv). 2) 
Campionatul țării a fost 
cîștigat de șase ori Ie 
Steaua (de trei ori con
secutiv) șl de trei ori de 
Dinamo Bucure (de două 
ori consecutiv) o „Care e 
mai bună ? Steaua sau Di
namo ? Nu vreți să mă 
păsuiți cu răspunsul pînă 
duminică seară ?

ION SUCIU, Cîmpia Tur- 
zii. Ia meciul dintre re
prezentativele de tineret 
ale R.P.R. și Suediei, go
lurile noastre au fost mar
cate, așa cum a apărut în 
„Sportul popular”, de Ian- 
cu (1) și Frățilă (2). Dar 
în prime telegrame 
transmise de agențiile 
străine s-au strecurat cî
teva erori în ceea ce 
privește numele marcato
rilor romîni. Important 
este că rezultatul trans
mis a fost exact: 3—1
pentru noi !

NICOLAE NICIOARA, LU
DUȘ. Chiar dacă timpul re
gulamentar de joc al unui 
meci sau al unei reprize a 
expirat, echipa Împotriva 
căreia s-a fluierat cu o cli
pă înainte un penalti tot 
nu scapă de... pedeapsă. Ar
bitrul va prelungi jocul, per- 
mițînd astfel executarea lo
viturii de la 11 metri. Faza—.

și partida sau repriza se 
consideră încheiată o dată 
cu executarea loviturii. Dacă 
mingea a intrat în gol — 
e gol. Dacă a lovit baia 
&ctu" a fost respinsă de por
tar, ea nu mai poate fi re
luată întrucît timpul de joc 
a fost epuizat.

ION POSTAȘU 
Ilustrații de N. CLAUDIU



Astăzi, prima etapă în „Cursa Păcii44
(Urmare din pag. 1) 

acordtadu-le credit la primele locuri. 
'Majoritatea ziariștilor, fotoreporterilor 
și operatorilor de televiziune îl asal
tează pe Gabriel Moiceanu, învingăto
rul lui Vyncke în turul Tunisiei, soco- 
iindu-1 printre favoriți. C 
nu se hazardează însă 
costicuri. Ei așteaptă 
pentru a constata pe
'de forțe, sînt încrezători ta capacita-

Cicliștii noștri 
în a face pro- 
primele etape 
„viu" raportai

tea de luntă pe care o au și vor face 
totul pentru a realiza rezultate de va
loare.

Startul în prima etapă se dă sîmbă- 
tă la ora 15 de pe stadionul „A 10-a 
aniversare". Cicliștii au de parcurs 9 
ture în oraș, care însumează 94 km. 
Bi vor participa la 9 sprinturi pe sta
dion, ultimul urmînd să decidă pe în
vingătorul etapei. Cea de-a doua eta
pă are loc duminică pe ruta Sochac- 
zew-Lodz (84 km contracronometru 
pe echipe).

Concursul international d® tir 
din R. S. Cehoslovacă a luat sfîrșit

PLZEN 8 (prin telefon). Concursul 
International de tir la care au luat 
parte trăgători din R.S. Cehoslovacă, 
R. P. Romînâ, R. P. Polonă și R. P. 
Ungară a luat sfîrșit ou victoria gaz
delor la aproape toate probele. Rezul
tate deosebite s-au înregistrat la pro
ba de armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, la pistol precizie și la pistol 
viteză.

Cu excepția lui St. Caban, concu
renți i noștri nu s-^u comportat ta ni
velul așteptărilor. Ei nu au reușit să 
facă față tensiunii nervoase, obținînd 
rezultate slabe, sub posibilitățile lor 
cunoscute.

REZULTATE: pistol viteză: 1. Na- 
kovschi (R.S.C.) 
(R.S.G.) 588 pi
586 p... 12. M. Roșea (R.P.R.) 574 p. 
'Armă liberă calibru redus 3 x40 focuri, 
poziția culcat: 1. Marucha (R.S.C.) 
395 pj 2. Kurka (R.S.G.) 393 p; 3. 
Cizmar (R.S.C.) 392 p... 11. Caban 
(R.P.R.) 389 p... 20. Sandor 
383 p.; poziția Ui genunchi: 
(R.P.P.) 391 pî 2. Caban 
389 pj 3. Horinek (R.S.G.)
14. Sandor (R.P.R.) 378 p; poziția in 
picioare: 1. Hudek (R.S.C.) 366 pi 
2. Stiborik (R.S.C.) 366 p; 3. Schwartz 
(R.S.G.) 365 p.., 15. Caban (R.P.R.)

588 pj 2. Iaroș
3. Șvab (R.S.G.)

(R.P.R.)
1. Gorski
(R.P.R.)
385 p...

Scurte știri externe
COMITETUL de organizare a Jocu 

rilor Olimpice de la Tokio a primit pînă 
acum înscrierile de participare din par
tea a 77 țări. Cea mai numeroasă de
legație va fi a țării gazdă, care par
ticipă la toate cefe 20 de discipline 
incluse în program și va prezenta peste 
400 de sportivi. Delegația U.R.S.S. va 
cuprinde 392 de sportivi, iar cea a 
S.U.A. 385. Cefe mai multe înscrieri 
att fost înregistrate pînă în prezent la 
atletism, box, natație, haltere, tir, ci
clism și lupte. Două țări (Monaco și 
Congo) vor fi reprezentate în mod sim
bolic de cite un singur atlet și un 
oficial.

LA ISTANBUL s-a disputat dubla în- 
tîlnire internațională de volei dintre 
reprezentativele de tineret ale orașelor 
Istanbul și Tel Aviv. In ambele me
ciuri, victoria a revenit gazdelor, la 
măscuita scorul a fost de 3—1, iar la 
feminfa de 3—2.

SALA sporturilor din Varșovia a 
găzduit meciul internațional de box 
dintre echipele ȚDNA Sofia și Legia 
Varșovia. întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 10—10.

CONTINUINDU-ȘI turneul ta 
U.R.S.S. echipele reprezentative de vo
lei afe R.P. Ungare au jucat la Baku 
cu selecționatele R.S.S. Azerbaidjană. 
La masculin voleibaliștii maghiari au 
pierdut cu 0—3. (13—15. 10—15; 15— 
17), iar la feminin echipa oaspe a 
învins cu 3—2 (10—15; 15—10; 15—7; 
10—15; 16—14).

SELECȚIONATELE masculine de 
baschet ale S.U.A. și R.S. Cehoslova
ce s-cu întîlnit în joc amical la Brno. 
Au cîștigat baschetbaliștii americani 
cu 87—81 (43—41).

ÎNTÎLNIREA de șah dintre echipele 
R.S.F.S. Ruse și R.P. Ungare desfășu
rată la Ordjonikidze s-a încheiat cu 
rezultatul de 28—20 puncte fa favoarea 
șahiștilor sovietici. Fiecare echipă a 
fost alcătuită din 8 bărbați, 2 femei și 
doi juniori. La prima masă, marele 
maestru Polugaevski a realizat 2,5 
puncte în partidele cu marele maestru 
maghiar Bilek

(Agerpres)

1

Sandor349 p._ 18. . _
pe trei poziții: 1. Stiborik 1140 p; 
Hudek 1139 p; 3. Horinek 1137 p.„ 
Caban 1127 p... 18. Sandor 1109 
Pistol liber: 1. Kudrna (R.S.C.) 563 
p; 2. Hromada (R.S.C.) 549 p; 3. 
Kelemen (R.P.U.) 549 p... 12. T. Je- 
glinschi (R.P.R.) 533 p... 14. E. Dră- 
gan (R.P.R.) 532 p... 21. M. Grosaru 
(R.P.R.) 523 p.

(R.P.R.) 348 p:
2.
8.
P-

ECHIPA MUNCHEN 1860 ARE UN 
PALMARES EXCELENT

Echipa Munchen 1860 care a fost 
întrecută cu scorul categoric de 4—1 
de reprezentativa de tineret a R. P. 
Romine la Munchen, are o bună 
faimă în prima ligă a campionatului 
R.F. Germane. Ea nu a suferit nici 
o înfringere pe teren propriu, totali- 
zînd un golaveraj de 46—14 fa me
ciurile susținute „acasă". Cîteva re
zultate obținute de această formație 
sînt edificatoare : duminica trecută ea 
a învins cu 7—1 pe Schalke 04, obți
nînd și alte victorii la scor, în com
pania unor echipe valoroase: 9—2 cu 
Hamburger SV, 7—1 cu Saarbrucken, 
6—1 cu Borussia Dortmund, 5—0 cu 
F.G. Nurnberg etc. Punctul forte al 
echipei îl constituie linia de atac. Prin 
urmare, victoria tinerilor noștri fot
baliști la Munchen este deosebit de 
prețioasă.

TN CUPA ORAȘELOR TÎRGURI...

...In cadrul semifinalelor s-au des
fășurat două jocuri. La Saragosa, e- 
chipa cu același nume a dispus cu

Ș

Intense pregătiri olimpice în întreaga lume
Pe măsură ce ziua Inaugurării 

Jocurilor Olimpice de la Tokio se a- 
propie, devin tot mai intense, tot mai 
febrile pregătirile sportivilor din în
treaga lume pentru lacest grandios 
eveniment. Gimnastica, firește, ocupă 
un loc central în contextul pregătirilor 
generale pentru Tokio și este privită 
în foarte multe țări cu deosebită aten
ție deoarece este sportul care aduce 
multe medalii (pe echipe reprezenta
tive de țări, individual compus, pe 
aparate).

Tocmai de aceea, în ultimul timp ac
tivitatea internațională în domeniul 
gimnasticii a crescut simțitor în întrea
ga lume. Conducătorii federației japo
neze de specialitate au alcătuit două 
echipe, care au efectuat un turneu prin 
Europa. Timp de aproape o lună gim
naștii japonezi au vizitat Franța, R.F. 
Germană, Elveția, Cehoslovacia, Iugo
slavia și Ungaria, evoluînd în compania 
celor mai buni gimnaști din țările res
pective. lată cîteva nume din cele două 
echipe japoneze: masculin Endo, Țu- 
rumi, Kato, Nagasava, Hayata, Naka
yama; feminin Siba-Abukava, Sato, 
Hara. Concomitent, alte patru echipe 
japoneze se pregătesc în vederea 
Jocurilor Olimpice. O parte din gim- 
naștii acestor echipe au efectuat tur
nee în alte continente, în aceste loturi

figurînd printre alții Ono, Yamasita, 
Mițukuri, Aihara, Vatanabe și Mațu- 
moto.

O întrecere care a reținut atenția 
specialiștilor a fost Universiada Japo-. 
niei. Competiția a angrenat aproape 
100 de sportivi reprezentînd cele mai 
bune 20 de echipe studențești japone
ze. O formă deosebită a manifestat 
Mațumoto, care la toate cele 6 aparate 
a obținut o medie de 9,55. Ultimul 
examen de verificare a gimnaștilor ja
ponezi, cînd vor fi alcătuite și echipele, 
va avea loc în luna iunie.

Luna mai și cele viitoare sînt foarte 
bogate în competiții pentru multe e- 
chipe din Europa. Gimnaștii italieni, 
de pildă, vor avea ca adversari echi
pele U.R.S.S., R.P. Polone, R.P. Bul
garia și Elveției.

La începutul lunii iulie vor avea loo 
întîlniri preliminarii între echipele R.D. 
Germane și R.F. Germane pentru al-, 
cătuirea echipei olimpice unite a Ger
maniei. De asemenea, gimnaștii sue
dezi, care au învins recent echipa Nor
vegiei, vor susține în iunie un meci 
amical cu reprezentativa Elveției.

Iată acum pregătiri olimpice la alte 
discipline:

ATLETISM. Intr-un concurs de se
lecție desfășurat pe stadionul din Ha-

ȚURUMI

2—1 de F.G. Liege după ce prima par
tidă revenise fotbaliștilor belgieni cu 
1—0. Astfel, se va desfășura un al 
treilea joc decisiv. In cealaltă semifi
nală, în primul meci s-au întîlnit Va
lencia și F.C. Kota. Fotbaliștii spa
nioli au cîștigat cu 4—1 (1—0), 
mînd să susțină jocul revanșă 
Koln, în ziua de 14 mai.

RELUAREA CAMPIONATULUI 
BULGAR

ur
la

SOFIA (prin telefon de la cores
pondentul nostru TOMA HR1STOV). 
In R.P. Bulgaria a fost reluat în cursul 
acestei săptămîni campionatul de fot
bal, cu desfășurarea jocurilor din eta
pa a 23-a. La Sofia, Levski a întrecut 
pe Beroe cu 4—2, trei dintre golurile 
învingătorilor fiind realizate de Aspa- 
ruhov. Două greșeli ale portarului 
Naidenov au decis soarta meciului Bo
tev Plovdiv — T.S.K.A. Cerveno Zna- 
me: 2—0 pentru gazde. O nouă vic
torie a repurtat Spartak Sofia (care 
a realizat 14 p. din 16 posibile în re
tur): 2—0 cu Dunav. Alte rezultate: 
Lokomotiv Gorno Oreahovița — Loko
motiv Plovdiv 3—2, Spartak Pleven —

Slavia 0—0, Mlada Gwardia — Cerno 
More 0—1, Marek — Spartak Plovdiv 
0—1. Clasament: Levski 32 p., Loko
motiv Sofia 29 p., Dunav 27 p., Slavia 
26 p. etc.

In cel de-al doilea meci pe care se
lecționata orașului Sofia l-a susținut 
în Izrael, fotbaliștii bulgari au între
cut cu 5—0 selecționata orașului Hai
fa, prin golurile înscrise de Asparuhov 
(2), N. lordanov (2) și Kostov.

REAL MADRID S-A CALIFICAT 
(FARA EMOȚII)

vana cunoscutul sprinter Enrique F 
guerola a obținut în proba de 100 
timpul de 10,2 sec. In aceeași prol 
Mtguelina Cobian a realizat 11,4. R 
marcabilă, de asemenea, performan 
atletei Berta Diaz, cronometrată < 
timpul de 10,7 sec. la 80 m.g.

La Ialta a avut loc recent un co 
curs atletic cu participarea unora d 
cei mai buni sportivi sovietici. Car 
pioana olimpică Vera Krepktaa a c* 
tigat două probe: 100 m plat în 11 
sec. și 200 m în 24,9; la triplusalt ț 
primul loc s-a clasat Viaceslav Kra 
cenko — 16,07 m, iar la greutate VI; 
dimir Bahtin — 17,57 m. Proba < 
săritură in înălțime a revenit tînăruh 
Igor Matveev, cu rezultatul de 2,06 r

HALTERE. In cadrul unei reuni o 
desfășurate la Chicago, Norbert Scit 
manski, fost recordman mondial la c; 
tegoria grea, a realizat la cele tn 
stiluri 544,500 kg (181,500 + 161.5C 
+ 201,500). Rezultatele înregistrate I 
total și la „smuls" constituie noi r< 
corduri americane. Sehemanski,-- 1 
vîrstă de 41 de ani, intenționează s 
participe din nou. la Jocurile Olimpic

ÎN FINALA...

In ultimul meci 
„Cupei campionilor 
întîlnit Real Madrid 
învingători și în primul meci cu 2—1, 
madrilenii n-au avut nici o dificul
tate în meciul revanșă susținut pe teren 
propriu. Ei au învins de data aceasta 
cu 6-0 (3-0) prin golurile înscrise de 
Zocco, Felo, Muller, Amaneta, Pușkaș 
și Gento. Astfel, Real Madrid s-a ca
lificat în finala competiției în cadrul 
căreia va întîlni la 27 mai la Viena, 
pe Internazionale din Milano.

DIN TARILE
R S. Cehoslovaca

Ludmila Jamborova, o tînără speranță 
a atletismului cehoslovac. La 19 ani: 

ea a aruncat la greutate 15,15 m.

• Pregătirile olimpice ale sportivi
lor cehoslovaci stat în toi. Mari spe
ranțe se pun în echipa de gimnastică 
feminină, în care vor figura gimnaste 
talentate și cu bun renume internațio
nal ca Vera Ceaslavska, Hana Ruzic- 
kova, Jaroslava Sedlackova, Maria 
Krajcirova ș.a. Deși tinere, aceste gim
naste au atins de acum o înaltă măies

trie, ceea ce dă speranțe într-o com
portare bună la J.O. de la Takfo.

• In prezent, în Cehoslovacia se fac 
intense pregătiri pentru inaugurarea 
celei de a III-a Spartachiade naționale, 
competiție menită să angreneze un nu
măr cît mai mare de oameni ai muncii 
în practicarea sportului, să depisteze 
noi sportivi talentați.

• Cîteva succese obținute de atleții 
cehoslovaci în anul 1963 : Danek a sta
bilit un nou record cehoslovac la arun
carea discului cu 60,04 m; Tomașek a 
obținut la săritura cu prăjina 4,82 
m; la aruncarea ciocanului Matousek 
a realizat 68,78 m, iar atleta Prikri- 
lova a sărit în lungime 6,47 m.

• Cursa ciclisiă Praga — Karlovy 
Vary — Praga se bucură de o foarte 
mare popularitate în Cehoslovacia. A- 
nul trecut s-a desfășurat cea de a 35-a 
ediție a acestei întreceri, reunind la 
start 80 de concurenți. Cu acest prilej 
cîștigătorul cursei, Jan Smolik (Dukla 
Brno), a stabilit și un nou records 
7 h 22:14,0.

• Cu fiecare an este tot mai mare 
numărul oamenilor muncii care prac
tică turismul. Anul trecut s-au împli
nit 75 de ani de cînd au fost puse ba
zele primei organizații de turism din 
Cehoslovacia.

din semifinalele 
europeni” s-au 
și F.C. Zflrich.

S

BOX. Echipele olimpice ale Ceh< 
slovaciei și Iugoslaviei au susținut r< 
cent două meciuri de verificare. L 
Praga pugiliștii cehoslovaci au cîșt 
gat cu scorul de 14—6 iar la Opav 
cele două echipe au terminat la eg< 
litate: 10—10. Dîn echipa cehoslovac 
cel mai bine pregătit s-a dovedit N? 
niecek (cat. semimijlocie), car '-a ir 
vins de două ori pe iugoslavul Ta 
mast

Disputat la Madrid, meciul dintr 
echipele olimpice ale Spaniei și Fran 
ței s-a terminat la egalitate.

I IS

R. D. Germană
• Sportul de mase din R.D. Germa

nă a înregistrat în ultimul timp frumoa
se succese. In această direcție un im
bold deosebit l-au constituit întrecerile 
din cadrul tradiționalelor festivaluri de 
gimnastică și sport. Anul trecut, la pre
liminariile acestui festival au fost an
grenați peste 4 milioane de oameni ai 
muncii.

• In turneul final al campionatului 
de rugbi din R.D.G., campioana de a- 
nul trecut, formația Stahl Hiennigs- 
dorf, a dispus cu 18—0 de echipa Ins
titutului de cultură fizică și sport din 
Leipzig.

• In campionatul de fotbal al R. D. 
Germane, cu trei etape înainte de ter
minare, pe primul loc se află echipa 
Chemie Leipzig cu 33 p, înaintea for

mației S. C. Empor Rostock (31 p1 
și S.C. Leipzig 31 p. Toate acestei 
candidează la titlul de campioană.

• Echipa de haltere a R.D. Germa 
ne a obținut duminică o frumoasi 
victorie în compania reprezentative 
Suediei: 6—1. Halterofilii germani at 
realizat două performanțe remarcabi 
le: la categoria mijlocie prin Senne 
wald (405 kg) și la categoria grei 
prin Rieger (462,5 kg.).

• Reprezentativa olimpică de fotba 
a R.D. Germane va susține înaintea 
preliminariilor cu echipa Lf R.S.S., două 
intîlniri internaționale: la 14 mat se
lecționata olimpică va juca cu for
mația engleză Leeds United, iar la 
16 mai va întlLru echipa belgiană 
Beerschot din Anvers.

In prim plan, Gustat, Schur, căpitanul echipei de ciclism a H.D. Germană 
la actuala ediție a „Cupei Păcii"
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