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De la trimisul nostru special In „Cursa Păcii”, H, Naum:

iabriel Moiceanu învingător 
în etapa Lodz-Wroclaw

TINERI SI TINERE!J

WROCLAW, 11 (prin telefon}. 
- Gîeliștii to mini au obținut 
tizi o importanta victorie cu- 
>ria<l locui I în dificila c4apă 
nice Lodz și Wroclaw (200 
n). GĂBRIEI. MOICEANU, 
ĂPITA.NUL ECHIPEI NOAS- 
RE, A REUȘIT SĂ ÎNVINGĂ 
E VALOROȘII CICLIȘTI DIN 
ELE 15 ECHIPE PARTICI- 
ANTE LA A 17-A EDIȚIE A 
SURSEI PĂCII*. PE JSTADIO- 
UL DIN WROCLAW. PESTE 
LOW DE SPECTATORI L-AU 
PLAUDAT PENTRU FRU- 
OASA LUI PERFORMANTĂ, 
iariști, fotoreporteri și opera
tei ai televiziunii l-au asaltat 
5 Moiceanu pe stadion pentru 
obține o declarație sau citeva 

tagiai cu învingătorul etapei, 
atorită acestui succes precum 

datorită faptului că Ion Ar- 
s’eanu a sosit pe locul 10, eebi- 
, țării noastre s-a apropiat la 
sec. de formația U.R.S.S. și la 

.03, de cea a R. S. Cehoslovace.
Performanța lui Gabriel Moi- 

;anu reprezintă cea de a 5-a 
icteric de etapă obținută de ci-

QABR1EL MOICEANU

cliștii noștri de-a lungul edițiilor 
„Cursei Păcii*. Dintre acestea 
trei au fost cucerite de Moicea-

(Coniinuare în pag. a 8-a)

Noi victorii ale călăreților romini
9

in C.H.I. de la Novisad
NOVISAD 11 (prin telefon). 

i întrecerile desfășurate luni 
îlăreții romini au obținut noi 
'ciorii, aplaudate călduros de 
tentatori. In proba de 2 cai, 
deg. grea (1.40) barema C, 
-TIN VLAD (cu caii Vifor și 
arpa) a ocupat primul loc efec- 
ând ambele parcursuri in 143 
x. Pe locul 2 iugoslavul 
okici eu 151 sec., iar pe locul 
.A. COST EA (Diavolo și Re- 
>va) cu 161 sec.
-C- -cursul juniorilor care se 
r-cgătesc pentru campionatele, 
u-opene de la Budapesta a pro- 
-aruat o probă de coleg, mijlo- 
e (1.30 rn) organizată după re- 
'.tlametiiul „Marelui Premiu al

Națiunilor" (in 2 manșe). Com- 
portîndu-se excelent tinerii călă
reți romini V. IONESCU (Ge- 
riiă), M. SILEA (Ghidran) și 
E. IONESCU (Gratis) au exe
cutat parcursurile din cele 2 
manșe fără nici o greșeală, echi
pa R. P. Ramine obținînd astfel 
un frumos succes. Pe locul 3 
echipa Ungariei 4 p și pe 3. 
combinata Iugoslaviei 16 p.

La ora tind a avut loc con
vorbirea telefonică se desfășura 
proba de forță pentru seniori. La 
al 3-lea baraj (1,80 m — un zid 
și o staționată) au rămas in în
trecere 6 concurenți printre care 
si reprezentanții noștri VLAD si 
COSTEA.
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| Practician! sportul 
vă întăriți organismul.

Participați 
la întrecerile 

marii competiții, 
SPARTACHIADA

!

ACTUALITATEA SPORTIVA
ETAPA A XX1-A A 
CATEGORIEI A DE 
FOTBAL SE DISPUTĂ

STMBATA

Cea de a XXI-a etapa a cam
pionatului categoriei A la fot
bal se dispută sîmbătă 16 mai. 
în Capitală în program cuplat 
pe stadionul „23 August" vor 
avea loc meciurile : Dinamo
București — Crișul (ora 15,15) 
și Steaua — Petrolul (ora 17). 
Iată și celelalte meciuri din țară: 
Galați : Siderurgistul — Steagul 
roșu ; Pitești : Dinamo Pitești— 
Rapid ; Cluj : Știința Cluj — 
Farul; Iași: C.S.M.S. — Pro
gres uil ; Timișoara ; Știința Ti
mișoara — U.T.A.

MECIURI INTERNAȚIO
NALE DE FOTBAL

trei jocuri. Pe agenda întâlniri
lor internaționale este trecută și 
ultima verificare a olimpicilor 
noștri înaintea returului de la 
Sofia : cu echipa olimpică a 
R.P.U., la Kecskemet (20 mai).

PRIMA CONFRUNTARE 
DIRECTA ÎNTRE FLO- 
RETIȘTII ROMÎNÎ Șl ITA

LIENI

Timp de doină zile, sala Di
namo va găzdui un interesant 
concurs internațional de scrimă 
cu participarea floretiștilor ro
mi ui și italieni (primele garni
turi).

Mîine, în prima zi a acestei 
confruntări sportive va avea loc 
un turneu individual (2 serii de 
cîte 7 trăgători și o finală de 
8). Concursul va începe ia ora 
16.

Mîine, la Hanovra,

in semifinala „C.C.E." la rugbi
Cea de a doua ediție a „Cupei campionilor europeni" Ia rugbi 

se apropie de etapa finală. După succesul categoric repurtat în 
fața formației R.U. Casablanca, campioana Marocului, echipa 
noastră Grivița Roșie va juca mîine — în semifinala compe
tiției — cu campioana R.F. Germane, Viktoria Hanovra; ur- 
mînd ca în caz de victorie să întilnească în linală — la 7 iunie 
— campioana Franței, Agen.

După partida cu jucătorii marocani, rugbiștii romini și-au 
continuat pregătirile cu toată seriozitatea și ieri dimineața au 
plecat la Hanovra în vederea partidei care se va desfășura 
miercuri. Au făcut deplasarea următorii jucători: Dinu. Ma- 
nole, Grigoriu, Radulescu, Doru Pavel, Mircea Rusu, Stoenes- 
cu, Roibu, Iliescu, Demian, Moraru, Costel Stăneseu, Oblemen- 
co, Vusek, Țîbuleac, Balcan, Teodoresctt, Climovschi, Bostan, 
Irimescu — lot din care antrenorul N. Pădureanu și căpitanul 
echipei. Viorel Morarii, urmează să alcătuiască formația care 
va juca mîine.

A fost alcătuit programul demonstrațiilor
In această lună amatorii de 

fotbal vor avea prilejul să ur
mărească noi meciuri interna
ționale. Pe prim plan se situează 
partida dintre reprezentativele 
de tineret ale R.P.R, și R.P.V. 
programată la data de 24 mai 
la București. La 20 mai iși în
cepe turneul cunoscuta echipă 
Szeged, din prima categorie a 
campionatului R.P. Ungare, care 
va susține trei jocuri: cu Stea
gul roșu (20 mai), cu Dinamo 
Pitești (24 mai) și cu Știința 
Timișoara (27 mai). Vor mai 
evolua pe stadioanele din țară 
Nefteniak Baku (U .R.S.S.) și 
Măn-chen 1860, una din frun
tașele campionatului vesl-german. 
Ambele echipe vor susține cite

C UPLAJU L...
? n primul rînd aș vrea
■ să-l rog pe Tudorică să 

nte un .multi ani trăiască" 
sntru stadionul plin de dumi- 
că. Pentru stadionul acesta 
iare și bun care știe să ierte, 
j-și păstreze nealterată încre- 
erea, să-și arunce, entuziast, 
dgarinele în sus și să rezerve 
- binevoitor și galant — bu- 
icilor ;i măfușilor, fotoliul din 
ița televizorului. Numai lor. 
entru spectatorul autentic, un 
leci de fotbal la televizor e 
3 un curcubeu desenat cu 
-eionul negru în caietul de 
zică.

K roul zilei. Rapid. Rezul- 
“ tatu! ? Cinci goluri în 

□arta goalkeeper-ului echipei 
ojionale. Unii ar fi înclinați 
3-și facă chip cioplit din Ion 
anescu, dar adevăratul idol 
I victoriei de ieri a fost, mai 
mit ca aricind, explozia CO- 
ECTIVA a feroviarilor. Desi- 
ur că al patrulea gol fero

viar va fi povestit poate chiar 
peste zece ani pe treptele Tea
trului C.F.R., dar acest gol nu 
s-ar fi înscris dacă Dinu nu □' 
fi interceptat de cel puțin 20 
de ori mingea, dacă Năstu- 
rescu și Coareanu nu și-ar fi 
.terorizat" adversarii pînă în 
faja careului propriu și dacă 
apărătorii nu s-ar fi dăruit to
tal, mergînd uneori pînă la 
stînjeniri reciproce în viitoarea 
elanului.

Spunea un mare antrenor, 
acum cîjiva ani, că jocul cu 
patru fundași nu admite dis
criminări în materie de efort. 
Și se exprima plastic, arătînd 
că în fotbalul modern nu exiș- 
tă domnișori și servitori. Sara
banda feroviară de duminică 
a fost o ilustrare deplină a 
acestui deziderat.

ouă cuvinte despre pere- 
chea lonescu — Dumi- 

triu. Tn sfîrșit, cei doi favoriji 
ai galeriei giuleștene și-au a-

cordat fantezia, consacrînd — 
după atît amar de vreme — 
dispariția centrului înaintaș și 
victoria „cuplului". Se pare că 
profesorul de educație fizică 
Ion lonescu a ajuns în cele din 
urmă la concluzia că driblin
gul în rafale e mult mai eficace 
decît driblingul infinit și mono
ton. Un lucru ar trebui să re
țină, însă, lonescu — „Rele" 
și Năsel II. Succesul de ieri a 
fost înlesnit copios de spasmo
dica apărare a Progresului, 
care a pierdut aproape toate 
trenurile. Asta înseamnă că a- 
devărata sudură a „centrali
lor" feroviari mai are de stră
bătut o lungă cale.

riergarda" lui Ivănescu a 
II fost k.o. de cinci ori. 
încă o confirmare a rolului ca
pital care revine celui de-al

IOAN CHIRILA

(Continuare in pag. a 5-a)

ECHIPELE DE VOLEI 
ALE CUBEI ÎN TURNEU 
ÎN ȚARA NOASTRĂ

Ieri seara au sosit în Capi
tală echipele reprezentative de 
volei ale Republicii Cuba, care 
vor susține mai multe jocuri în 
țara noastră. Asităzi, oaspeții 
vor evolua la Brașov în compa
nia selecționatelor orașului, în 
continuarea turneului echipele 
Cubei vor întîlni la 14 mai se
lecționatele orașului Tg. Mureș, 
iar Ia 16 mai — selecționatele 
orașului Sibiu

7 RECORDURI ALE MICI
LOR ATLEȚI HUNEDO-

RENI

Peste 100 de copii între 12 și 
14 ani, selecționați din 9 raioa
ne, au participat la etapa re
gională a „Cupei speranțelor44 la 
atletism pe stadionul Corvinul 
din Hunedoara. Cu acest prilej 
am fost înregistrate 7 noi recor
duri regionale la copii : triatlon: 
1788 p Susana Trif, greutate (3 
kg) : 9,10 S. Trif ; 200 m : 27,6
I. Sălăgean ; greutate (4 kg) :
II, 44 I. Sălăgean ; 500 m : 1:20,6 
I. Bota ; 3 km marș : 16:47,2 
T. Șerban ; 4x60 m fete : 36,2 
echipa Hunedoarei (clasa VII D 
a șe. generale nr. 3).

GH. BALEANU
coresp.

/—
pa
E-h
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O

baschetbaliștiler americani
După echipa de amatori, care 

a susținut un lung turneu în
R. P. Polonă, U.R.S.S., R.S. Ce
hoslovacă și Franța, S.U.A. tri
mite în Europa o altă selecțio
nată de baschet alcătuită de 
data aceasta din cei mai buni 
jucători profesioniști. Așa cum 
am mai anunțat, sportivii ame
ricani vor face un popas și la noi 
în țară, pentru a susține o serie 
de demonstrații.

Forurile noastre de speciali
tate au alcătuit din timp pro
gramul acestor demonstrații, care 
suscită un interes deosebit. A- 
ceasta apare perfect explicabil, 
dacă ținem seama că turneul 
maeștrilor acestui sport din
S. U.A. constituie cel mai impor
tant eveniment bas-chetbalistio 
găzduit de țara noastră în ulti
mii ani.

Selecționata americană va de
buta, așa cum este și firesc, în 
Capitală. Echipa oaspe va susține 
3 demonstrații sîmbătă 16 mai 
(seara) și duminică 17 mai (di
mineața și seara) pe podiumul 
special amenajat la patinoarul 
m23 August44. Apoi, jucătorii a- 
mericani vor evolua pe rînd, 
luni 18 mai la Constanța (Pala
tul sporturilor, ora 20), marți 
19 mai la lași (Stadionul din 
dealul Copoului, ora 17) și 
miercuri 20 mai la Cluj (Stadio
nul „23 August44, ora 17).

Oscar Robertson, celebrul jucă
tor al lui Cincinnati Royals, 
intr-o atitudine caracteristică

Vă reamintim că în lotul se
lecționatei oaspe vom putea îur- 
mări pe Bob Cousy, Bill Russel, 
K. C. Jones și Tom Heinshon 
de la Boston Celtics, Oscar Ro
bertson și Jerry Lucas de la 
Cincinnati Royals, Tom Gola de 
la New York Knickerbockers și 
Bob Pettit de la St. Louis 
Hawks. Echipa va fi însoțita de. 
Red Auerbach, antrenorul for
mației campioane Boston Cel
tics.

Popas printre elevii școlii medii

Din carnetul reporterului Bobită de neagu rădulescu

La Petrolul, Dridea Progresul a primit La Dinamo, Popa a Și spectatorii...
imrcat trei goluri. cinci goluri ! greșit de numeroase

ori.

— Dacă m-ar ține!... Mîndru: — Ajunge ! 
Nu vedeți că m-ați 
făcut șvaițer ?

Popa : — Voi, foto
reporterii sin te ți de 
vină t

— Cînd e fotbal 
bun, cu goluri multe, 
stăm gi pe ploaie»

„Ștefan cel Mareu
Ciad te afli în Tîrgu Neamț, nu-i 

greu să-ți lași imaginația să-ntreză- 
rească, scormonind secolele, vremurile 
cind pe aceste meleaguri călărea fal
nicul domnitor moldovean însoțit de 
bravii săi răzeși. Te ajută în realiza
rea imaginarei incursiuni retrospec
tive însuși orășelul, înconjurat de pă
duri seculare și mînăstiri vechi, care 
și-a păstrat multe din frumusețile-i 
arhaice. Tot el îți oferă însă și prilejul 
de a întâlni, la tot pasul, viața nouă 
ce clocotește și aci, ca pretutindeni 
pe meleagurile înnoite ale țării.

Cind am pășit pe poarta școlii medii 
„Ștefan cel Mareu, tot ce vedeam era 
pe măsura lucrurilor importante ce 
nu pot fi trecute cu vederea și te im
presionează, întipărîndu-ți-se adine în 
memorie. Clădirea nouă, cu două etaje, 
straturile de flori și aleile îngrijite ce 
te conduc, ospitaliere, spre intrare, 
coridoarele și clasele strălucind de cu
rățenie, totul vorbea despre preocupa
rea pentru ordine și buna gospodărire. 
Peste tot, forfotind... ca în recreație, 
băieți și fete, mai mici sau mai mări-

din Tîrgu-Neamț
cei. I-am urmărit curios cu privirea. 
Vioi și exuberanți, însă în același timp 
cu o reținere cuviincioasă în gesturi 
și vorbe, care le stătea minunat, au 
năpădit curtea din spatele școlii cu te
renurile sale de sport. Au apărut și 
mingile și ad-hoc s-au înjghebat faze 
palpitante de fotbal, volei și handbal. 
Nu era greu să presupui că sportul și 
cartea fac casă bună în această școală. 
Convingerea a început să mi se contu
reze mai dar cind directorul școlii, to
varășul Mihai Vădana, a început să-mi 
relateze imagini din viața sportivă a 
școlii. Despre directorul adjunct, to
varășul Constantin Florescu, ce să mai 
spun... ? Cind a început să-mi vorbeas
că despre organizarea întrecerilor 
primei etape a Spartachiadei republi
cane și ale trecerii normelor Concursu
lui pentru insigna de polisportiv — de 
care se ocupase nemijlocit — mi-am 
scos grăbit carnețelul de însemnări,

VIRGIL ALBESCU

(Continuare în pag. a 2-a)



SPARTACHIADA REPUBLICANA Portret

CIFRE
ȘI FAPTE STUDENȚEȘTI

Alături de ceilalți tineri din în
treaga țară la startul Spartachiadei 
republicane s-au aliniat cu însufle
țire și studenții centrului universi
tar București. între institute se des
fășoară o pasionantă întrecere pen
tru antrenarea unui număr cît mal 
mare de studenți care să obțină 
primele „grade" ale calificării spor
tive — cu prilejul întrecerilor Spar
tachiadei republicane. De altfel, 
Consiliul U.A.S. București a hotărît 
decernarea cupei „A 20-a aniversare 
a eliberării patriei" Institutului cu 
rezultatele cele mai bune.

întrecerile studenților Capitalei 
din cadrul Spartachiadei se desfă
șoară în două „manșe". Prima, 
care a început la 1 martie, cuprin
de concursuri organizate la nivelul 
anilor, grupelor și facultăților. 
Apoi, întrecerile dintre reprezentan
ții institutelor vor stabili clne-i va 
reprezenta pe studenți în etapa pe 
oraș.

întrecerile studențești sînt în toi. 
La Universitate, campionatul inter- 
facultăți la volei s-a terminat, iar 
eel de baschet feminin a luat un 
start promițător. De asemenea, stu
denții își vor măsura forțele la 
handbal, fotbal, gimnastică, atle

tism, scrimă și șah luptînd pentru 
cucerirea „Cupei Centenarului Uni
versității — 1864—1964".

Tot o cupă, de data aceasta „Cupa 
Institutului", va oferi Institutul de 
construcții cîști gătorilor concursuri
lor de volei, baschet, fotbal, cano
taj, rugbi, tenis de cîmp și tir, 
care se dispută în cadrul Sparta
chiadei. Concursurile au și început.

Concomitent cu întrecerile Spar
tachiadei republicane se desfășoară 
și Concursul pentru insigna de po
lisportiv. Pînă acum au fost înde
plinite o serie de probe nu numai 
de studenții Universității, ci și de 
cei de la I.S.E., unde 800 de stu- 
denți au concurat pentru obținerea 
Insignei. Peste 120 de studenți de la 
I.M.F. au trecut proba de cros (1000 
m) și exercițiile de forță.

Triatlonul n-a fost neglijat de 
studenții anului I și II ai Institu
tului de arhitectură, ai Universității 
și de cei ai Institutului pedagogic, 
care s-au prezentat la trecerea cu 
succes a acestei probe.

Da I.S.E. s-au organizat ieșiri la 
stadionul Tineretului și Complexul 
sportiv Tei unde studenții acestui 
institut își dau norma de triatlon.

Un capitol care se bucură de o

ÎNSEMNĂRI î Intr-un orășel din Oltenia...
’ Soarele scăpata cînd, împreună cu 
Iov. Alex. Toader, președintele consi
liului raional UCFS Strehaia, am por
nit spre școala medie unde urmau să 
sibă loc concursuri în cadrul Sparta
chiadei. Pe drum, președintele consiliu
lui raional UCFS ne spune t

— Orașul nostru e micuț. Dacă por
nești de la școala medie și mergi 20— 
25 de minute pe șoseaua ce duce spre 
Turnu-Severin, ai terminat cu Stre
haia.

Am aflat de la tovarășul nostru de 
drum că Strehaia e denumit oraș din 
1936, dar că abia acum cîțiva ani s-au 
construit aici primele case cu etaje. 
'Acum însă... Privind blocurile, casa de 
cultură, modernele școli, elegantele ma
gazine și schelele noilor clădiri îți dai 
seama că această localitate prinde zi 
de zi contururile unui adevărat oraș.

Cînd am ajuns la școala medie, si
tuată la marginea localității, întrece
rile erau în toi. Pe terenul de handbal 
în 7 aveau loc meciuri decisive, iar 
eeci de elevi și eleve așteptau să a- 
runce greutatea sau să sară la groapa 
cu nisip.

— La turneul de handbal — ne ex
plică profesorul de educație fizică. 
1. Șerbănescu — au participat 8 echipe 
împărțite în două serii. Acum se des
fășoară partidele pentru desemnarea 
formațiilor finaliste. La sectoarele de
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largă participare este proba de tu
rism. Excursiile organizate de fa
cultățile Universității spre Gîrbo- 
va, Poiana Izvoarelor, Diham, Bu- 
cegi sau chiar în jurul Bucureștiu- 
lui au permis trecerea probei de 
turism tuturor celor care au parti
cipat la ele.

Este în curs de desfășurare (în
tre 15 aprilie și 25 mai) con
cursuri de tir șl înot ale Institutului 
de arhitectură.

Nu peste tot există, după cum se 
poate vedea din chiar cifrele ex
puse, o egală preocupare pentru 
toate aspectele Spartachiadei. La 
Universitate și Institutul de arhi
tectură au fost antrenați mai mulți 
studenți ai anului I și II neurmă- 
rindu-se atragerea întregii mase a 
studenților.

Probele mai ușor de trecut au 
fost... suprasolicitate (turismul) pe 
cînd altele (gimnastica și triatlonul) 
nu s-au bucurat de aceeași partici
pare.

Acest scurt bilanț dovedește că 
acolo unde s-a muncit cu pasiune 
s-au obținut rezultate bune, au fost 
atrași numeroși studenți din Capi
tală în întrecerile marii competiții, 
Spartachiada republicană și în Con
cursul pentru insigna de polisportiv.

N1COLETA ALDEA

Studenții din anul I — comerț exterior (I.S.E.) — vor ca în scurt timp să de
vină purtători ai Insignei de polisportiv. Pentru aceasta, în orele de educa
ție fizică, ei se pregătesc asiduu în vederea trecerii probelor. în fotografie, 
un grup de studenți exersează luarea startului într-o probă de alergare de 

viteză

aruncarea greutății și săritura în lun
gime concurează numai elevi între 15— 
16 ani.

Am stat pînă la terminarea întrece
rilor. In finala turneului de handbal 
s-au calificat echipa clasei a 8-a A 
și selecționata claselor a 10-a. La greu
tate au învins Maria Sîncelescu din 
clasa a 8-a A (7,40 m) și respectiv 
0. Ciocan din clasa a 8-a D (9,60 m), 
iar la lungime primul loo t-a ocupat 
Maria Croitoru din clasa a 9-a, eu ® 
săritură de 3,50 m.

UN NOU RECORD RAIONAL

A doua zi, duminică, pe stadionul 
Progresul. Pe terenul de fotbal zeci de 
fete și băieți de la școala de 8 ani, 
școala medie, școala de meserii și de 
îa S.M.T. își făceau „încălzirea" în 
așteptarea startului la diferitele probe 
atletice. La sectorul de aruncarea greu
tății era însă o animație deosebită, 
întrecerile micilor sportivi î-au atras 
și pe cei „mari", care îi urmăreau cu 
drag.

— Ia să-mi încerc și eu forța, se 
adresează secretarului de concurs un 
om cu părul cărunt.

Exemplul profesorului de desen Ion 
Fianu, în etate de 48 de ani (căci el 
era omul cu păr cărunt) a fost urmat 
de mecanicul Vasile Muscalu, doctorul 
Cornel Muscă ș.a., care au constituit 
o grupă a seniorilor. Învingător: V. 
Muscalu cu 13,25 m.

Cu viu interes a fost urmărită dis
puta juniorilor. Pavel Copacgelev în

O discuție la clubul
Flacăra...

Zilele trecute am avut o convor
bire cu tovarășul E. Ruș, secretar al 
clubului Flacăra din Capitală. Subiec
tul discuției ? Bineînțeles, întrecerile 
Spartachiadei republicane în asocia
țiile raionului „30 Decembrie", orga
nizații UCFS a căror activitate o 
coordonează clubul amintit.

— Prima etapă a Spartachiadei re
publicane — ne-a declarat tovarășul 
E. Ruș — se bucură de un viu interes 
in asociațiile din raionul nostru. Atît 
din partea sportivilor consacrați cit 
și din cea a „începătorilor". Pînă a- 
cum. la startul întrecerilor s-au pre
zentat peste 20 000 de tineri și virst- 
nici.

— Care sînt ramurile sportive cu 
cea mai mare participare?

— Cercetind foile de concurs, primite 
de la asociații, am observat că atle
tismul (2760 participanți), fotbalul 
(1833), voleiul (2197) și tenisul de 
masă (1068) atrag cei mai mulți con- 
curenți. O participare masivă a fost 
înregistrată și la tir și șah. Aceste 
constatări ne-au prilejuit și o serie 
de concluzii pentru activitatea de 
viitor. Vom căuta să dezvoltăm aceste 
sporturi, deoarece, evident, in raionul 
nostru sint numeroși tineri care vor 
să Ie practice.

— Am dori să ne indicați unele 
dintre asociațiile care s-au evidențiat 
în mod deosebit.

— Nimic mai ușor. Să începem cu 
Proiectantul — una dintre asociațiile 
noastre fruntașe. Deși în scriptele sale 
figurează doar 900 de membri UCFS, 
activiștii sportivi de aci au reușit să 
angreneze în concursuri peste 1200 
de tineri și virstnici. Asistirui la în

clasa a 10-a, Uri element dotat pentru 
proba de aruncarea greutății, a reușit 
de mai multe ori să corecteze recor
dul raional, ultima oară stabilindu-1 
la 13,10 (v.r. 12,10). De asemenea, în 
cadrul acestui concurs, care a durat 
pînă după-amiază, cînd au început 
jocurile de fotbal, s-au mai remarcat 
V. Socol (100 m), I. Gonciulea, Mița 
Gherghita (400 m), D. Ciobotea și 
I. Tulhină (1 000 m).

DOAR „DESCHIDEREA FESTIVA"

La întrecerile desfășurate în dumi
nica aceea pe stadionul Progresul au 
participat tineri din toate asociațiile 
din Strehaia în afară de reprezentanții 
asociației căreia îi aparținea baza spor
tivă. Consiliul asociației Progresul, 
asociație care cuprinde majoritatea 
instituțiilor din oraș, a făcut deschi
derea festivă a competiției dar nu a 
organizat încă nici un concurs pen
tru cei aproape 800 de membri ai 
UCFS. Aceștia vor să practice dife
rite discipline, însă conducerea aso
ciației nu „vede" decît echipa de fot
bal. Socotim că e cazul ca membrii 
consiliului asociației Progresul să iasă 
din această stare de nepăsare față de 
cea mai mare competiție sportivă a 
anului. Ei trebuie să ia măsuri ope
rative pentru organizarea concursuri
lor din cadrul Spartachiadei, pe care 
salariații le așteaptă cu nerăbdare.

TR. 1OANIȚESCU

trecerile desfășurate la „Proiectantul", 
putem spune că ele au fost bine or
ganizate și s-au bucurat de succes. 
Rezultate meritorii au obținut și aso
ciațiile Spicul, I.C.M.A., Academia, 
Depoul l.T.B. și altele.

— Numiți-ne cîteva din asociațiile 
rămase în urmă.

— La acest capitol, aș vrea să „e- 
vidențiez" una dintre cele mai mari 
asociații ale noastre: cea de pe lingă 
C.P.B. (1807 membri UCFS). Deși 
consiliul asociației și-a propus să an
greneze în întrecerile acestei mari 
competiții 3000 de tineri și tinere, an
gajamentul nu a fost respectat, pînă 
în prezent, nici măcar pe jumătate. 
Faptul este cu atît mai neplăcut cu 
cît aici avem și un activist sportiv 
salariat. în ceea ce privește modul 
în care Înțeleg tovarășii din consiliul 
asociației C.P.B. să muncească, vă 
dăm un amănunt semnificativ. La 
C.P.B. există o secție de oină foarte 
puternică (campioană a R.P.R.f). Cu 
toate acestea, în cadrul Spartachiadei 
republicane, asociația menționată nu 
a organizat nici un meci de oină. 
Concludent, nu? Mai sînt și alte a- 
sociații in aceeași situație. I.C.A., de 
exemplu.

Conducerea clubului a luat însă mă
suri ca în perioada care a mai rămas 
pînă la închiderea primei etape, in 
toate cele 83 de asociații să fie orga
nizate întreceri. Siniem convinși că 
măsurile adoptate vor fi transpuse în 
viață. Ne bizuim pe un larg și com
petent activ obștesc, aproape 400 de 
instructori și activiști voluntari, care 
ne vor sprijini în acest sens.

V. PAUNESCU

Popas printre elevii școlii medii 
„Ștefan cel Mare44 din Tîrgu-Neamț

(Urmare din pag. 1)

pe care îl rezervasem, pentru o discu
ție „ mai pe probleme" cu membrii 
consiliului asociației sportive și cu 
profesorii de educație fizică. Bineînțe
les, n-am renunțat nici la discuția cu 
aceștia și cu mulți elevi și eleve, în- 
tîlniți întîmplător. Am consultat cu 
multă atenție foile de concurs ale în
trecerilor organizate de consiliul aso
ciației sportive cu sprijinul celor doi 
entuziaști profesori de educație fizică, 
tovarășii Vasile Marian și Constantin 
Crețu, de altfel, primul și președinte 
al asociației sportive și cel de al doi
lea, secretar. Totul a confirmat pe de
plin cele aflate de la bun început : 
toți elevii școlii participaseră la între
cerile primei etape a Spartachiadei re
publicane la cel puțin două ramuri de 
sport — atletism (săritura în lungime 
și 100 m plat) și gimnastică. Cu acest 
prilej, 650 de elevi și eleve, dintre 
cei aproape 800 de participanți la în
treceri și-au îndeplinit normele respec
tive ale Concursului pentru insigna 
de polisportiv. Primele clase ai căror 
elevi au reușit să treacă pînă în pre
zent toate normele concursului sînt 
clasele a X-a reală și umană. La aceas
ta tovarășul Vasile Marian s-a grăbit 
să precizeze: „Din păcate, norma la 
100 m plat va trebui dată din nou. 
La o măsurătoare mai atentă am cons
tatat că, de fapt, se alergase pe 90 de 
metri"... Comentariile sînt de prisos. 
Jos pălăria !

„NEA LISANDRU”
„Tu crezi că-i treabă ușoară să 

îngrijești gazonul ? Nu-mi răs
punzi ? 1 Nu știi! Bine!! Atunci, 
am să-ți pun o întrebare : cu ce fel 
de apă-i bine să-l uzi în aste zile 
de mai ? Cum ? Cu apă curată ?! 
A păi, tocmai aici îi secretul. Cel 
mai bine și mai bine îi să-l stro
pești cu apă de gîrlă! Puțin căl
duță și plină de hrană pentru iar
bă. „Săruri"! Asta-i acuma, cum 
s-o faci ? De pildă, eu am instalat 
o pompă la malul lalomiței și am 
întins furtunuri lungi, dau drumul 
la pompă.,, pompa suge apa și mi-o 
zvîrle pe furtun... iar de pe fur
tun, pe teren! Apa de Ialomița e 
aur pentru gazonul nostru!*

Pe interlocutorul meu îl cheamă- 
IORDAN ALEXANDRU și este în
grijitorul stadionului „Metalul" din 

i Tîrgoviște. Toată lumea îl știe, însă, 
de „nea Lisandru*. Doar ăi mai 
„puști" îi zic „moș Lisandru", deși 
el n-ar decît 58 de ani. Nu se su
pără ! (

„Iubesc gazonul ca pe o floare, 
cum ar fi, să zicem, o ortansă. Și 
el, afurisitul, simte treaba asta! 
Uite-l doar ce vioi îi !u i

Intr-adevăr, gazonul de pe tere
nul de fotbal este impresionant de 
bine îngrijit.

„Cîteodată, mă trezesc noaptea , 
și mă gîndesc : îi oare vremea să-l 1 
ud ? Ies afară și privesc cerul. Am 
învățat după cum suflă vîntul și 
după cum sclipesc stelele să știu de 
vine ori ba ploaia. De văd că nu 
vine, o aduc eu din gîrlă !**

Bătrînul se apleacă și mîngîie cu 
drag peria deasă de iarbă.

„L-am pus în 956... sînt 8 ani 
de-atunci și parcă din an în an se 
face mai frumos ! Ei, ce crezi ? îi 
treabă ușoară să-ngrijești gazonul ? 
Că dacă tot n-ai înțeles, pot să 
mai întreb care-i ora cea mai po
trivită de stropit în fiece zi ? Ori, 
cînd îi cel mai bine să fie tuns și 
ferchezuit ?"

Mă las păgubaș! Nea Lisandru 
privește cerul iar nările-i tremură 
de parc-ar adulmeca mirosul aeru
lui.

„Am o noapte liniștită! Vine 
ploaia /“

Cerul era totuși senin și sticlos. 
Nimic nu „pleda" pentru „buleti
nul meteorologic" al lui nea Li
sandru. Și totuși, la primul cînt&t 
al cocoșilor, fusei trezit de răpăi
tul picăturilor de ploaie ce-mi lo
veau în geam. Pentru o clipă gîndul 
îmi zbură la bătrînul îngrijitor.

în noaptea asta, nea Lisandru nu 
avea nici o grijă! Dormea desigur 
liniștit!

MIHAI TODEA

Cît privește întrecerile la alte ra
muri de sport, pînă acum și-au dispu
tat întîietatea — mai întîi între clase, 
apoi pe grupe de clase fi pe ani de 
studii — 17 echipe de fotbal, 14 de 
volei (dintre care 6 de fete), 10 echi
pe de baschet și tot atîtea de tenis 
de masă. Urma să înceapă întrecerea 
între echipele de handbal și în con
tinuare, cele la ciclism, trîntă, tir și 
turism, pentru care se înscrisese alte 
sute de elevi și eleve.

Întrecerile sportive de pînă acum au 
și scos la iveală tineri sportivi talen- 
tați, cu perspective. Elevul Eugen Chi- 
rilă, din clasa a IX-a, a sărit 6,10 m, 
iar la învățătură a realizat perfor
manțe la fel de bune — numai medii 
de 9 și 10. Printre ceilalți elevi și 
eleve care și-au continuat succesele la 
învățătură cu altele, la fel de valo
roase, pe terenul de sport și care can
didează cu succes pentru loturile re
prezentative ale școlii se numără: 
Eugen Solomon dintr-a X-a, la volei, 
colega lui de clasă Tofana Peiu, la 
aceeași disciplină, Doina Onu dintr-a 
VUI-a, la handbal, colegul ei de clasă 
Mugur Stîngu, la tenis de masă și 
triatlon și mulți alții.

Mă despart cu greu de școală. Cli
pele petrecute aci mi-au dăruit amin
tirea plăcută a întîlnirii cu tînăra ge
nerație a acestor străvechi plaiuri mol
dovenești, a cutezanței cu care asal
tează ea porțile științei și ale per for- 
manțelor sportive.



......... .............——■ w CUM SE MUNCEȘTE
IN S ILILE DE BOX

săIn materialul de față se am propus 
aBatizăm felul în care se desfășoară acti- 
vUaitea fn unele sedii de box din Bucu- 
reișfi» Brașov și Craiova.

LA S.P.C. - MUNCĂ INTENSĂ
ta noua sală a S.P.C., Inaugurată la 1 

februarie, am ajuns înainte de începerea 
antrenamentului. în camera antrenorului, în 
fața conspectului de lecji® din ziua r®s- 
peedvă, l-am surprins pe antrenorul secției 
Ștefan Fordoche, revăzîndu-și pentru ultima 
oară sarcinile și mijloacele lecției. Minutele 
care ne mai despărțeau do ora fixată 
pentru începerea antren ameatulai, le-am 
folosit pentru cunoașterea sălii și a con- 
dUfitor î« care se lucrează aci.

Curățenia exemplara a sălii — pardosită 
cu linoleum — ne-a atras atenția în mod 
deosebit. Sala este dotată cu aparatură 
corespunzătoare. La S.P.C. sînt candîțîuni 
optime de pr^fiătîjre pentru cei aproximativ 
M de tineri. Priceperea, pasiunea și 
entariasmui cu care muncește Ștefan for- 
dache sini expiiteația rezultatelor bune ob- 
țhMrie da ei în creșterea juniorilor. M. 
Ciocan, Gh.. BadiFă, M. Cristea sînt numai 
cîțiva dintre juatorii pregătiți la S.P.C., 
care s-au făcut remarcați prin claritatea și 
frumusețea boxului practicat. In acest an. 
Ion. Sabău a cucerit titlul de campion re
publican de juniori și prin evoluția sa a 
lăsat o frumoasa impresie.

Conspectul do lecție, deși sumar întocmit, 
corespundea întocmai zilei respective din 
planul de pregătire pe etapă. Tema r dez
voltarea calităților fizice de bază.

I-am lăsat pe boxerii de ia S.P.C. în to- 
,’ul jocului cu mingea medicinala „huștiu- 
Vac’’ și ne-am îndreptat spre... Progresul.

FRECVENȚĂ SLABĂ,
LA PROGRESUL

Gimnastica lui ,,nea Lucică', bine cunos
cută de toți elevii săi, se desfășura, ca de 
obicei, cu multă însuflețire. Dar, deși an- 

C- enaurentul începuse de aproximativ 30 de 
<_niaute, cîte un elev răzleț mai venea încă, 
ia sală. Din efectivul de 19 seniori, cîți

— De ce nu le dați ghete ? Uite cum. 
sare; i-ă intrat o așchie în taTpă...

— Ce știi d-ta ; asta îl ajută sa-și în
sușească mai bine jocul de pi • oare I .r

Desert Ae S. lVovac
în aceasta secție, erau piezenți 

(Ț ?).. Cîțiva se mai antrenaseră 
Seara, am- reținut doar pe C. 

Fieraru, I. Grosu, E. Schnap și

activează 
numai 7 i 
dimineața.
Rusu, D. 1
V. Nițoi. Dar restul ?

Sala este bună. Ring corespunzător, apa
ratură necesară, baie, vestiare. EchtjBo- 
mentul necorespunzător ne-a> reținut aten
ția. Am văzut, din păcate , mulți 
sportivi care se antrenau desculți. De ce ? 
Clubul nu sprijină suficient și pe măsura 
posibilităților secția de box, cu setri pante n- 
tul necesar.

Nu exista un plan conspect de lecție 
la antrenamentul condus de-- Lucia» Pa- 
poscu. N-am reușit să vedem nici- celelalte 
documente de planificare.

Pregătirea juniorilor se efectuează sub 
îndrumarea antrenorului Mihai Vain ea, care 
a preluat da cuxîndi această muncă.. Fu 
condica de prezență erau înscrișii a-proape 
40 de tineri, Prezenți îu sale, erau 
vreo... Iff.

doar

STEAUA ȘI-A ÎNSUȘIT
CRITICA ..

Sfi»€hCOV, 
au luat

■ ■Criticați în darea de seamă a biroului 
F,R. Box. precum și în pag-mile ziarului- 
nostru, pentru activitatea lor necores- 
punzâtoare antrenorii secției de box a; 
clubului steaua,. Gh. Flat ș* M. 
ajutați de conducerea elubulvi, 
măsurite care se impuneau.

Secția de box, în care activau elemen
te depășite ca vîrsză și posib^bitâți, a 
fost complet întinerită. Au fost promo
vați în secție boxeri cw perspective ca 
N. Gîju; I. Baciu, I. Negru, St.. Constan
tin, Gh. Stâncuț, St. Popoacâ etc. spor
tivi care, cu prilejul ultimelor reuniuni, 
au dovedit frumoase calități și o pre
gătire corespunzătoare.

Pe lingă secția de seniori se pregă
tesc și aproximativ 20 de juniori sub 
îndrumarea antrenorului Șerbu Neacșu. 
O serie dintre acești tineri au și obținut 
unele succese în cadrul campionatului 
pe echipe al Capitalei. Juniora i. Pan- 
tea, V. Zuvelcă. V, Drag an, Gh. 
ticâ Tr. Nițulescu, Gh. Manea au 
vedit frumoase calități.

Condițiile materiale și igienice în
■ 'v<V\W:V? '-5Î-■
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pugiligtit de la Steautv tșl desfășoară an
trenamentul sînt corespunzătoare.

Planificarea, atît la secția de perfor
manță. cit și la cea de juniori, este ju
dicios întocmită și respectată. Rezulta
tele bune obținute de pu&iliștii militari 
în ultimele lor întreceri confirmă aceas
ta. Individualizarea este respectară. An
trenorul Marcu Spacov, a supravegheat 
lucrul la sac al fiecărui elev» urmărind 
îndeplinirea temei individuale.

Cei doi antrenori de la Steaua pri
vesc cu multă încredere campionatul 
republican din acest ar». As și de ce. 
Felul în care se muncește aeum în sec
ție, le dă dreptul 
decît su realizat

să sper e la mai mult

INTENSĂ ACTIVITATE
LA METALUL

sec-Din totalul de 25 cornponenți ai 
ției de performanță, 23 au răspuns „pre
zent’* la antrenamentul zilei respective 
iar doi au absentat motivat. Boxerii 
metalurgiști N. Calița, a. Olteanu^ C. 
Popa, D. Minea. P. Niculșscu, M. Ene 
se pregătesc cu multă seriozitate sub 
îndrumarea antrenorilor I. Stoianovlci 
și I. Sandu. Condițiile materiale ale sec
ției de box sînt dintre cele mai bune.

Boxerii de Ia Metalul au susținut, în 
acest an, mai mult 
cu întreg efectivul 
juniori numără 30 
care numai 15 sînt 
lescu a obținut titlul de campion repu
blican doi 
treno-rului 
a făcut ca 
mîine* să 
ganizat.

Documentele de planificare și eviefență 
sînt întocmite și păstrate cu multă 
grijă de cei doi antrenori.

de 20$ de meciuri 
secției. Secția de 
de membri, dintre 
legitimați. P. Nlcu-

ani consecutiv. Venirea an- 
I. Sandu în această secție 
și munca cu „schimbul de 

capete un caracter mai or-

DINAMO ARE O PEPINIERĂ
VALOROASĂ

număr da peste 30 de tineri 
zilnic sala secției de box. 
G. Olimpiu, Gh. Constantin,

se desfâ-

Tn sala de sub pista velodromului Di
namo, E. Furesz, antrenorul secției de ju- 
nioTi a clubului, pregătește cu multă aten
ție schimbul de mîine al secțM de periar- 
manță. Un 
frecventează 
I. Tordache,
T. Andrei, N. Simion, Gh. Votai sînt nu
mai cîțiva dintre jun-ioriv latojrtați care au 
șanse să se alăture colegilor lor mai mari 
I. Monea, S. Bîrsu, D. Gheorghiu, M. Du
mitrescu, Gh. Barbure care au 
la Dinamo, fiind promovați în 
performanță a clubului.

Condițiile materiale in care 
șoarâ antrenamentele sînt bune... dar, sini 
și unele lipsuri. Conducerea ciobului pro
gramează antrenamentele secție» de box 
fard a ține seama de intervalul de odihnă 
necesar pentru restabilirea completă a 
organismului după efort, E o situație care 
datează de mai multe luni. Nu se poate 
remedia oare această deficiență ?

Documentele de planiScare sînt judicios 
întocmite și respectate întocmai. Ia ziua 
respectivă i-am găsit pe dinamovișlî lucrînd 
„la mănuși" cu parteneri aleși da antre
norul emerit C-tin Nour, corespunzători ad
versarilor din „Cupa Metalul”. In această 
secție se muncește cu multă seriozitate. 
Priceperea antrenorului Nour a lacul ca 
secția antrenată de ei să fie mereu frun
tașă.

„creșcut*’ 
secția de

DE CE NU „MERGE" BOXUL
LA STEAGUL ROȘU BRAȘOV ?

Strădaniile antrenorului secției, de- box a 
clubului Steagul roșu, AugasHa. Cucuiatu, 
sînt zadarnice atît timp cît conducerea clu
bului se acu-pă atît de puțin de această 
disciplină sportivă Orele în care secția de 
box este programată în sala de antrena
ment sînt cu. totul ne corespunzătoare ce
rințelor. Tinerii dornici să practice boxul 
nu au acces în sală decît între orele 8—10 
și 20.—22, care — de cele mai multe ori — 
nu corespund timpului liber al elevilor 
școlii profesionale. Conducerea clubului nu 
acordă suficientă atenție sportului cu mă
nuși. Deci, nu întâmplător în această sec
ție nu există decît un singur boxer de cat. 
I, Și. Șipoș și 3 de cort: a II-a>—EL Binder, 
L. Berteloti și I. Banu.

DEFICIENȚE Șl LA DINaMO... 

M ri-»'

boar a clubului Dinarm» Brașov. Nfd 
munca de creștere a juniorilor nu se 
prezintă mai bine. Tn campionatul de 
juniori au fo3t înscriși numai doi par
ticipant ( i ?). Dacă așa stau lucrurile 
în două dintre ctutmrile mart din ora
șul Brașov, nu trebuie să ne mite faptul 
că sportul eu mănuși, nu se situează la 
nivelul cerințelor și ai posibilităților.

LUCRURI BUNE LA CRAIOVA...
Vechiul centru pugilistic craiovean este 

și astăzi la înălțime. Secția de box a clu
bului Dicuxm» Craiova se numără printre 
fruntașele pe |crră. Secției I ge acordă tot 
sprijinul, condiții optime de pregătire din 
toate punctele de vedere. Antrenorul Du
mitru dobataru pregătește ctr simț de răs
pundere p® componenții secției Șt. Costes- 
cu, N. Moț, Șt. Pauduru, M. Goanță, C. 
frfihai ®tc. șl rezultatele bune obținute, jn 
ultima vreme, confirma aceasta. I-am gă
sit pe boxerii dinamoviștl la un antrena
ment iu aer liber. Exercițiile alese (sprin
turi scurta în viteză, combinate cu prin
deri șî aruncări de mingi de tenis) rezol
vau bine sarcina lecției prevăzută în cons
pect. Apoi a înesput lupta condiționată la 
mănuși, în scopul îmbunătățirii tehnicii in- 
dîviducrie.

Prezența la aitfeenament — sută la sută. 
Pe lingă secția de parioznwmță se pregă
tesc, sub îndrumarea antrenorilor A. Cio
can și C. îordactre, un număr de 20 de 
tineri boxeri, Dlnfire aceștia, I. Mihăileanu, 
I. Tănewe, T. Vudlpeecu și I. Basa s-au evi
dențiat cu prilejui unor meciuri locale.

LA ELECTROCUTEZE SE POATE
FACE MAI MULT

dache, FI, PWașc», 
noi ache sînt numeri 
care s-au ridica? din 
Electtopu-ț.ere. Și. ia an-, cu ocazia 

M. Șiefanovici și 
lăsat o frumoasa

sfirt insa* pe md- 
S. Electroputere.

Secția de box pregătltd de antrenorul 
Gh. Daduleanu a dut an de an elemente 
de valoare boxului nostru. P. D-eccr, C. Ior-

C. Bogdan și C. Ma- 
cî’țFva dintYe pu’giliștii 
secția de box a A. 3. 
acest 

campionatului de juniori, 
D. Popescu (îl noii st) au 
impresie.

Condițiile- maferfale? nn* 1 
sura posibilităților A. 
Sala, destul de- mică, este pardosită cu... 
beton- (și acesta pe alocuri spart). Aso
ciația, credem; poate procura cîtevcc seîn- 
duri pentru a pardosi această încăpere. 
N-a existat însă preocupare, deși antreno
rul a solicitat acest lucru.

In secție activează 8 boxeri seniori :
I. Binder, D; Roșarvu, M. Radu. D. Șu
rii că, L. Ciomo, M, Cerchez. M. Gher- 
ghescu și V. Damian. Con<£iții maVcrm-e 
există suficiente pentru ca munca sri 
meargă, bine în această secție și totuși... 
rezultatele nu sînt pe măsura posibilităe 
ților. Antrenorul Aurel Corăscu, bolnav, 
pe cale de pensionare, n-a făcut 
nimic ca lucrurile să meargă bine. 
Tn ziua vizitei noastre, pe antrenor 
l-am găsit acasă, ^ar PQ boxeri la an
trenament. unaeva (?) ta cros, în cadrul 
pregătirii fizice generate ('■ ?). Con^ 
siliul clubului Dinamo Brașov, tre
buie să se ocupe de soluționa
rea acestei probleme. Există antrenori 
tineri, captibili și ăornict să muncească. 
Unul dintre aceștia îi trebuie secției de

Ținînd- cont d® faptul că boxul se numără 
printre sporturi!® au. veche tradiție în Cra
iova, sperăm că de acest lucru va ține 
cont și tav. I. Jhnâraștecrau (președintele 
asociației) și {.a viitoare, boxerii se
vor antrena p® a» podea corespunzătoare.

MUIAI TRANCA

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARA AL SENIORILOR
& Așteptam rezultate de valoare in întrecerile de pe stadionul „23 August1*
Am intrat acum- îa săptămâna diinanriea 

csaxcurssuluî republican de primăvară al 
atîețilar seniori. AcesJt: tradițional concurs 
—- cel caai iîttportaut dintre întrecerile î®- 
cepimtului de- sezon competitiancil — eș«e 
așteptat ta acest an cu mult mai mult- in
teres decît Fir oricare dintre edițiile sale 
trecute. Ne atlăm doar în anul în care 
tați atleții noștri, fruntași sau numai de 
categoria a ST-a, vîrstaici său numeri juniori 
„arici*, au în față o serie de competiții de 
amploare în cadrul aărara trebuie- să a-ibă

Zamjireseu, termina victorios într-o cursă de 100 m
Foto : Silviu Dumitrescu

comportări dintre cele mat bune, să rea
lizeze performanțe p® măsura condițiilor de 
aatLvitate create de regimul nostru demo
crat-papular mișpăxu db cultură- fizică- și 
sport.Pe programul competițional figurează în 
1964- concuusurii -le mare răspundere ca: 
întrecerile! finale ale primei Spartachiade 
republicane, cea- de a XXIII-a ediție a 
Jocurilor B'alcanice- die Id București, cam
pionatele europene de juniori de- la Var
șovia- și Jocurile Olimpice din- capitala 
Japoniei. Acestora li se adaugă sumedenie 
de alte concursuri Interne și internațio
nale.

Este de așteptat deci ca, în acest sezon, 
toți atleții noștri să dovedească maximum 
de exigență față de propria tor pregătire, 
față de comportarea de la antrenamente 
și din coacwcsuri), în așa fel îneît să înre
gistreze periormanțe cu* rezonanță în arena 
sporfuliri internațional și', o dată cu a- 
cestea, să realizeze un substanțial salt

Colțul alpinistului

Comorile
Munții Retezatului sînt vara un uriaș 

parc, in care crește o bogată varieta
te de plante și flori, unde trăiesc și 
se înmulțesc aproape toate speciile de 
animale sălbatice, cunoscute în țara 
noastră, unde simți la tot pasul că 
pulsează viața.

Frumusețea peisagistică a Retezatu
lui, sălbăticia lui, precum și vasta su
prafață pe care o ocupă (aproape 850 
km.p.), a atras mase de turiști dor
nici să-și cunoască patria,

Tn perioada marilor zăpezi, el este 
însă puțin vizitat de drumeți. Caba
nele situate in zonele marginale, dis
tanțele mari ce trebuie străbătute pini 
a ajunge la ele. determină aceasta. Tn 
ultimii ani, însă, alpiniștii l-au luat 
cu asalt chiar și iarna și au reușit să 
pătrundă pînă in cele mai îndepărtate 
unghere ale lui. Obiceiul s-a împămtn- 
tenit din anul 1955, clnd Consiliul 
Central al Sindicatelor a organizat 
parcurgerea pe timp de iarnă a Cres
tei Făgărașilor. la care au luat pade 
48 de alpiniști.

Această grandioasă acțiune, denumi
tă Aipiniada Făgărașilor, a deschis 
drumul maselor de alpiniști către crea
tele înzăpezite ale Carpaților, conside
rate multă vreme iarna inaccesibile. 
Pe măsură ce au trecut anii, specialiștii 
au încadrat aceste manifestații alpine 
in regulamente, experlmentlnd diferite 
formule pînă cîrtd s-a ajuns la cea care 
a fost aplicată in acest an.

Avînd un caracter competițional. in
tr-un înțeles mai larg, apropiat sped- 
jicultii ce-l are alpinismul. Alpiniada 
republicană, pe care o tutelează Co
misia Centrală1 de Turism și Alpinism, 
este un stimulent pentru alpiniști. 
Anul acesta, in cadrul etapei de iarnă 
a Alpiniadei republicane, s-a parcurs 
de către echipele de categoria A lima 
celei mai viguroase creste a Munților 
Retezat, de forma unui uriaș arc în
chis de culmea înaltă și plană a mun
telui Rorăescu,

Echipele constituite din cîte trei al
piniști aveau să parcurgă următorul iti
nerar : valea Galeșului — Vlrful Ga
leșul — V ir ful Mare — Porțile închi
se — Vlrful Păpușa (2502 m altitudi
ne) — Vîrful Custura — Vlrful 
Drăcșanu. — Vîrful Albele — Vlrful 
lorcaoamdui — Vîrful Padina — Vir- 
ful Borăesca — Gura Apei — Vîrful 
Zlata — Vlrful Zănoaga — Vlrful Șe
sele — Vlrful Glăveiul — Vlrful Iu-

valo-ric pentru atletismul din țara noastrâ.
Concursul republican de primăvară va fi 

în măsură să ne arate cu precizie cum 
s-a muncit pînă acum în secțiile de atle
tism din cluburile și asociațiile sportive, 
care a fo-st preocuparea pentru asigura
rea unei calități superioare a activității 
de atletism desfășurate în fiecare dintre 
regiunile țării. Antrenorii și atleții înșiși 
vor avea posibilitatea să se verifice și să 
tragă concluziile corespunzătoare în așa 

fel ca munca- să se desfășoare îu conti
nuare și în mai bine»

Pentru acest an, în tot ceea ce se în
treprinde trebuie pus un accent deosebit 
pe CALITATE.. Numai' o muncă- de calitate, 
desfășurată- cu conștiinciozitate și aii tot 
spiritul de- răspundere, poate duce la per
formantele de valoare internațională spr<» 
care trebuie să tindă toți sportivii.

Această preocupare pentru continua- îm
bunătățire a procesului de instruire și o 
exigență sporită față de rezultatele obți
nute,. dovedesc însă acum mulți dintre 
atleții noștri fruntași: lol a nd a Balaș, Șer- 
ban Ciochină, Gheorghe Zamfirescu, Andrei 
B arab aș, Viorica Viscopoleana, Alexandru 
Spiridon etc. Exemplul lor trebuie urmat 
de toți atleții; fie ei fruntași sau începă
tori.

O muncă perseverentă, conștiincioasă, 
completată ‘ cu dorința de a elimina ime
diat toate lipsurile semnalate la antrena-

■GjL; si. KH7 / ' |
Lri L3-VĂ.''^ Ti'-ri-1 •.... Ă- "IU.. „

dele — Vîrful Bucura — Vîrful Rete
zat — Valea Stînișoara.

Plecarea către linia crestei s-a ză
cut. concomitent, de la trei cabane: 
Gura Apei — Buta și Pietrele, alpi
niștii fiind obligați, prin regulament, 
să atingă cele 20 puncte de pe par
curs, marcate din timp cu fise de con
trol ce totalizau 500 puncte. Tn func
ție de numărul fiselor aduse, în timpul 
prescris de regulament, s-a stabilit 
clasamentul întrecerii.

Traseul a măsurat aproximativ 90 
km. aoînd o diferență de nivel de cca. 
5400 tn.

Pentru echioele de categoria B a fost 
progran.at un traseu redus de traver
sare a Retezatului, de la cabana Bula 
la cabana Pietrele. Itinerarul ales e-a 
în circuit, între cele două cabane 
alpiniștii avînd de atins următoarele 
puncte: Vîrful Pietrele — Vîrful Pe- 
leaga (cel mai mare mrf al masivu
lui: 2o09 m) — Curmătura Bucurii — 
Plaiul Mic — Cabana Buta — Lunca 
Berhină — Vîrful Lia Slăveiului. A- 
cest itinerar, considerat scurt, măsura 
in realitate cca 58 km, iar diferența de 
nivel însuma peste 3.700 m. Vremea 
frumoasă a permis celor 682 alpiniști 
din 16 asociații și cluburi sportive, 'm- 
părțrti în 20 echipe, să parcurgă traseul 
îh bune conditiuni.

Celor „mari" vremea le-a dat pri
lejul să se edifice pe deplin asupra t'a- 
seultii și mai ales asupra porțiunii din
tre Plaiul Mic — Vîrful Borâescti — 
cabana Gura Apel, al cărui relief atît 
de sinuos a dat mult de lucru. în anii 
precedenți, diferitelor echipe prinse ie 
vreme rea aci.

Cu Cei „mici" vremea a fost și mai 
darnică. începătorii, îndeosebt. au an-tt 
cel mai 
țat cum 
pe timp 
rezolvai 
asemenea £rum (orientare, tirană, gos
podăria alpină și „mersul pe sedii" f.

Discuțiile celor tineri, entuziasmul r.u 
care plecau și se întorceau- la cabană 
arătau dragostea, pentru munți. btieteRt 
caracteristică onmtui care a parcars 
un drum greu, satisfacția imingăta- 
rului.

Contactul pern:anent cu muntele >- 
feră alpinistului prilețul să-l cunoast i. 
să învețe cum să lupte cu el pent'a 
a-l trrvtnge, pentru a-i „răpi" nepreEti- 
tele comori de frumuseți.

E. CR1SW 
maestru a I sporti»lui

mult de profitat. Ei an "tnnă- 
se organizează o traoersme 
de iarnă peste un masiv. au 
toate problemele legate de -tn

o» stadio®u-Lwi

atlețif noștri 
competiții _d-® 
pregătire și 

i foarte p-ro-

mente și Ia concursuri îi va putea ajuta 
pe atlețl să realizeze saltul valoric care 
se așteaptă de la *»l. Stă în puterile to* 
să înregistreze performanțe însemnate și 
noi recorduri, să obțină — în număr cî# 
mai mare și de mai multe ori — rtormelV 
de selecție în lotul olimpic al R.P Romime, 
să se dovedească constanți îu comportări.

Pentru a crea cele mai bune condiții do 
desfășurare a întrecerilor din cadrul con
cursului de primăvară, s-a luat hotârerea 
ca această competiție să fie organizată 
pe stadionul ,23 August' a cărui pistă se 
prezintă, la ora actuală, cu mult mai b-iri» 
decît cea atît de familiară < 
Republicii.

In vedererr acestui concurs 
au participat la mai multe < 
verificare dovedind o> bu-nă 
realizînd numeroase rezultate . 
mițătoare pentru acest sezon. Chiar la sfîr- 
șitul săptămînii trecute pahu rezultate s-au 
impu3 în mod deosebit. Dintre acestea cel 
mai valoros este al LIEI MANOLIU la 
aruncarea discului — 53.43 m, până acum 
printre cele mai bune din lume (54.57 m 
Kuznețo-va — U.R.S.S.; 54,17 tn Nomceva — 
Cehoslovacia; 54,03 m Stugnsr—Uregarids 
53,69 m T. Prese—U.R.S.3.) După ce a 
participat la 4 concursuri în acest as, 
în care rezultatele au fost în jurul a 50—5f 
m, Lia Manoliu a obținut o creștere îndem
nată. Recordmana noastră, cis+lgă'tocr.fea 
medaliei de bronz Ia J O. de la Roma, are 
posibilități ca în 1964 să realizeze' încă 
nvrJțf metri peste performanța de sâmbătăr 
Pentru aceasta va trebui ca să aibă mull 
mai multă încredere în forțele proprii și 
să dovedească mai multă combativitate în 
concurs. . . *•

GHEORGHE ZAMF1RESCU, în pauza me
ciurilor de fotbal de pe ^3 August', a 
luat primul start în acest an pe ZOfr m. 
Rezultatul de 21,7 sec. ni se pare foarte 
grăitor, cu atît mai mult cu cît el a avut 
și un ușor vini potrivnic. Avem cre

dința că îrr curînă, poate chiar duminică, 
Zămfirescu se va putea apropia de reoa*- 
duT lui Moina, pe care l-a asaltat destul 
de serios. în cursul anului trecut.

HERMAN ALBRECHT cotat pînă acum ca u» 
săritor de „7,20 m' a cules duminică roa
dele seriozității cu care s-a pregătit, qkw- 
cînd un spectaculos salt calitativ. E! a 
realizat 7,54 m, dovedindu-se un ădvereaff 
periculos pentru recordmanul țării, 
Calnicov, șl pentru recordul de T,61 m al 
acestuia. Foarte tînăra GABRIELA RADEK- 
LESCU a obținut 5,81 m la săritura in lun
gime, rezultat la 1 cm de recordul d-e -.w- 
nioare care-i aparține.

Pînă acum am asistat la multe stări” rl 
ale atleților noștri, îu special al celor- baco-, 
reșteni. Nu știm însă decît puține lucruri 
despre activitatea atlețilo-r truntași 
din Cluj, Timișoara. Brașov etc. Concursul 
de sîmbătă și duminică ne va lămuri și 
asupra stadiului de pregătire al acestora.

V. MIHAih
■ I- 

ari ț



O IJIILĂ COMPETIȚIE DE VEDIEICAPE, La încheierea
întrecerile dintre tinerii jucători romîni și maghiari

Tinerii tenismeni din țările Europei 
fac pregătiri febrile. Ei sînt doar în 
așteptarea unui eveniment deosebit: 
competiția deschisă echipelor de tineret 
pe reprezentative de țări „Cupa Ga
lea", care se va desfășura în cursul 
lunii iulie în diferite „zone". O ase- 

isnenea „zonă" va avea loc și în Bucu-

la București. El cuprinde pe jucătorii 
Geza Varga, Laszlo Kovacs, Laszlo 
Cziiraki, Csabo Gadi și antrenorul 
Laszlo Toth. Ieri am avut ocazia să 
stăm de vorbă cu antrenorul maghiar 
L. Toth, care ne-a declarat următoare
le: „Sportivii noștri se pregătesc pen
tru „zona" din Luxemburg unde vom 
avea de înfruntat formațiile țării gaz
de, Belgiei, Franței și Spaniei. De a- 
ceea consider că întrecerile amicale de. 
acum cu jucătorii romîni sînt bineve
nite pentru verificarea pregătirilor e- 
fectuate. Am o părere bună despre va
loarea lui Constantin Popovici, Boaghe

C. POPOVICI

rești unde vor lua parte formațiile 
U.R.S.S., Bulgariei, Greciei, Monaco 
și Romîniei.

In vederea verificării stadiului de 
pregătire, forul nostru de specialitate 
organizează cu începere de azi, pe 
terenurile Progresul din Capitală, o se
rie de întreceri între jucătorii romîni 
și cei maghiari. Fiecare țară va pre
zenta cîte două echipe. După cum se 
știe. în cadrul „Cupei Galea", într-o 
partidă interechipe, se dispută patru 
meciuri de simplu (după formula „cel 
mai bun din trei seturi") și un joc de 
dublu (după sistemul „cel mai bun din 
cinci seturi").

Selecționatele noastre vor fi alcătui
te d in Constantin Popovici, llie Năs- 
tase (rezervă I. Cherecheș) — prima 
garnitură — i'ar cea de a doua, din 
Sever Dron, Gheorghe Boaghe (rezervă 
Cod in Dumitrescu).

Lotul oaspe a sosit luni dimineața

ILIE NASTASE 
văzuți de Ne-agu Rădulescu

celorlalți. Ei sînt și excelenți lup
tători. De la noi, cel mai în formă este 
Varga. Toți patru — Varga, Kovacs, 
Cziraki, Gadi — au aceeași vîrstă: 20 
de ani. Cred că meciurile vor fi inte
resante și prevăd rezultate strînse".

La rîndul nostru, așteptăm din par
tea „speranțelor" tenisului romînesc 
care vor evolua timp de șase zile pe 
terenurile de la Progresul, comportări 
bune și care să ne facă să privim cu 
încredere „zona" „Cupei Galea" din 
iulie.

Marți, programul începe de la ora 
15,30. La fel și în zilele următoare.

Cu meciul Steaua — Dinamo dispu
tat duminică dimineață s-a încheiat 
ediția 1963—1964 a campionatului re
publican masculin de baschet. Așadar, 
întrecerile din ultimele 7 zile de la Flo- 
reasca au pus punct celei mai pasio
nante ediții din ultimii ani. După cum 
se știe, Steaua a cîștigat din nou, ob- 
ținînd astfel pentru a 8-a oară cupa 
și tricourile de campioni. Dar, spre de
osebire de alți ani, de data aceasta ju
cătorii de la Steaua au luptat de la 
egal la egal cu mai multe echipe, suc
cesul lor datorîndu-se unui număr mai 
mare de victorii (3—1) în întrecerea 
directă cu principala adversară, forma
ția Dinamo București.

Spectatorii au fost martorii unor dis
pute spectaculoase, echilibrate, termi
nate în marea majoritate cu scoruri 
strînse. Am putut aprecia în acest tur
neu final (cum de altfel reiese și din 
tabelul alăturat) jocuri de un bun ni
vel tehnic care ilustrează rîvna cu care 
s-au pregătit formațiile noastre fruntașe 
în vederea acestui ultim examen.

Cum arătam și mai sus, Steaua a 
reușit să se impună din nou, datorită 
în special jocului bun, hotărîrii cu care 
și-a apărat șansele în prima parte a 
turneului. Buna lor pregătire tehnică, 
viteza și varietatea acțiunilor ofensive, 
coeziunea, dar, mai ales, îndelungata 
lor experiență i-a ajutat pe campioni 
să-și păstreze titlul. Mult mai greu, 
însă, decît în ultimii ani și aceasta 
datorită vechilor deficiențe care de data 
aceasta au ieșit și mai mult în evi
dență. Echipa de bază are o medie 
de vîrstă înaintată și în aceste condi
ții nu mai poate face față unui ritm 
susținut pe parcursul unui meci în
treg (în multe partide a condus cu 15 
și’ chiar 20 de puncte, dar în final 
a fost nevoită, să se mulțumească cu 
victorii la limită). Aceste scăderi și-au 
pus amprenta atît în apărare (de alt
fel punctul nevralgic al echipei), cît și 
în atac. Susținînd împrospătarea echi
pei cu elemente tinere și de valoare, 
nu facem altceva decît să repetăm un 
apel pe care-1 adresăm de mai multă 
vreme.

Formația dinamovistă a fost la un 
pas de realizarea țelului pe care-1 ur
mărește cu insistență de cîțiva ani. 
Echipa a făcut un salt calitativ atît 
din punct de vedere tehnic, cît și tactic, 
în turneul final a realizat jocuri bune 
(a obținut de altfel și cele mai multe 
victorii față de celelalte finaliste), iar 
în partida de încheiere a campionatu
lui — cu Steaua — a arătat posibili-

De miine, la Oradea și la Arad

Start în campionat
și Arad, 
jocul de

De mîine, orașele Oradea 
centre cu veche tradiție în „ 
polo, găzduiesc prima parte a celei de 
a 18-a ediții a campionatului țării. 
Cele 10 participante își vor disputa 
pînă duminică turul turneului preli
minar, urmînd c.a între 27—31 mai 
să-și dispute returul (la Tg. Mureș și 
la Guj). între 6—12 iulie primele 
două formații din fiecare serie vor par
ticipa la turneul final de la București, 
iar echipele clasate pe locurile 3—5 
în serii vor susține la rîndul lor un 
turneu tur-retur pentru stabilirea locu
rilor 5—10.

Programul primelor două zile: 
MIERCURI: seria I (Oradea) : 
C.S.M. Cluj l.C. Arad, Știința 
Cluj — Știința București; seria a 
11-a (Arad): Crișul Oradea — Indus
tria Lânii Timișoara, Voința Cluj 
— Mureșul Tg. Mureș; JOI : se
ria I: Știința" Cluj — C.S.M. Cluj, 
Dinamo — l.C. Arad; seria a 11-a: 
Steaua — Industria Linii, Crișul — 
Voința.

) BASCHETMl

unui pasionant turneu finul

Echipa Steaua, campioană republicană. De la s'tînga la dreapta, rtnul de sus : 
M. Nedef, M. Cîmpeanu, A. Novacek, F. Dicai, V. Gheorghe, Al. Fodor ; rîndul 
de jos : R. Diaconescu, A. Folbert, M. Dimancea, Em. Niculescu, I. Cimpoiaș, 

Gh. Barău. In mijloc, prof. C. Herold, antrenorul echipei

tăți certe de a atinge un nivel supe
rior. Și dacă munca din acest an a 
dinamoviștilor nu a fost încununată cu 
un succes deplin, aceasta se datorește 
tot unor deficienje mai vechi. Este vor
ba de crisparea, nervozitatea exagera
tă cu care dinamoviștii acționează în 
unele partide decisive. Acestea îi fac 
să uite pur și simplu indicațiile tactice 
primite de pe margine, să acționeze 
pripit în atac, sau cu teamă, ceea ce 
scade evident din randamentul forma
ției. In plus, lipsa unui pivot cores
punzător ca înălțime se face tot 
simțită.

Rapid București s-a clasat pe 
meritoriu loc 3. Așa cum am mai 
tat, feroviarii au fost bine pregătiți tac
tic, reușind cîteva partide mult apre
ciate. Giuleștenii nu au putut realiza 
însă mai mult deoarece potențialul lor 
fizic este destul de redus, iar media 
vîrstei jucătorilor înaintată. Și, în a- 
cest caz, completarea lotului cu ele
mente tinere, cu talie înaltă, se impune 
cît mai grabnic.

Gt privește pe Știința Cluj, aceasta 
a avut de 
turneului 
cauzat de 
Și, deși au 
ritate — timp de 21 de etape, studenții

au fost nevoiti să termine turneul final 
pe locul 4. Apreciem acțiunea de pro
movare a unor tineri jucători (Ruring, 
Pop, Cun) care au corespuns integri.

D. STANCULESCU
A. VASIL1U

TURNEUL

© In cele 12 
puncte, ceea ce

FINAL IN CIFRE

mai

suportat încă dinaintea 
final un handicap serios 
accidentarea lui Demian. 
condus — uneori cu auto-

meciuri s-au înscris 1726 
r_____ __ revine în medie cîte 72
puncte de echipe în fiecare meci.

@ Procentajele reușite de cele 4 fina
liste sînt bune: 48,5% la încercări din ac
țiune și 7O°/o la aruncări libere. Și acum 
iată clasamentele pe echipe: aruncări din 
acțiune: 1. Dinamo 55%; 2. Rapid 49°/v^
3—4. Steaua și Știința Cluj 45%; aruncăr^ 
libere: 1. Steaua 75%; 2. Dinamo 74%; 3? 
Rapid 70%; 4. Știința 62%.

Cifre mulțumitoare au înregistrat cele 
4 formații și la recuperările la panou: 1—2. 
Dinamo 145 (în apărare) — 61

Rapid
(în atac) și 

130—53; 4.Știința Cluj 132—74; 3.
Steaua 123—55.

Coșgeterii turneului
151 p; 2. Gubeș 107 p;
4. R. Popovici 85 p; 5. - 
nescu 77 p; 7. Cernea 76 p; 8—9. Chiș și 
Vizii 70 p; 10. Nedef 62 p.

@ Cei mai buni arbitri ai turnetSM; ,1. 
I. Deak (Tg. Mureș), 2. E. Hoția (Ora
dea), 3. Gh. Dinescu (București).

• Cei mai buni jucători: Novacek, 
def, Niculescu (Steaua), Albu, Giurgiu, 
goiță, Spiridon (Dinamo), Tursugian, 
povici, Haneș (Rapid), Vizi, Ruring. 
beș (Știința Cluj).

1. Novacek: final:
3. Giurgiu 104 p; 

Albu 84 p; 6. Sta-

Ne- 
Ne- 
Po- 
Gu-

Au fost desemnați campionii juniori
ai orașului București la „libere"

Revenind la turneele preliminarii, 
vom vedea că cele 10 echipe au fost 
Împărțite în două serii, după cum ur
mează : în SERIA I (Oradea) se vor 
întrece echipele Dinamo București 
(campioana țării), Știința Cluj, Știința 
București, I. C. Arad și C.S.M. Cluj, 
iar în SERIA A II-A (Arad) vor lua 
parte echipele, Steaua, Industria Linii 
Timișoara, Mureșul Tg. Mureș, Criștii 
Oradea și Voința Cluj (promovată din 
campionatul de calificare).

Firește, participantele la cea mai 
importantă competiție internă au acor-
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dat atenția cuvenită pre
gătirilor, antrenîndu-se cu 
seriozitate. în ultima vre
me, majoritatea lor au 
susținut jocuri de verifi
care în cadrul unor com
petiții oficiale sau amica
le. Astfel, echipele bucu- 
reștene s-au întrecut în 
cadrul „Cupei Steaua" 
(cîștigată la golaveraj de 
dinamoviști), iar Crișul 
Oradea, Știința Cluj și 
C.S.M. Cluj și-au disputat 
întîietatea în cadrul unui 
turneu la care a mai par
ticipat și Rapid Oradea.

Reamintim că pentru a 
spori interesul echipelor 
pentru fiecare meci din 
turneele preliminarii, F.R.
Natație a stabilit ca punctajul și gola
verajul realizate în preliminarii (tur și 
retur) să se adune la punctajul și gol
averajul turneului final.

Ca. în fiecare an înaintea startului 
ne simțim datori să reînoim un apel 
mai vechi adresat poliștilor și anume 
acela de a căuta să practice un joc în 
care, să îmbine armonios pregătirea 
tehnico-tactică cu cea fizică, să dea 
dovadă de disciplină pentru a putea 
contribui din toate punctele de vedere 
la reușita întrecerilor. Desigur, în 
această privință și antrenorii își pot 
aduce un prețios aport, luînd atitudine 
(și nu încurajînd prin manifestări de 
pe margine...) împotriva celei mai mici 
manifestări de indisciplină.

Arbitrii — factori importanți la 
buna desfășurare a jocurilor — tre
buie să-și aducă și ei contribuția 
Cum? Printr-o APLICARE UNITARA 
a concepției de interpretare a regula
mentului, printr-o atitudine intransi
gentă față de orice abateri de la re
gulament și de la disciplină.

— Pe aici nil se trece — pare să spună jucătorul 
cu caschetă albă, care execută un blocaj perfect

Foto : T. Roibu

Am urmărit duminică dimineața dis
putele celor mai tineri luptători de 
„libere" din orașul București. Aproape 
70 de copii au evoluat pe saltelele din 
sala Giulești pentru a obține mult rîv- 
nitele titluri de campioni. Am asistat 
cu acest prilej la meciuri spectaculoase 
pe care nu le furnizează prea 
des nici chiar luptătorii cei „mari". 
Pentru că, de data aceasta, nu s-a mai 
pus problema cîștigului la puncte (cu 
orice preț) sau a meciurilor egale, ci 
fiecare s-a „bătut" pentru a învinge 
prin tuș. fapt care a sporit dinamis
mul intîînirilor. Din păcate însă, une-

A IlI-a ediție a
Vineri, cu începere de la ora 8,30, 

pe poligonul Tunari, se va desfășura 
cea de a IJI-a ediție a „Cupei Olim
pia" la care au fost invitați toți tră
gătorii fruntași din țară. întrecerile 
contează pentru concursul internațio
nal prin corespondență organizat de 
D.O.S.O. (R. P. Bulgaria) și constituie 
o serioasă verificare în vederea întîl- 
nirii internaționale cu trăgătorii sovie
tici și italieni de la începutul lunii 
viitoare. în același timp, fruntașii tiru
lui nostru au posibilitatea de a înde
plini normele olimpice.

Se vor trage probele de armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori

și senioare, pistol liber, talere aruncate 
din șanț seniori și juniori, skeet seniori 
și juniori, pistol calibru mare, pistol 
viteză, armă liberă calibru mie și ca
libru mare, armă liberă calibra redus 
3x30 focuri senioare, juniori și ju
nioare. întrecerile vor fi inaugurate 
miine cu probele de armă 60 focuri 
culcat, seniori și senioare, pistol pre
cizie și talere aruncate din șanț manșa 
I seniori și juniori.

în vederea acestui important concurs 
colegiul central invită pe toți arbitrii 
din București joi Ia ora 17,30, pe poli
gonul Dinamo, la un curs de reîmpros
pătare a cunoștințelor.

ori rezultatele nu au fost cele reale de
oarece arbitrajele au fost părtinitoare. 
Arbitrii delegați erau în același timp 
și... antrenori și în mod vizibil ei și-au 
ajutat reciproc elevii. A fost posibil 
acest lucru și datorită faptului că ar
bitrii D. Petrică, I. Rath și C. Popes
cu din București nu s-au prezentat la 
reuniune. în această situație antrenorii 
care s-au transformat ad-hoc în arbitri 
au început să dea sfaturi luptătorilor de 
pe saltea, să se contrazică în privința 
punctajului etc. Așa s-au petrecut lucru
rile cu M. Belușica (Rapid) care nu 
acorda puncte adversarului sportivului 
său, sau Fr. Cocoș care avînd luptă
tori pe ambele saltele nu știa la care 
să se uite mai întîi. Pentru o neregu- 
laritate la salteaua nr. 2 el și-a pă
răsit masa, iar apoi a ripostat necores
punzător la abaterea unui sportiv de la 
Viitorul vrînd să-l... pălmuiască. De 
asemenea, arbitrul principal llie Gheor
ghe a dat tot timpul indicații arbitrilor 
de centru și de margine asupra deci
ziilor care priveau pe sportivii săi. lată 
cîteva fapte care au umbrit un concurs 
frumos și interesant.

CAMPIONII ORAȘULUI BUCU
REȘTI : cat. 49 kg. M. Ionescu (Me
talul); cat. 52 kg. C. Petre (Dinamo); 
cat. 55 kg. G. Judele (Metalul): cat. 
59 kg. S. Clonț (Metalul): cat. 63 kg. 
I. Enache (Rapid); cat. 68 kg. E. Hup- 
că (Metalul): cat. 73 kg. H. Petre 
(Dinamo): cat. 79 kg. FI. Buzișteanu 
(Viitorul); cat. 85 kg. O Isupencs, 
(Metalul); cat. grea I. Tache (Rapid).

V. GORUN
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BULETINUL CATEGORIEI B DIN TRIBUNĂ
oartc interesantă, în continuare, lupta pentru supre niație în categoria secundă. Iată, în seria I, nici una din
tre cele patru pretendente la locul 1 n-au lăsat, duminică, nici un punct: Poiana Cîmpina și Metalul Tîr- 
goviște au cîștigat în deplasare, iar Dinamo Bacău și Știința Craiova „acasă". în cealaltă serie, Minerul 

Mare’(cu un meci mai puțin jucat) s-a desprins cu un „cap" 'laia 
ivinse la limită. Rătnîne ca etapele următoare și... jocu rile dintre

La periferia clasamentelor situația se menține incertă.
accidentat grav în min. 72 
acestui joc). La nereușita 
lului fotbalistic a... contribuit și arbi
trul Aurel Pop (Oradea) care în re
priza secundă a scăpat jocul din 
mînă. Au marcat: Silaghi (min. 21) 
și Nanu (min. 84) pentru Poiana, res
pectiv, Olteanu (min. 32). (Negru La
zăr — coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — CEHLAUL 
P. NEAMȚ (3—0). In vervă, studenții 
au străpuns de trei ori sistemul defen
siv al jucătorilor din Piatra Neamț. 
Aceștia din urmă au pus accent pe 
apărare, dar fără rezultat. Punctele 
au fost realizate de Onea (min. 15, 
67) și Anton (min. 70). A condus bine 
I. David (Lugoj). (R. Sulț — coresp. 
reg.).

DINAMO BACĂU — METALUL 
BUC. (3—0). Fotbaliștii din Bacău au 
construit acțiuni ofensive clare, pe 
poartă, reușind să înscrie de trei ori 
prin Public (min. 8) și Gram (min. 
42, 81). Metalurgiștii au jucat bine în 
cîmp, dar nu s-au descurcat în fața 
apărării dinamoviste. (Ilie lancu și 
Gh. Dalban — coresp.).

de C.F.R. Timișoara și C.S.M. Reșița, 
fruntașe să lămurească problema.

ambele

SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
1ALAȚI (2—2). Studenții bucureșfeni 
-au reușit să obțină victoria în me
iul cu colegii lor din Galați, deși au 
ondus pînă în minutul 70 cu 2—0 
►rin golurile marcate de Popescu (min. 
1) și Zăinescu (min. 54) și în plus 
u ratat o mare ocazie de a majora 
corul prin Cicu, care a tras peste 
►ară dintr-o poziție foarte favorabilă 
le a înscrie. Mulțumiți probabil de 
icor, ei n-au mai insistat apoi, au scă
zut ritmul de joc și au recurs la o 
serie de artificii la mijlocul terenului, 
jălățenii au „ieșit" la joc, au preluat 
nițiativa și au reușit ceea ce nu mai 
iperau: egalarea. Zgardan a transfor- 
nat o lovitură de la 11 m în urma 
unui henț în careu comis de Urseanu 
;n min. 70, pentru ca apoi, Neagu, în 
min. 82, să aducă egalarea printr-un 
șut tras au boltă. Și gălățenij au mai 
avut ocazii de a înscrie pe care însă 
le-au ratat.

Jocul a fost destul de plăcut, curat, 
iar rezultatul este echitabil.

Arbitrul Zaharia Drăghici (Constan
ța) a condus echipele: ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI: Petcu — Anton, Titei- 
ca, Urseanu, Rădulescu — Ghegheșan, 
Tusz (Păiș) — Zăinescu, Cicu, Popes
cu Ciornoavă.

ȘT1TNȚA GALAȚI : State, — Gheor- 
ghe, Coman, Dima, Pac — Șerbănescu 
(Fălcuțescu), Voicu — Mihăescu, Nea
gu, Zgardan, Stănculescu.

din cauza 
spectaco-

alat Stanciu — Minerul), 
reușit să calmeze jocul în 
decisive și 
Au marcat: 
61) pentru 
(min. 42). 
resp.).

A.S.M.D.
TIMIȘOARA (1—0). Localnicii au do
minat mai mult, insă linia lor de atac 
a ratat citeva ocazii (in min. 12. 47, 
55, 74). Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Auner din lovitură de la 11 
m. (min. 70). (Augustin Verta, co
resp.).

MINERUL BAIA MARE — C.S.M. 
SIBIU (2—0). In prima parte a par
tidei, gazdele au dominat net dar n-au 
reușit să depășească apărarea oaspeți
lor, care a comis numeroase faulturi. 
După pauză, cei care domină sini tot 
localnicii. Ei creează multe faze spec
taculoase și înscriu de două ori, prin 
Drăgan (min. 63) și Soo (min. 81). 
In această parte a meciului, oaspeții 
au avut două „bare": Nunu (min. 46) 
și Dombrovscki (min. 69). Raport de

Arieșul 
momentele 

să obțină astfel victoria.
Ivan (min. 9), Plrvu (min. 
Arieșul, respectiv, Basarab 
(P. Lazăr și I. Pataki, co-

SATU MARE — C.F.R.

C. DUMITRIU

TRACTORUL BRAȘOV — META
LUL TIRGOVIȘTE (1—3). Oaspeții 
au realizat o prețioasă victorie în de
plasare. Ei au acționat periculos pe 
contraatac Tractorul a dominat mai 
mult însă n-a reușit să se descurce 
în acțiunile ofensive, din cauza multor 
pase inutile și a lipsei de insistență 
la poarta adversă. Au marcat: Chiri- 
ță (min. 54, 82) și Ion C. Ion (cu... 
concursul lui Chimina, în min. 67), 
respectiv, Lazarovici (min. 57). A con
dus bine I. Dobrin (Petroșeni). (E. 
Bogdan și T. Maniu -— coresp.).

M'ingea l-a depășit pe portarul gălățean State, dar va ieși afară. Fază din me
ciul Știința București — Știința Galați (2—2)

Foto : T. Roibu

CHIMIA FAGARAȘ — C.F.R. PAȘ
CANI (1—0). Partidă de slab nivel 
tehnic. Gazdele au ratat multe ocazii 
clare. Unicul gol a fost înscris de Tă- 
bîrcă din penalti'în min. 39. Bun, ar
bitrajul lui R. Sabău (Cluj). (V. Stoi
ci,u și Tr. Lancea — coresp.).

UNIREA RM. VÎLCEA — FLACA- 
RA MORENI (5-2). Cel mai bun * 
meci din retur făcut de Unirea. învin
gătorii au dominat cea mai mare par
te din timp, au combinat frumos și 
eficace, au jucat cu multă voință. Go
lurile au fost înscrise de Mihăilescu 
(min. 25, 27, 77) și Gibea (min. 12, 
89), respectiv, Frîncu (min. 39) și 
Frățilă (min. 70). Competent arbitra
jul lui Tr. Cruceanu (Arad). (Al. Ro- 
mică și I. Zarioiu — coresp.).

SERIA A ll-A
GAZ

(1—0). Aproape

FORESTA FALTICEAN1 — POIA
NA CIMP1NA (1—2). întrecerea nu 
a corespuns așteptărilor, ambele echi
pe jucînd nervos. Foresta — care a do
minat mai mult — putea obține un 
rezultat egal sau chiar victoria dacă 
înaintașii ei nu s-ar fi grăbit în situa
ții clare de a înscrie. Oaspeții au ju
cat dur (Stancu de la Foresta a fost

MUREȘUL TG. MUREȘ 
METAN MEDIAȘ f 'f 
10000 de spectatori, dintre care citeva 
mii veniți de la Mediaș, au asistat la 
un joc plăcut, dinamic și deschis. Mai 
deciși în partea doua a meciului mu
reșenii au reușit să înscrie punctul vic
toriei prin Balint (min. 48), care a șu
tat puternic de la peste 25 de metri, 
surprinzindu-l pe Cerneanu. Oaspeții 
au ratat o ocazie clară prin Zanca 
(min. 14). (I. Vulcan, coresp.).

FLAMURA ROȘIE ORADEA — 
IND. SIRME1 CIMP1A TURZII (1-0). 
Jocul a fost viu disputat, cu faze spec
taculoase, mai ales in prima repriză. 
După pauză, la o greșeală a portaru
lui Raszoniji, Vigh înscrie unicul gol 
al partidei (min. 65). In continuare, 
oaspeții au ieșit Ia atac, dar nu au reu
șit să înscrie. (Ilie Ghișa și Alexandru 
Jilău, coresp.).

AR1EȘUL TURDA — MINERUL 
LUPENI (2—1). Meci de mare luptă, 
presărat cu durități (în care a exce-

cornere: 11—0 pentru Minerul. (Vasi- 
le Săsăranu. coresp. reg.).

AS. CUG1R — C.S.M. REȘIȚA 
(2—0). AS. Cugir a realizat cel mai 
frumos meci din actualul sezon. După 
citeva acțiuni ofensive ale gazdelor, 
unul dintre apărătorii echipei C.S.M., 
Foaie, oprește cu mina mingea pe li
nia porții. Arbitrul V. Pădureanu 
(Buc.) a acordat 11 m, care a fost 
transformat de Munieanu (min. 45). 
La reluare gazdele au inițiativa, însă 
nu reușesc să mai inscrie decît in pe
nultimul minut al partidei. La execu
tarea unei lovituri libere de la 25 m 
s-a produs învălmășeală în coreu și 
Baban a înscris. (Mihai Vîlceanu, co
resp A

JIUL PETR1LA — C.S.M. CLUJ 
(2—1). Joc de slab nivel tehnic dato
rită terenului desfundat. Jiul a domi
nat mai mult, dar ineficace. Oaspeții 
au atacat rar, dar periculos. Punctele 
au fost realizate de Libardi (min. 17) 
și Soos (min. 72, autogol) pentru 
Torday (min. 80) pentru C.S.M. 
Tăutu și 1. Zamora, coresp ).

Jiul. 
(N.

NOTĂ NAVETISTUL"
echipa de fot-Aurel Duminică din 

bal Minerul Cîmpulung Muscel (ce 
activează în campionatul regional) 
este un om de plînsl Cum să fie alt fel? I 
Locuiește în Pitești și este „obligat" 
să facă antrenamente la Cîmpulung 
Muscel. „Face antrenament" este un 
fel de a zice fiindcă jucătorul Du
minică de fapt „nu face" pentru Că... 
antrenamentele au loc după-amiază. 
iar el pleacă înapoi la Pitești cu tre
nul „de 15".

Dacă la cele spuse mai sus am a- 
dăuga că în timpul serviciului „face 
naveta" prin curtea întreprinderii, iar 
seara (după atîta chin!) se plimbă

subli- 
este pro- 

din... 
deoarece nu 
pe piteșteni 

după domiciliu") 
nici pe cei din Cimpulung Muscel 
(„ba-i al nostru, după legitimație"). 
.4șrz incit, răspunsul dilemei în care 
ne aflăm îl așteptăm din partea co
misiei regionale de fotbal Pitești.

pe strada Mare din Pitești, 
niem exact cit de „încărcat" 
gramul tînărului jucător

Nu putem spune de unde, 
vrem să-i supărăm nici 
(„este al nostru,

M. TODEA
după o corespondență de la

Ilie Feteanu

COLEA RAUTU
(artist emerit): Aș 
vrea să vorbesc 
ceva despre trac, a- 
cest soi de piedi
că intilnită atît în 
cabinele actorilor 
di și ale jucători
lor, atît pe scenele 
teatrelor cit și pe 
terenurile de fot
bal..

Stai în cabină. Te 
legi șireturile la bocanci. Peste citeva 
clipe vei păși sub luminile rampei 
sau în „cușca leilor", sub privirile a 
o mie sau șaizeci de mii de oameni 
care vor toiul de la tine. Atunci, iți 
simți inima cuprinsă de menghina e- 
moției. Dacă uiți replica, dacă îiitir- 
zii s-o dai, dacă sări peste ea? Dacă 
greșești stopul, dacă întîrzii să tragi 
la poartă exact o fracțiune de secun
dă. suficientă pentru ca portarul să-ți 
blocheze balonul? Dacă nu te prezinți 
la... întîlnirea cu mingea pe care ți-o 
trimite colegul de linie? Uneori nu 
poți să-ți lași asemenea gînduri in ca
bină și emoția (tracul cum li spunem 
noi actorii) te năpădește, o iei cu tine 
pe scenă sau pe teren. Și de obicei a- 
cest lucru se întimplă mai întotdeauna 
clnd nu-ți cunoști bine rolul. Atunci 
greșelile care îți frămîntă mintea în 
cabină revin, în realitate, pe scenă sau 
pe teren.

Dar dacă te prezinți bine pregătit 
la examenul cu publicul, conștient de 
posibilitățile tale și hotărît să dai spec
tacolului strălucirea cuvenită? Atunci 
se întimplă ceea ce am văzut cu toții 
duminică pe teren, deosebit de pregnant 
în prima confruntare a cuplajului. Tra
cul rărrune undeva in cabină și tribunele 
asistă in picioare la meci, fazele sint

machiezi sau iți

cuceritoare, pasele ies la milimetru, 
tabela de marcaj indică 5—0 sau 4—1.

Deci, băieți, invățați-vă mereu bine 
rolul și lăsați tracul în vestiare / Aid 
bucur din toată inima clnd se întimplă 
așa. Mi se înroșesc palmele de atîtea 
aplauze. Și pentru orice artist al sce
nei sau al stadionului, fundalul sonor 
al aplauzelor înseamnă încununarea, 
strădaniilor 
totul...

lui de zi cu zi. înseamnă

TIBER1U 
maestru al 
lui).

„înainte de toate 
aș vrea să remarc 
un lucru extrem de 
pozitiv. Tn cuplajul 
de duminică, în am
bele partide, în 
numeroase ocazii, 
spectaculozitatea, fi
nețea, artificiul s-au 
imbinat in mod fe
ricit cu sensul jo
cului : eficacitatea. 
Gîndiți-vă numai la 
scris de I. lonescu 
călcîiul a lui Dumitru. Excepțională 
fază I Gîndiți-vă la magistralul șut al 
lui Voinea, cînd mingea s-a „lipit" de 
vinciul porții... I Apoi, un alt aspect 
interesant, demn de remarcat la ambele 
învingătoare: toți componență lor au 
participat la joc, mișeîndu-se continuu, 
cu și fără minge, ocupînd mai tot
deauna zonele libere, în care poți să 
„lucrezi" balonul cum vrei.

Citeva cuvinte despre selecționabiiii 
care au evoluat în acest cuplaj. Mi-au 
plăcut în ordinea jocurilor, Năsturescu, 
I. lonescu, Dumitriu, Dinu, Dan Coe, 
Mateianu (pentru efortul depus), Cons-, 
tantin, Pavlovici, Creiniceanu, Voinea.. 
Jenei, Dumitru Nicolae și Frățilă. 
Neașteptat de penetrabilă apărarea dina
movistă. Și un ultim considerent: cei 
doi portari ai Selecționatei olimpice au 
scos de nouă ori mingea din plasă. 
Cam mult, nu?“

BONE 
sportu-

penultimul gol în- 
dintr-o pasă cu

uplajul...
(Urmare din pag. 1)

doilea stoper. De la Progresul a lip
sit, mai mult decît oricînd, lucidita
tea lui Știrbei. De altfel, pentru în
treaga echipă a gîndit un singur omt 
Mateianu. Ceea ce e mult prea pu
țin. Neînchipuit de mare — handica
pul absenței lui Mafteuță. De neînțe
les — prezența în centru a lui Stoi- 
cescu, care se simte mult mai bine 
In spațiul viran al extremei.

★
W edeta Steaua — Dinamo a mai 
’ adus cinci goluri, mai puțin 

spectaculoase, dar la fel de semni
ficative.

Steaua începe să-și găsească tot 
mai mult făgașul. Dumitru Nicolae a 
adus o doză de aplomb și de spirit 
practic absolut necesare. Dar, meri
tul principal în organizarea sistemu
lui defensiv revine lui Jenei. Rocada 
Jenei-Koszka e foarte fericită. Dis
ciplinatul și meticulosul Jenei oferă 
mult mai multă siguranță pe ultima 
linie. Koszka, mai expansiv și mai 
necontrolat, se simte mult mai bine 
în față.

Prezența Iui Pavlovici în zona ela
borărilor a părut din nou bizară, la 
începutul jocului, dar rostul ei s-a 
văzut curînd. Pavlovici a fost lansat 
mereu, pe furiș, din linia a doua 
(mai ales de Constantin), surprinzînd 
deseori apărarea dinamovistă. Re
marcabil — tupeul pozitiv 
rin Avram. Atacul militar 
evident formula. Căutările 
fi încununate de succes,
resurse există. Un punct de plecare: 
viteza tinerilor.

al lui So- 
își caută 

vor putea 
pentru că

a ce-
gafe 
obo-

Liderul a plătit o poliță mai ve
che. Apărarea, care a dus 

greul jocului timp de 19 etape, 
dat de astă dată. Cele două 
nu pot fi explicate decît prin
seala nervoasă acumulată treptat de 
apărătorii dinamoviști, care au jucat 
mereu pe muche de cuțit, fiind ne- 
voiți să apere din greu un scor alb 
sau un avantaj minim. Mai mult ca 
oricînd liderul trebuie să treacă la 
redistribuirea cantităților de efort pe 
oameni, pentru o justă „diviziune a. 
muncii".

Observatorii federali au cuvîntul
Singura formație care duminică a 

reușit să obțină victoria în deplasare 
a fost Crișul. Iată ce ne relatează des
pre acest joc tov. I. Bălănescu — ob
servator federal:

„Jocul practicat de Crișul a fost 
surprinzător. Atît de surprinzător in
cit gazdele au primit în primele 10 
minute două goluri. Apărarea echipei 
arădene, în frunte cu Capaș și Bacoș, 
a jucat slab. Nici înaintarea n-a stră
lucit. M-a surprins neplăcut partida 
slabă făcută de Țîrlea. Orădenii au 
practicat un joc în viteză la înaintare 
și prudent în apărare, reușind să ob
țină in final o victorie meritată. Geor
gescu, Solomon, Vlad, Sacaci III și 
Mănescu au fost cei mai buni jucă
tori ai Grisului. A arbitrat cu multă 
competență M. Popa — București, un 
joc dificil".

La meciurile din Capitală a asistat 
ca observator federal tov. Ștefan Cova
ci. Iată ce ne-a relatat el despre 
cuplajul de pe stadionul 23 August:

„Despre meciul RAPID — PROGRE
SUL. Feroviarii au jucat excelent. Chiar 
dacă Progresul •„prindea" o zi bună, 
totuși, nu ar fi putut rezista jocului 
aproape complet al adversarilor. Tre
buie subliniat faptul că din cele patru 
formații care au evoluat duminică, ra- 
pidiștii au fost preocupați in permanență 
de a practica un joc constructiv. De 
asemenea, ei au împletit foarte bine 
jocul colectiv cu cel individual. Aceasta 
s-a concretizat prin numărul de go
luri înscrise și ocaziile avute în plus. 
Duminică. Rapid a aplicat cel mai bine 
varianta 4+2+4. Mijlocașii au partici
pat în permanență la acțiunile ofensive. 
Am remarcat jocul bun al lui Andrei 
Lupescu. Dinu, lonescu, Năsturescu și 
Dumitriu. Despre Progresul am pu
țin de spus. Jucătorii au fost lipsiți de 
prospețime complăcîndu-se cu situația... 
celui de al doilea. Fiecare jucător a 
încercat să rezolve singur problemele. 
Comportarea nesatisfăcătoare a jucăto
rilor necesită o analiză temeinică din 
partea clubului.

Ceiălalt meci, STEAUA—DINAMO 
oferit un joc de bună valoare, îna

care a apărut distinct preocuparea pen
tru o bună organizare a jocului din 
punct de vedere tactic. Execuțiile teh
nice au fost de un bun nivel, au existat 
combinații reușite și multe faze dina
mice și subtile. Rezultatul a fost deter
minat de comportarea celor două înain
tări. Steaua a jucat într-un ritm mai 
viu, cu dese schimbări de direcție, care 
au derutat de multe ori apărarea di- 
namovistă. Fundașii < dinamoviști au 
recurs de multe ori la joc incorect pen
tru a opri acțiunile înaintașilor echipei 
Steaua.

în concluzie, alături de spectatori și 
noi tehnicienii dorim să vedem cit 
mai des asemenea partide, mai ales 
prin prisma aspectelor pozitive care 
de altfel au predominat aceste me
ciuri...".
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POPICE 0 întrecere sportivă traditional

Campionatul republican pe echipe Activitate intensă in luna mai
REZULTATE VALOROASE ÎN ETAPA A DOUA

A FAZEI INTERREGIONALE
Sîmbătă și duminica s-sf consumat 

turul etapei a 11-a a fazei interregio
nale, penultimul act al campionatului 
republican de popice pe echipe. Pregă- 
tindu-se cu conștiinciozitate, o serie 
de echipe aa reușit să obțină rezultate 
foarte bune. Iată cîteva amănunte 
la aceste întreceri.

ECHIPELE BUCUREȘTENE 
ÎNVINGĂTOARE PE LINIE

Punctul de atracție al întîlnirilor 
desfășurate pe arenele bucureștene l-a 
constituit meciul feminin dintre fostele 
campioane ale țării, Constructorul 
București și Voința Constanța. Gazdele 
avînd în echipă jucătoare de forțe sen
sibil egale, au reușit să obțină victoria 
cu scorul de 2374 (41) — 2237 (63) 
p.d. Cifrele din paranteze reprezintă 
„bilele goale” ale celor două formații, 
ceea ce ilustrează gradul de precizie 
al jucătoarelor respective în lansarea 
bilei. De la învingătoare 8-au remarcat 
M ariana Birou (412), Erica Arion (418) 
șî Ioana Gotthardt (416). Celelalte ju
cătoare am evoluat mai slab, în special 
Cornelia Grecu, care și-a regăsit ritmul 
abia în manșa a doua. De la Voința am 
reținut comportarea sportivelor Stana 
Emilian (412) și Iosefina Burlacu

de

lviATIE#«tâfo?|
CONCURS DE PARAȘUTISM 

LA PLOIEȘTI
Recent, pe aerodromul Strejnie din 

Ploiești s-au întrecut cei mat bu«i spor
tivi parașutiști din această regiune. 
Concursul a contat în etapa regională 
a campionatului republican de parașu
tism și s-a bucurat de un frumos sun 
ces. Rezultatele obținute în această în
trecere desfășurată in cadrul Sparta- 
chiadei republicane sînt mulțumitoare 
și reflectă buna pregătire a sportivilor.

lată rezultatele înregistrate : proba 
de sait de )a 1500 m cu deschiderea 
întîrziată a parașutei după 20 de se
cunde, menținerea stilului în timpul 
căderii și aterizarea la punct fix: 1. 
Gheorghe Negoiță 557 p; 2. Ion Mihai 
404 p: 3. Vasile Nedelcu 350 pi

Proba de salt individual de la 600 m 
«u deschiderea imediată a parașutei și 
aterizare la punct fix t 1. Ion Mihai 
330 p; 2. Victoria Zet 237 p (con
cursul a fost mixt)’ 3. Ilie Floria 
280 p.

Clasamentul general: 1. Ion Mihai 
734 p; 2. Gheorghe Negoiță 724 p; 3. 
Vasiie Nedelcu 624 p; 4. Constantin 
Trinibițașu 554 p; 5. Victoria Zet 543 p.

(408). Sub posibilități a jucat compo
nenta lotului republican Ecaterina An- 
tonovici (390 p.d.).

Un rezultat excelent au înregistrat 
jucătoarele de Ia Rapid București în 
compania echipei Cetatea Giurgiu : 
2634 — 2297 p.d. în vervă deosebită, 
rapidistele Ținea Balaban, Cornelia 
Moldoveanu și Fiorica Lăpușan au do- 
borît din 100 bile mixte 468, 454 și 
respectiv 450 popice. Echipa masculină 
Constructorul București a depășit net 
formația Cimentul din Medgidia : 
5072—4704 p.d. Cele mai bune rezul
tate individuale : Dezideriu Deneș 
(Constructorul) 869 p.d. și N. Uceanu 
(Cimentul) 818 p.d.

ALTE REZULTATE DIN ȚARĂ

Voința Tg. Mureș a întîlnit pe teren 
propriu pe campioana țării Ia băieți 
Petrolul Ploiești, de care a dispus cu 
scorul de 5388—5227 p.d., performanță 
ce întrece actualul record republican 
cu 3 popice. Tiberiu Szemani (Voința) 
a reușit și el să corecteze recordul in
dividual la proba clasică de 200 bile 
mixte (938 p.d.) obținînd 995 p.d. 
De la învingători s-au mai evidențiat 
L. Martina (969 p.d.), Dumitru C. Du
mitru (898) iar de la oaspeți cel mai 
bun rezultat l-a înregistrat Ivan Victor, 
marcat cu 922 p.d.

Alte rezultate : masculin : Rafinăria 
Teleajen — Unirea Roman 5323—4923 
p.d. Feminin : Voința Câmpulung Mus
cel — Voința Tg. Mureș 1677—2174, 
Minerul Lupeni — U.T.A. Arad 2117— 
2145, Voința Cluj — Voința Baia Mare 
2208—2967.

Luna mai va readuce în jurul table
lor cu patrate albe și negre pe iubi
torii șahului. Sînt în perspectivă cî- 
teva competiții de mare anvergură, 
care vor angrena în întrecere pe toți 
fruntașii acestei discipline din țara 
noastră

infa Cluj), Giinsberger (Știința Timi
șoara ) etc.

„TURNEUL DE PRIMĂVARĂ**

Cupa sfaturilor populare 
regionale

LA 16 MAI — SEMIFINALELE CAM
PIONATULUI REPUBLICAN

PE ECHIPE MIXTE

în patru orașe (București, Iași, Ti
mișoara și Baia Mare). încep la sfîr- 
șltul acestei săptămîni semifinalele 
campionatului republican pe echipe. 
20 de formații vor lupta pentru a de
semna pe cele 8 care își vor disputa 
apoi titlul în turneul final. Competiția 
se anunfâ foarte interesantă și echili
brată. în rîndurile celor peste 150 de 
jucători angrenați în întrecere se află 
numeroși maeștri internaționali, mae
ștri și candidați de maeștri. în forma
ția echipei Constructorul București, 
campioană a țării, evoluează printre 
alții Cocîltea, Stanciu, Botez, Voicu- 
lescu, Alexandra Nicolau.

Campionul mondial de juniori, maes
trul emerit al sportului Florin Gheor
ghiu, va conduce echipa Știința Bucu
rești, iar campionul tării, maestrul in
ternational Th. Ghîțescu, va evolua la 
prima masă a formației Spartac Bucu
rești. Lista jucătorilor fruntași care 
vor... încrucișa spadele este lungă. 
Astfel, putem cita pe Troianescu, Puș- 
cașu, Naclit (Progresul București), Ra
dovici, Partos, Maria Pogorevici (Pe
trolul Ploiești), Drimer, Pavlov, Rei- 
clier (Electronica București), Mititelu 
(Farul Constanța), Soos, Breazu (Ști-

T^a cîteva zile după încheierea se
mifinalelor pe echipe, 16 șahiști vor 
începe o întrecere, de data aceasta 
individuală, „Turneul de primăvara”.

Participă; Gheorghiu, Ciociltea. 
Stanciu, Soos, Drimer, Radovici, Tro
ianescu, Pavlov, Mititelu, Botez, 
Georgescu, Pușcașu, Reicher, Nacu, 
I. Szabo, Giinsberger. O listă demnă 
de o finală de campionat national I 
Intr-adevăr, cu excepția lui Ghitescu, 
concursul reunește principalele noastre 
forțe șahiste. Cu mult interes, este aș
teptată evoluția lui Florin Gheorghiu, 
care de aproape doi ani n-a mai jucat 
în competiții interne. El se prezintă 
la acest turneu serios rodat în între
ceri internaționale. Ca și principalul 
său rival, Victor Ciociltea, participant 
la două turnee în Iugoslavia. De ase
menea, este demnă de subliniat rein
trarea în activitatea competitională a 
maestrului D. Drimer.

Turneul de primăvară seva desfășura 
la București între 30 mai si 15 iunie.

(V. CH.)

Recent, orașul Sibiu a găzduit ît 
trecerile celei de a 3-a ediții a Cupe 
sfaturilor populare regionale organe 
zată la volei, șah și tenis de masă.. 

în competiția de volei — care s- 
ridicat la un bun nivel tehnic — cel 
mai multe victorii le-au obținut echi 
pele regiunilor Brașov (băieți) și Bu'cu 
rești (fele).

La întrecerile de tenis de masă ai 
participat 6 echipe masculine. Pe pri 
mul loc, echipa regiunii Galați, iar I 
individual, sportivii A. Csizek (regia 
nea Maramureș), Marcel A. (regiune; 
Galați), Gh. Oprea (regiunea Oltenia 
și L. Stoichiescu (regiunea Banat).

în fine, competiția de șah, la cari 
au fost prezente 4 echipe, a scos îi 
evidență valoarea deosebită a sportivi 
lor din regiunea Banat (locul I). Indi 
viduial, cele mai multe victorii le-âi 
realizat șahiștii A. Zigmond și Tiberit 
Ceaușean.

întrecerile s-au bucurat de o bmni 
organizare, ele fiind urmărite de nu 
meroși iubitori ai sportului din loca
litate.

MIRCEA LUPUȚIU
corespondent

de reuniuni cicliste pe 
asistat sîmbătă după-a-

In curind

concursurilor
si duminică

orga-

SCtNARIUL ȘI REGIA: SAVEL S1IOPUL

3. V. 
și 35 
avans

OBICLISM

Rezultatele
de sîmbătă

• Amatorii 
velodrom au 
miaza la o nouă competiție organizată, 
de data aceasta, de comisia de specia
litate a orașului București. Concursul, 
dotat cu trofeul „Cupa primăverii" a 
fost deschis pistarzilor seniori 
niori din Capitala.

Iată rezultatele : juniori — 
(tcbrneta) : 1. Paul Soare ; 2
Siraion ; cursă cu adițiune de

viteză
Ștefan 
puncte 

(30 de ture cu sprint după fiecare trei 
ture): 1. Paul Soare 20 p; 2. C. Grigore 
18 p ; 3. Gh. Toader 18 p ; seniori — 
viteză (sistem eliminatoriu): 1. D. 
Popovici (Dinamo) 4 v ; 2. V. Burlacu

(Steaua) 3 v ; 3. C. Voicu (Steaua) 
v ; cursă cu adițiune de puncte (50 
de ture cu sprint după fiecare trei 
ture): 1. N. Grigore (Steaua) un tur 
avans și 41 p ; 2. Dan Mărgărit
(Steaua) un tur avans și 40 p ;

(Steaua) un tur avans 
Baciu (Steaiua) un tur

Burlacii 
P ; 4. C. 
și 32 p.

• Clubul sportiv Dinamo a 
nizat duminică pe șoseaua București— 
Ploiești (varianta Buftea) un concurs 
de fond deschis tuturor categoriilor de 
alergători. Plecările și sosirile au avut 
Ioc în dreptul bornei km. 7. Au par
ticipat 128 de concurenți.

Rezultatele : seniori 100 km : 1. Gh. 
Bădără (Dinamo) 2 li 26:40 ; 2. I. Cos- 
i»a (Dinamo) la 10 sec. ; 3. Fr. Ghera 
(Steaua) ; 4. A. Șelaru (Dinamo) ace
lași timp ; 5. Gh. Moldoveanu (Voința 
Ploiești) Ia 2:26 ; juniori cat. I (50 
km) : St. Simion (Olimpia) 1 h 25:02 ; 
juniori cat. a Il-a (30 km) : St. Cernea 
(S.S.E. Nr. 1) 50:03 ; semicurse (20 
km) : I. Cristea 41:48 ; biciclete de 
turism (10 km): C. Apostolescu.
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Participați la Pronoexpresul de mîine
Astăzi este ultima zi în care mai 

puteți depune buletinele la concursul 
PRONOEXPRES de mîine, 13 mai. 
Concursurile PRONOEXPRES au atri
buit cu regularitate premii de ridicată 
valoare, ele deținînd adevărate recor
duri de acest gen între sistemele LO
TO- PRONOSPORT.

O modalitate eficace și avantajoasă 
de participare Ia PRONOEXPRES o 
constituie variantele combiinate-zeci- 
rnale. Asemenea variante pot fi acope
rite din 10 în 10%, cota minimă fiind 
acoperirea costului buletinului în pro
porție de 10%. Avantajele principale 
ale variantelor combinate zecimale 
constau în aceea că, cu o samă mica, 
se poate acoperi o întindere mare de 
numere. Variantele combinate zeci
male concurează cu șanse egale Ia atri
buirea marilor cîștiguri deoarece — 
în situația că nu se înregistrează nici o 
variantă întreagă la un concurs pre
miile sînt atribuite integral variante
lor combinate zecimale. De asemenea, 
la concursurile speciale, variantele 
combinate zecimale participă la atri
buirea autoturismelor. Chiar la ulti
mul concurs special PRONOEXPRES, 
cel din 22 aprilie, participantul AN
DREI IHESZTI din Satu Mare a ob
ținui un autoturism pe o variantă com
binată zecimală acoperită 10%.
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• V-AȚI LUAT BILETELE LA 
SPORTEXPRESUL OLIMPIC ? Nu ne- 
glijați cumpărarea biletelor la SPOR f- 
EXPRESUL OLIMPIC care atribuie 
45.960 cîștiguri în valoare de 6.000.000 
lei. Cele mai atractive premii : 48 călă
torii la Jocurile Olimpice de la Tokio 
și 32 autoturisme.

• joi — TRAGERE SPECIALĂ LO
TO CENTRAL. După tragerea specială 
LOTO CENTRAL a Mărțișorului, săptă
mâna aceasta. are loc o nouă tragere 
specială. Ea se desfășoară vineri 15 
mai cînd se vor extrage 58 numere 
pentru atribuirea premiilor obișnuite 
și suplimentare. în fruntea listei dc 
cîștiguri suplimentare se află AUTO
TURISMELE (care se vor atribui în 
număr de cel puțin patru) și EX
CURSIILE ÎN R.P. UNGARĂ și R.S. 
CEHOSLOVACĂ.

VIII. Portugalia—Anglia
IX. Juventus—Bologna (camp, italian A)

X. Lazio—Internazionale (camp, italian. A) 
XI. Milan—Fiorentina (camp, italian A) 

XII. Modena—Torino (camp, italian A) ■
Întrucît unele din meciurile incluse 

în programul de mai sus se disputâ 
sîmbătă 16 mai închiderea vînzării pen
tru acest concurs se face în ziua de 
vineri 15 mai la orele fixate de 'direc
țiile regionale Loto-Pronosport pentru 
unitățile din fiecare localitate.

PREMIILE CONCURSULUI PRONQ-
EXPRES NR. 19 din 6 MAI 1964 ..

• PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT, 
cursului PRONOSPORT nr. 20 
mai î

I. Steaua — Petrolul (cat. A)
II. Dinamo Pitești — Raț)id (cat.

III. CSMS Iași.; — Progresul (cat.
IV. - Știința Timișoara -rr UTA (cat. A)

V. Sideiurgistiil Steagul roșu (cât.
VI. Știința Cluf — Farul (cat. A)

VII. Met. Tîrgoviște—Din. Bacâu (cat. B)
• •< >. c -. !■ vo-'F’.i.iT ??
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Iată programul con-
din

A)
A)

rș.!.

17

A)

Categoria I: I variantă în valoare 
de 59.820 lei; Categoria a H-a: 4 Va-' 
riante a 16.201 lei; Categoria a IH-af 
51,6 variante a 1.352 lei; Categoria 
a IV-a: 256 variante a 350 lei; Cate
goria a V-a: 1134,6 variante â 79 lei; 
Categoria 
24 lei.

a Vl-a : 5145,5 variante a

Premiul
nut de Bărbulescu Eugen din Hulu- 
bești, regiunea Argeș.

de categoria I a fost obți-

Rubrică redactată de Loto-Pfono~
,sport. ur> ■ ' i .■>:> al
i li<) ' >?opilii)



M OTO CICLISM

’rogres tehnic general la etapa a II-a a campionatului republican pe echipe intîlniri internaționale ale motociclistiior noștri
Numeroși clujeni au 

:nit să asiste sîmbătă 
duminică la întrecerile 

lei de a doua etape a 
impionatului republican 
> echipe, dovedind încă 
dată că gimnastica are 
mare popularitate în 

•aștri de pe malul So- 
leșului. Cei prezenți în 
ala 
edea 
lății 
ine 
tpfa 
area 
un

Armatei au putui 
cele mai bune for- 
masculine și femi- 
din toată țara, în 
dîrză penfru ocu- 
unui loc cît mai 

în clasament Tot- 
dată, ei au putut face 
n... antrenament în ve- 
erea concursului interna- 
ional R.P.R. — R.S.S. 
trmeană, care va avea 
>c peste două săptămîni, 
of în orașul lor.

Concurențiî au trecut 
u bine acest nou „exa- 
nen" al campionatelor, 
n general, s-a înregistrai 
un progres vizibil față 
le prima etapă. Ma jori- 
utea echipelor s-au stră
juit, în luna care a trecut 
le atunci, să pună la 
junei exercițiile — ceea 
re au reușit în special la 
:ele impuse —, să lichi
deze lipsurile tehnice semnalate. Spu- 
i«m majoritatea, deoarece au mai fost 
formații care au băfut pasul pe loc 
sau au lucrat chiar mai slab decît în 
întrecerea precedentă. Ne referim la 
echipele Politehnica București, Știința 
II București (masculin), selecționata 

- Constanța, C.S.M. Reșița

Gimnastul Gh. Condovici (Știința I București) a 
avut o comportare frumoasă în etapa a II-a a cam
pionatului republican pe echipe. Iată-l lucrînd la 

cal cu minere
Foto : I. Mihăică

Rodica Apăteanu (București) și... cam 
atît ? Doar antrenorii lotului sau cei 
care i-au pregătit pe cei selecționați 
nu țin în secret metodele tor de an
trenament 1 Antrenorii noștri, și în spe
cial cei din provincie, ar trebui să 
acorde o mai mare atenție, pe lingă 
o pregătire mai susținută, și schimbu
lui de experiență cu cei mai bine pre
gătiți. De asemenea, federația trebuie 
să caute, mai mult ca pînă acum, să 
rezolve problema unificării metodelor 
de pregătire în special în secțiile oare 
au .echipe de categorie superioară.

ILDIKO Ș1R1ANU

Echipa reprezentativă de dirt-track 
a U.R.S.S., formată din maeștrii spor- 
tulu Iuri Nekrasov, Iuri Oleniev, Va
lentin Moiseev și Viktor Kuznețov, so
sește azi în Capitală. Motocicliștii so
vietici au participat duminică Ia faza 
campionatului mondial de dirt-track 
care s-a desfășurat la Miskolcz (R.P.U.) 
unde au ocupat locul 4. Ei vor lua 
startul în concursul internațional de 
dirt-track care va avea loc joi 14 mai 
pe stadionul Dinamo, alături de moto- 
cicliști romîni și bulgari.

Sportivii bulgari G. Maccv și S. Lu- 
kanov sînt așteptați să sosească în di
mineața aceasta, urmînd ca mîine să 
facă, împreună cu cei sovietici, un an-

trenament de acomodare pe pista spe
cial amenajată în incinta stadionului 
Dinamo. Sportivii noștri s-au pregătit 
intens pentru acest concurs și sînt 
hotărîți să obțină reaultate frumoase.

★
tn «arsul acestei săptămîni urmează 

să plece la Budapesta un lot de inoto- 
crosiști romîni. La concurs vor mai 
participa sportivi din R.P. Ungară, 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. Polonă, 
R.S. Cehoslovacă și R.D. Germană. Din 
lotul nostru fac parte cunoscuții moto- 
crosiști M. Dănescu, Gh. Ion, Tr. Ma- 
carie, O. Puiu, E. Seiler, Cr. Dovids, 
Al. Ionescu, E. Keresteș și Al. Șuier 
însoțiți de antrenorul Gh. loniță.

Cluj, Farul 
(feminin).

DUELUL ECHIPELOR DINAMO
Șl ȘTIINȚA...

întrecerile feminine s-au caracterizat 
prin îndîrjirea luptei în partea de sus 
a clasamentului. Știința I București 
— într-o formație mai bine alcătuită 
și bucurîndu-se de aportul Elenei Leuș- 
feanu-Popescu — a făcut un salt re
marcabil în clasament, trecînd de pe 
locul 5 pe locul 2. în frunte s-a men
ținut tot formația dinamovistă. Com
ponentele ei, și în special campioana 
de junior., e Rodica Apăteanu, merită 
laude pentru comportarea lor.

La băieți, obținerea victoriei și, o 
dată cu aceasta, mărirea avantajului 
nu au pus probleme echipei Dinamo 
București. Diferența între ea și cea 
de a doua clasată, Steaua, a crescut 
de la 33 la 84 de puncte. Și aici, ca 
și la fete. Știința I a avut un cuvînt 
greu de spus. Ea a trecut de pe locul 
4 pe locul 3, iar dacă gim
nastul Petre Miclăuș s-ar fi compor
tat la valoarea lui, ar fi putut ajunge 
chiar pe locul 2. Dintre celelalte echipe 
remarcăm selecționata Cluj și Vago
nul Arad, în progres evident.

cursul, chiar în cazul în care nu î-am 
fi cunoscut pe componenții loturilor, 
puteam să ne dăm seama imediat dacă 
sportivul care lucra face parte sau nu 
dintre cei selecționați. Aceasta, deoa
rece a existat o diferență vizibilă în
tre componenții loturilor și ceilalți 
concurenți în toate privințele : tehnica 
elementelor grele, compoziția exerci- 
țiilor liber alese, rezistență de con
curs. De ce această diferență mare ? 
De ce putem să-i numărăm pe degete 
pe acei gimnaști care au început să se 
apropie de nivelul celor din lot, ca 
Anton Socaciu, Ciprian Pop (Cluj),

REZULTATE TEHNICE : FEMININ, 
la etapa a II-a : 1. Știința 1 București 
368,25 p; 2. Dinamo București 347,85 
p; 3. Știința II București 323,85 p; 
4. C.S.M. Reșița 323,30 ’ p; 5. Farul 
Constanța 320,75 p; 6. Olimpia Bucu
rești 316,10 p; 7. Selecționata Cluj 
313,40 p. 8. Selecționata Banat 312,35 
p. După două etape: 1. Dinamo Bucu
rești 698,80 p; 2. Știința 1 București
684.65 p; 3. Farul Constanța 652,40 
p; 4. C.S.M. Reșița 649,30 p ; 5. Ști
ința II București 647,00 p; 6. Selec
ționata Clu j 623,55 p; 7. Olimpia Bucu
rești 618,85 p; 8. Selecționata Banat
609.65 p.

MASCULIN, la etapa a II-a: 1. 
Dinamo I Buc. 669,10 p; 2. Steaua 
617.87 p; 3. Știința I Buc. 611,52 p; 
4. Vagonul Arad 547,35 p; 5. Dinamo 
II Buc. 521,90 p; 6. Selecționata Cluj 
521,10 p; 7. C.S. Banatul Timișoara 
518,05 p; 8. Știința 
9. Politehnica Buc.
etapa a II-a: 
1294,85 p ; 2. 
ința I Buc.
Arad 1078,85 
1042,15 p; 6.
p; 7. C.S. Banatul Timișoara 974,90 
p; 8. Știința II Buc. 942,45 p; 9. Po
litehnica Buc. 886,00 p.

II Buc. 487,45 p.
408,25 p. După 

Dinamo I Buc. 
1210,82 p ; 3. Ști-

1.
Steaua
1132,85 p; 4. Vagonul 
p; 5. Dinamo II Buc. 
Selecționata Cluj 1016,50

O competiție foarte reușită — CUPA STEAUA
Desfășurată sub frumoase auspicii 

(organizarea excelentă, participare va
loroasă, concurenți bine pregătiți) 
„Cupa Steaua" la scrimă s-a dovedit 
a fi un foarte bun prilej de verificare 
a trăgătorilor noștri fruntași înaintea 
multiplelor întreceri din actualul sezon.

„Deschiderea" au furnizat-o, sîmbătă, 
floretiștii și spadasinii. în rîndul pri
milor, am întîlnit aproape tot ce are 
mai în formă floreta noastră masculi
nă, la această oră, în frunte cu T, 
Mure șarm. 1. Drtmbă și St. Haukler. 
Finala probei a fost dominată de Mu- 
reșanu care, cu 6 victorii, a ocupat lo
cul I. In urma lui s-au clasat I. Dr'tm- 
bă (4 v), St. Haukler (4 v), 1. Zilahi 
(3 v), A. Csipler (3 v), C. Bunicelu 
(3 v), I. Falb (3 v) și Al. Țiu (2 v).

Spadasinii au avut cel mai valoros 
reprezentant în St. Moldanschi: 6 vic
torii și o singură înfrîngere, la C. Li- 
chiardopol. D. Popescu a ocupat locul 
2 (5 v), înaintea lui C. Lichiardopol 
(5 v), Dan Nicolae (3 v), C. Stelian 
(3 v), Gh. Tomiuc (2 v), Gh. Cerea 
(2 v) și D. Țintea (1 v).

Duminică a fost ziua floretistelor și 
sabrerilor. Dintre floretiste se impusese; 
după primele asalturi. Marina Stanca. 
Ea a tras cu multă hotărîre, reușind să 
acumuleze, la un moment dat, 5 victo
rii. Dar înfrîngerea suferită de la Su- 
zana Tasi a scos-o din ritm. Ea nu 
s-a mai regăsit nici în asaltul decisiv, 
cu Mireya Rodriguez, a tînără și ta
lentată floretistă din Cuba. In acest 
fel. Marina Stanca a pierdut asaltul 
cu 4—2.... Locul I, așadar, Mireya Ro
driguez. Marina Stanca s-a clasat pe 
locul 3, cu 5 victorii, in urma Sma- 
nei Tasi (același număr de victorii, dar, 
cu un tușaveraj superior). In continual 
re s-au clasat: Lidia Grieb (4 v). 
Rodica Văduva (3 v), Adriana Moro- 
șan (2 v). Manuela Chira (2 v) ți 
Alexandra Tudorache (1 v).

Confirmînd evoluția foarte bună din 
turneul individual cu trăgătorii din 
Belgrad, D. Mustață a ocupat primul 
loc la sabie, fără nici o înfrîngereț

— t st. —

DE CE TREBUIE SA EXISTE 
DIFERENȚA ?

Bineînțeles, componenții lotului 
olimpic și republican au participai și 
ei, în cadrul echipelor lor, la întrece
rile campionatului. Ei au fost urmă
riți cu un interes deosebit nu numai 
de public, pentru exercițiile lor fru
moase, ci și de specialiști, pentru ve
rificarea gradului de pregătire înain
tea confruntării cu selecționatele R.S.S. 
Armene. Tn urma celor văzute putem 
afirma că exercițiile impuse sînt bine 
Însușite de majoritatea concurenților. 
Mai multe probleme se pun la cele 
liber alese, la care s-a observat insu
ficiența exercițiilor integrale, ceea ce 
s-a reflectai în ezitări șî în lipsă de 
siguranță.

Io general, în urma comportării 
componenților loturilor, putem să pri
vim cu încredere apropiatul concurs 
Internațional. Remarcăm în mod spe
cial pe Sonia Iovan, Elena Leușteanu- 
Popescu, Emilia Liță, Gh. Condovici, 
Al. Silaghi și Anton Cadar, care au 
lăcut, la unele aparate^ adevărate de
monstrații de măiestrie. Privind cori-

De la I.E.B.S
Pentru turneul baschetbaliștilor pro

fesioniști din 6.U.A., din 16—17 mai 
de la patinoarul artificial din parcul 
.23 August", biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele de bilete din str. Ion 
Vidu, agenția Pronosport cal. Victo
riei nr. 2, și la stadionul Dinam». .

înainte de final
și C. S. Luceafărul Brașov (fete)

campioane la juniori

Joi — etapă In campionatul masculin
Campionatele repmhlicane de handbal 

în 7 se apropie de sfîrșit. Dar, deși 
mai sînt de disputat doar două etape, 
problemele legate de calificarea în tur
neele finale, ca și cele de evitarea re
trogradării sînt încă departe de a fi 
lămurite.

în competiția masculină doar două 
echipe au scăpat, deocamdată, de emo
ții. Este vorba de Dinamo București 
și Steaua (din seria I), care au acumu
lat de pe acum punctele necesare par
ticipării la turneul final. Totuși me
ciul lor direct din retur, care este pro
gramat duminică, prezintă o mare im
portanță, el urmînd să stabilească pe 
cîștigătoarea seriei la încheierea retu
rului. în disputa pentru evitarea retro, 
gradării în această serie sînt angajate 
nu mai puțin de 4 formații. Iată, de 
altfel, programul jocurilor pe care a- 
cestea le vor susține în ultimele doraă 
etape, programate joi 17 mai și dumi
nică 20 mai :

ȘTIINȚA GALAȚI cu Tractorul (la 
Brașov) și Rapid (la București); TRAC
TORUL BRAȘOV cu Știința Galați (la 
Brașov) și Dinamo (Ia Bacău) ; RAPID 
BUCUREȘTI cu C.S.M.S. (la Iași) și 
Știința Galați (la București) ; RAFI
NĂRIA TELEAJEN cu Dinamo (la 
București) și C.S.M.S. Iași (la Ploiești).

In seria a II-a lucrurile s-an com
plicat și mai mult după meciurile de 
duminică. Dinamo Brașov a obținut o 
victorie extrem de prețioasă, în depla-

Nodea (in prim plan) încearcă o aruncare la poartă. Fază din meciul 
Steaua — Rapid

sare la Sighișoara, care îi deschide 
mari șanse de calificare, mai ales că 
în ultimele două etape joacă „acasă" 
cu Știința Petroșeni și Știința Tg. Mu
reș. Pentru cel de al doilea loc în tur
neul final candidează Știința Timișoara

CLASAMENTELE LA ZI
ISERIA IMASCULIN, FEMININ, SERIA

1. Dinamo Buc. (1) 12 11 0 1 214:123 22 1. Rapid Buc. (1) 12 11 0 1 178: 68 22
2. Steaua Buc. (2) 12 10 1 1 196:107 21 2. Știința Buc. (2) 12 10 0 2 127: 42 20
3. Dinamo Bacău (3) 12 8 0 4 152:125 16 3. S.S.E. Ploiești (3) 12 8 1 3 84: 82 17
4. Stiinta Galați (4) 12 5 1 6 144:209 11 4. Confecția Buc. (4) 12 5 0 7 88: 97 10
5. Tractorul Brasov (5) 12 5 0 7 144:187 10 5. Tractorul Brașov (5) 12 4 0 8 77:110 8
6. Rapid Buc. (6) 12 3 1 8 157:169 7 6. Progresul Buc. (6) 12 3 2 7 73:112 8
7. Rafinăria Teleaien (7) 12 3 1 8 148:177 7 7. Rulmentul Brașov (7) 12 3 1 8 66:122 7
8. C.S.M.S . Iași (8) 12 1 0 11 116:174 2 8. Voința Sighișoara (8) 12 1 2 9 65:125 4

SERIA A ll-A SERIA A ll-A

1. Stiinta Timiș (1) 12 6 2 4 196:166 14 1. Știința Tim. (1) 12 10 0 2 150: 88 20
2. Stiinta Tg. Mureș (2) 12 6 1 5 189:188 13 2. Știința Cluj (2) 12 8 1 3 127:104 17
3. Voința Sighișoara (3) 12 6 1 5 207:207 13 3. Mureșul Tg. Mureș (4) 12 7 0 5 111: 93 14
4. Știința Petroșeni (5) 12 6 0 6 212:200 12 4. S.S.E. Timiș. (3) 11 6 14 110: 92 13
5. Dinamo Brașov (6) 12 5 2 5 125:115 12 5. C.S.M. Sibiu (5) 12 5 1 6 94: 94 11
6. Tehnometal Timiș. (4) 12 5 1 6 145:153 11 6. ConstT. Timiș. (6) 12 5 0 7 94:103 10
7. C.S.M. Reșița (7) 12 5 1 6 170:198 11 7. Electromagnetica (7) 11 3 0 8 74:115 6
8. Voința Sibiu (8) 12 4 2 6 146:163 W 8, S.S.E. Petroșeni (8) 12 1 1 10 70:141 3

Foto : I. Mihăică

(era C.S.M. Reșița „acasă" și Voința 
Sighișoara în deplasare), Știința Tg. 
Mureș (cu Voința Sibiu „acasă" și Di
namo Brașov în deplasare), Voința Si
ghișoara (cu Tehnometal Timișoara în 
deplasare și Știința Timișoara „acasă") 
și Știința Petroșeni (cu Dinamo Brașov 
în deplasare și Tehnometal „acasă").

Din campionatul feminin, doar Ra
pid București (seria I) și Știința Timi
șoara (seria a II-a) și-au cucerit pînă 
acum dreptul de a lua parte la ultima 
confruntare. Pentru locurile secunde 
se întrec în continuare Știința Bucu
rești și S.S.E. Ploiești (seria I), Știința 
Cluj și Mureșul Tg. Mureș (seria a 
II-a). Primele două formații se vor în- 
tîlni în ultima etapă la București în- 
tr-un meci decisiv. între celelalte două 
echipe însă, lupta este indirectă. Clu- 
jencele mai au de jucat cu Știința și 
S.S.E. Timișoara (ambele în deplasare), 
în timp ce formația mureșană are ad
versare mai slabe : Electromagnetica 
(Ia București) și S.S.E. Petroșeni (la 
Tg. Mureș). Dar să vedem însă cc sur
prize ne mai rezervă ultimele meciuri,

C. S. Școlar București (băieți)

La sfîrșitul săptămînii trecute s-aw 
încheiat turneele finale ale campio
natelor republicane de juniori. La Sf. 
Gheorghe au avut loo întrecerile femi
nine, care aia prilejuit partide extrem 
de disputate, cîștigătoare fiind de
semnată (3 formații s-au aflat la ega
litate de puncte) echipa cea mai tî
nără. Iată rezultatele tehnice :

C.S. Mureșul Tg. Mureș — S.S.E. 
Constanța 11—5 (7—2) ; S.S.E. Nr. 2 
București — C.S. Luceafărul Brașov, 
6—7 (4—5) ; .S.S.E. Nr. 2 Buc. — 
S.S.E. Constanța 9—2 (3—0) ; Lucea
fărul — Mureșul 4—5 (1—4) ; Lucea
fărul — S.S.E. Constanța 11—5 (6—2)ț 
Mureșul — S.S.E. Nr. 2 Buc. 7—121 
(2—10). Clasament final : 1. C.S. Lus 
ceafărul Brașov 4 p (22—16) — cam
pioană republicană ; 2. C.S. Mureșul 
Tg. Mureș 4 p (23—21); 3. S.S.E; 
nr. 2 București 4 p. (27—-16); 4. S.S.E, 
Constanța 0 p.

Turneul formațiilor de juniori a •- 
vut ca gazdă orașul Baia Mare. Toatei 
cele 6 partide au fost extrem de dis
putate și de un bun nivel tehnic. Chiax 
și formația C.S. Școlar din București, 
care a cucerit din nou titlnl de cam
pioană republicană, a fost nevoită să 
părăsească terenul învinsă în meciul- 
cu S.S.E. Petroșeni! Iată și rezultatele: 
tehnice :

C.S.Ș. București —S.S.E. Sibiu 19—7| 
(11—3) ; C.S.M. Reșița — S.S.E. Petro
șeni 13—10 (7—4) ; S.S.E. Petroșeni 
— C.S.Ș. București 15—12 (9—7) ;
C.S.M. Reșița — S.S.E. Sibiu 18—lg 
(13—7) ; S.S.E. Petroșeni — S.S.E, 
Sibiu 11—11 (8—7). In partida deci
sivă, C.S. Școlar a întrecut pe C.S.M, 
Reșița cu 14—8 (8—3).

Clasament final: 1. C.S. Școlar Bucu
rești 4 p — campioană republicană; 
2. C.S.M. Reșița 3 p ; 3. S.S.E. Petro
șeni 3 p ; 4. S.S.E. Sibiu 2 p.

V. SASĂRANO 
și GH. BRIOTA 
corespondenți

SPORTUL POPULAR



Gabriel Moiceanu învingător in etapa Lodz-Wroclaw
(Urmare din pag. 1)

tiu. Pentru frumoasa lui victorie, el 
merita felicitări.
«nenea, felicitări și celorlalți cicliști 
romîni cwre au luptat cu abnegație 
Sn această grea etapă. De altfel, la 
șfîrșitul cursei G. Moiceanu a decla
rat ziariștilor că victoria aceasta este 
vie fapt victoria întregii echipe care 
<-a ajutat de-a lungul celor 200 km.

Startul în etapa a 3-a s-a dat la 
ora 13 pe un timp frumos, cicliștii 
lavîud puțin vînt din față. Plutonul par
curge prima parte a traseului într-un 
ritm rapid. După o oră de la plecare 
s-au scurs 45 km. Primul sprint eu 
premii din t-rașml Sieradz (49 km de 
la start) a fost cîștigat de polonezul 
Kudra, urmat în ordine de Vandeneste 
(Belgia) și Green (Danemarca).

ApOi, Zanoni a căzut fiind angrenat 
într-o busculadă. Mașina mecanică a 
echipei noastre i-a dat imediat bici
cletă și făeînd eforturi deosebite Za- 
noni reintră în pluton după 10 km. 
Au trecut două ore, timp în care plu
tonul a parcurs 86 km. La km. 90, în 
fața lui Moiceaniu, au căzut trei aler
gători. El a reușit să treacă pe lingă 
ei, dar ne-a dat emoții. De altfel la 
km. 102 și 117 Moiceanu trebuie să 
evite, cu aceeași măiestrie, alte buscu
lade. La km. 115 se desprind din 
pluton belgianul Spruyt și Juszko 
(R.P.U.). Alergătorul belgian e un ru
tier foarte bun (el a ocupat 
anul trecut în turul Belgiei 
amatorilor) și trage puternic. 
Uita tea Kepno (123 km de la 
■are loc un nou sprint cu premii. Trec 
jiu ordine Jmszko, Spruyt, apoi C. Du
mitrescu. După 20 de km. cei doi fu- 

tgari re,ușeso să-și creeze uțn avans de

So envin, de ase-

locul 3 
rezervat 
în loca- 
plecare)

DE PE PISTELE DE ATLETISh

nn minut. Observînd pericolul, alergă
torii romîni tre>o la trenă și conduc 
plutonul cu 45 km. Ia oră. îu acest fel 
Ia km. 152 fugarii sînt prinși. La km. 
160 se produce acțiunea hotărîtoare. 
Moiceanu atacă viguros. El este urmat 
de I. Ardeleana, Smolik, Juszko, Do- 
lezal și alți alergători. Astfel, în față 
se formează an gnup de 11 fugari. 
Ceilalți cicliști romîni trec în fața 
plutonului și protejează acțiunea celor 
doi colegi de echipă. Aceasta pentru 
faptul că în grupul fugarilor nu se 
află nici tin ciclist din echipele R.D.G. 
și U.R.S.S. Este evident că întreaga 
echipă romînă acționează unit pentru 
realizarea unei scheme tactice. în lo
calitatea Olesnica (170 km. de la ple
care) se desfășoară un noul sprint cu 
premii. Ordinea : Zapala, Moiceanu, 
Juszko.

Cînd' se intră pe străzile Wroolawu- 
înțesate de spectatori, fugarii în-Iui,

cep să se studieze, să lanseze atacu
rile
și nu acționează decît la intrarea pe 
stadion. Aici el pătrunde al doilea pe 
pistă, în spatele lui Zapala, și după 
150 de m. îl depășește. G. Moiceanu 
cîștigă detașat această etapă.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. G. MOICEA
NU 4 h 41:41; 2. J. Kegels (Belgia); 3. Smo
lik (R.S.C.); 4. Juszko (R.P.U.); 5. Dolezal 
(R.S.C.); 6. Gougaut (Franța); 7. Palka
(R.P.P.); 8. Woodeock (Marea Britanie); 9- 
Boltezar (R.S.F.I.); 10. I. Ardeleanu toți a- 
celași timp cu învingătorul... 28. I. Stoica 
4 h 42:17... 29. C. Dumitrescu... 58. V/. Zie
gler... 70. L. Zanoni același timp.

CLASAMENTUL ETAPEI PE ECHIPE : 
1. R.S.C. 14 h 05:39; 2. R. P. ROMINA a- 
celași timp; 3. R.P.P. 14 h 06:08; 4. Belgia 
14 h 06:15; 5. R.P.U. 14 h 06:15; 6. R.S.F.I.; 
7. Franța; 8. Marea Britani© același timp; 
9. Danemarca 14 h 06:51; 10. Finland-a ace
lași timp.

decisive. Moiceanu stă în rezervă

Răsfoind presa străină

Billy Wright despre tactica de joc
in fotbalul mondial

Tn lumea fotbalului, Billy Wright 
este o personalitate care nu mai are 
nevoie de recomandare. După cum se 
știe, timp de peste 20 de ani el a fost 
omul de bază al renumitului club en
glez Wolverhampton Wanderers. Wright 
a debutat în cariera de fotbalist ca 
mijk 'aș, post pe care s-a consacrat, iar 
tn ultimii ani el a ocupat postul de 
fundaș central, atît în naționala An
gliei, cît și în echipa sa de club. După 
o carieră strălucită, care a consemnat 
în palmaresul său nu mai puțin de 105 
meciuri în reprezentativa Angliei (un 
adevărat record în materiel), Billy 
Wright a abandonat de cinci ani activi
tatea competițională. Dar nu și fotba
lul : el este în prezent directorul tehnic 
al cunoscutului club londonez Arse
nal, preoctipindu-I mult tactica și sis
temele de joc, noutățile care survin 
în această disciplină sportivă.

Nu de mult, Billy Wright a răspuns 
presei străine la cîteva întrebări. Re
producem cîteva fragmente.

— Ce părere aveți despre tactica de 
joc 7

— In ultimii ani, sistemele de joc 
au suferit modificări radicale. Cu zece 
ani in urmă, de pildă, se aplica cu 
strictețe sistemul W.M., în special în 
Anglia și în R.F. Germană. Aces: sis
tem se bază îndeosebi pe fizicul ju
cătorilor, pe jocul „tare", pe acțiuni 
tehnice, cu deschideri lungi și nu atît 
’de mult pe viteză. Pe de altă parte. în 
unele țări ca Ungaria, Iugoslavia, Spa
nia, Italia, sistemele de joc erau dife
rite. adaptate la tehnica și măiestria 
jucătorilor. In aceste țări,, fotbalul se 
juca mai rapid și, de aceea, rezumatele

obținute atunci de aceste formații au 
fost valoroase. Astăzi, în fotbalul euro
pean și chiar în cel mondial există un 
echilibru de forțe. Valoarea individuală 
a jucătorilor, măiestria lor tehnică sînt 
sensibil egale, lată de ce în prezent 
tactica de joc are un rol mai important 
ca orieînd. Ea este aceea care decide 
soarta unui meci, ea este cheia succe
sului. în toată lumea se aplică siste
mul 1—4—2—4 și consider că acest 
sistem trebuie perfecționat pentru că 
cu el se pot obține rezultate și mai 
bune.

— Care este, după părerea du, situa
ția in fotbalul mondial?

— Turneul nu prea strălucit efec
tuat anul trecut de brazilieni în Euro
pa își găsește explicația în faptul că 
brazilienii se pregătesc de pe acum pen
tru „mondialele" din 1966 și că turneul 
lor pe continentul nostru a constituit 
o verificare a elementelor tinere. Ulti
mele campionate mondiale au arătat 
că brazilienii s-au prezentat din ce in 
ce mai bine pregătiți și cred că șl la 
Londra, peste 2 ani, ei vor juca în rol 
important. Nu pot afirma cu certitudine 
că Brazilia va cîștiga pentru a treia 
oară consecutiv titlul de campioană a 
lumii. Să nu uităm că avantajul echi
pei gazde poate fi hotărîtor in acest 
campionat. De data aceasta, englezii 
se pregătesc temeinic, cu dorința fermă - :-r:---- ----------- 1.---- ----- j-_
eră 
ale 
din 
rile
telor mondiale vor fi pentru englezi 
un serios examen de verificare.

de a infirma comportarea rnedio- 
pe care au avut-o la celelalte ediții 
campionatelor rr.ondiale. Meciurile 
America de Sud precum și intilni- 
internaționale dinaintea campiona-

CLASAMENTELE GENERALE : INDIVIDUAL
— 1. J. Smolik (R.S.C.) 6h49:19; 2. D. Mic- 
kein (R.D.G.) la 6 sec.; 3 G. MOICEANU la 
18 sec.; 4. A. Woodeock (Marea Britani©) 
la 30 sec.; 5. J. Kegels (Belgia) la 43 sec.; 
...30 I. Stoica la 1:54; ...33. C. Dumitrescu, 
...53. W. Ziegler la aceeași diferență cu Stoi
ca; ...64. L. Zanoni la 9:44; ...67. I. Arde- 
leanu la 11:36. ECHIPE : 1. R.D.G. 22h31:52; 
2. R.S.C. 22h34:12; 3. U.R.S.S. 22h35:10; 4.
R. P. ROMINA 22h35:I5; 5. R.P.P. 22h35:44; 
6. R.P.U. 221135:33; 7. Franța 22h39:08; 8. 
Belgia 22h40:02; 9. R.P.B. 22h40:13; 10.
R.S.F.I. 22h42:44.

Marți are loc etapa Wroclaw — Poznan 
(174 km) iar miercuri este zi de odihnă la 
Poznan.

• CROSUL ZIARULUI „PRAVDA"
• NOU RECORD EUROPEAN LA 
ift REZULTATE... ȘTIRI

Atleți și atlete din Franța, R.S. 
Cehoslovacă, Iugoslavia, R.D. Germană, 
R.P. Romînă, Finlanda, U.R.S.S. și 
alte țări au lu.at duminică startul in 
tradiționalul cros organizat de ziarul 
„Pravda". In cursa feminină (2000 tn) 
pe primul loc s-a clasat Vera Mulia- 
nova (U.R.S.S.) 6:21,0, urmată de Ta
mara Batințeva (U.R.S.S.) 6:23,3. 
Proba masculină (8000 m) a fost cîș- 
tigată de Alexei Konov (U.R.S.S.) 
— 23:19,8. Campionul olimpic și euro-

ARUNCAREA DISCULUI (M)

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
ÎN MECI retur, echipa de baschet 

(masculin) Real Madrid a învins ca 
84—64 (37—33) pe Spartak Brno, cîș- 
tigînd „Cupa campionilor europeni", in 
primul joc al finalei, disputată la 
Brno. baschet bali știi cehoslovaci repur
taseră victoUa cu 110—99. Echipa 
Real a intrat in posesia trofeului dato
rită unui coșaveraj mai bun.

ECHIPA selecționată de baschet (a- 
matori) a S.U.A. și-a continuat twneul 
in Europa, jucind în orașul Le Mans 
cu reprezentativa Franței. Baschetba- 
liștii americani au cîștigat cu scorul 
de 80—63 (45—31).

TURNEUL DE SPADA de la Padua 
a fost cîștigat de italianul Chicca cit 
3 victorii. Au urmat in 
Ochyra (R. P. Polonă) — 2 victorii, 
Zub (R. P. Polonă) — 1 
Dalnoki (R. P, Ungară) — zero vic
torii. In meciul decisiv, Chicca l-a în
vins cu 10—7 pe Ochyra.

clasament

victorie și

FLORETISTUL polonez Wojda a 
cîștigat turneul internațional disputat 
timp de două zile la Budapesta. In me
ciul de baraj, el l-a învins cu 5—1 
pe maghiarul Gyarmati, clasat pe lo
cul doi. Italianul Curletto a ocupat 
local 3 urmat de maghiarul Szabo.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MOTOCICLISM : Peste 30 000 de 

spectatori au urmărit duminică la Buda
pesta concursul internațional de moto- 
ciclism viteză pe circuit. Iată învingă
torii la diferite clase : 125 cmc: J. Lei- 
tert (R.D.G.); 350 cmc: Cottle (An
glia); 500 cmc: Kurucz (R.P.U.). La 
competiție au participat alergători din 
Anglia, Australia, R. D. Germană, El
veția. Danemarca și Austria.

★
Duminică, la Miskolc s-a disputat 

una din fazele campionatului mondial

de motocicîism (dirt-track). în 
rezervată motocicletelor de 500 
victoria a revenit polonezului Rose' — 
14 puncte, urmat de coechipierul său 
Woryna — 13 puncte, Bartenek (R.S.C.) 
— 12 puncte și Moiseev (U.R.S.S.) — 
11 puncte.

Concursul de haltere de la Vicenza
Sîmbălă s-a desfășurat în Localitatea 

Vicenza din Italia un important concurs 
internațional de haltere, la care a fost in
vitat să participe și recordmanul nostru 
Fiți Balaș.

La capâtul unei lupte foarte interesante 
primul loc ia categoria ușoară a fost ocu
pat de maghiarul Foldi cu 375 kg. Pe lo
cul doi s-a clasat italianul Manironi cu 
365 kg. Reprezentantul nostru Fiți Balaș a 
fost al treilea cu 357,5 kg. în proba de 
,.aruncat" el a obținut 140 kg — bou re
cord al R. P. Romine.

proba 
cmc,

pean în proba de 10 000 m, Piotr 1 
totnikov a ocupat locul 2 cu (im 
de 23:21,8. Din echipa romîtiă cel r 
bun timp a fost realizat de Ovii 
Lupu (24:25,0).

• Atletul cehoslovac Eldrich Dat
a stabilit un nou record al Europei 
aruncarea discului, tn cadrul unui e< 
curs desfășurat duminică la Vyskes 
apropiere de Brno. El a reali: 
62,45 m, irrtrecînd cu 81 eni aciua 
record oficial deținut de Trusem 
(U.R.S.S.). Iată aruncările realizate 
Danek: 53,75; 59,52; 52,54 ; 61/
62,45 și 60,65 m. De remarcat 
Danek a corectat de două ori vecii 
record european, performanța sa 
61,70 m realizată în cea de a 4-a i 
cercare fiind, de asemenea, supecioa 
performanței lui Truseniev.

• Dublul campion olimpic la aru 
carea discului, atletul Oerter, este d 
cis să corecteze 
cord al lumii pe care l-a stabilit acu 
cîteva săptămîni (62,94 m). De faț 
Oerter a fost în ultima vreme indisp 
nibil în urma unui accident suferit 
coloana vertebrală. Anul acesta, la pr 
mul concurs desfășurat la New York 
a aruncat discul la 60,61 m, apoi la , 
doilea concurs, care a avut toc la W 
nut, a realizat recordul lumii. Dup 
concurs, Oerter a declarat că nu es! 
încă complet restabilit și că speră c 
pînă la J.O. de la Tokio să facă 
nouă... serie de recorduri. Se pare e 
Oerter este unul din principalii car 
didați la medalia de aur.

• Decatlonistul Jang a totalizat xr 
tr-un concurs organizat la Walno 
(California) 8043 puncte. Cel mai bui 
rezultat realizat a fost cel 
tura cu prăjina: 4,82 tn. 
concurs s-a remarcat un 
năr ta aruncarea suliței, 
de studentul Universității Oregon, Tip 
ton, care a realizat performanta d< 
80,19 m.

din nou actualul r

de la sări 
în aceiaș 
alt atlet H 
Este vorlx

BOX: Pugilistul negru Souleymane 
Diallo, și-a păstrat titlul de campion 
al Franței la cat. mijlocie, învingîndu-1 
la Saint Nazare prin k.o. în rundul 3, 
pe șalangerul său, Armand Vanucci. 
Diallo urmează să susțină un meci a- 
mical cu Laszlo Papp (R. P. Ungară), 
campionul european al acestei cate
gorii.

TURISM: în apropiere de Weimar 
(R.D.G.), s-a disputat un concurs in
ternațional de orientare turistică. La 
masculin, primul s-a clasat Helmut 
Konrad (R.D.G.). în clasamentul fe
minin, locul întîi a fost ocupat de e- 
chipa R. S. Cehoslovace, condusă de 
Dvorakova. Echipa R. P. Romine s-a 
clasat pe locul 9.

Turneul de șah 
de la Suhumi
Partida 

fundă a 
niti de șah de la Suhumi a opt» cam
pioanei mondiale Nona Gaprindașviti 
pe șahista romînă Margareta Tecxlo 
cescu. Intr-o apărare Ufimțev, jocul a 
decurs intr-o notă de perie echilibru, 
cu acțiuni de ambele părți. Cu citeva 
mutări înainte de întrerupere, cam
pioana mondială a reușit totuși să ci-y- 
tige un pion, avantaj care va ti însă 
destul de dificil de majorat la relua
rea partidei.

centrală din cea de a doua 
turneului international fenii-
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FOTBAL PE GLOB
MECIURI IMPORTANTE 

SAPTAMINA ACEASTA

Pregătiri olimpice pe toate
SUEDIA : A apărut o nouă speranță 

la natație. Este vorba de tînăra Lotte 
Andersson, în vîrstă de 13 ani. care a 
parcurs distanța de 100 m fluture în 
1:11,7. Suedezii spun că Lotte este o 
'rieir.nă urmașă a celei mai talentate 
înotătoare suedeze, Karin Stenbăck. 
Mai mult chiar, Lotte a obținut la 
virsta de 13 ani un rezultat mai bun 
cu 5 zecimi de secundă decît Karin 
Stenback.

JAPONIA: Pentru Jocurile Olimpice 
din 1968, japonezii cer schimbarea pro
gramului de natație, Și anume, ei pro
pun introducerea probei de 800 m liber 
bărbați și înlocuirea probei de 100 m 
fluture femei cu 200 m fluture.

FINLANDA : La campionatele de 
haltere ale Finlandei s-au înregistrat

cîteva rezultate 
grea, Măkkinen _
la semigrea, Kailajârvi a reușit 440 kg. 
Tinărul halterofil de categorie semi
grea. Nuotio, a împins 141,5 kg, per
formanță care constituie un nou record 
mondial de juniori. La triatlon el a 
totalizat 430 kg. Și halterofilii japonezi 
de categorie ușoară s-au impus la un 
concurs desfășurat la Okajama. Pe pri
mul loc s-a clasat Kacuragava cu 390 
kg, urmat de Onuma 382,5 kg și Jama- 
guei cu 380 kg.

bune. La categoria 
a totalizat 450 kg, iar

S.U.A.: Două rezultate ale înotători
lor americani atrag in mod deosebit 
atenția. Pe 110 yarzi Collins a realizat 
timpul de 55.6 iar pe 110 yarzi fluture 
Schulhof a realizat 60 sec.

1

Echipa Internationale din Milano va cîștiga pro
babil campionatul Italiei. In pltu, echipa milaneză 
s-a calificat și în finala „Cupei campionilor euro
peni**, urmând să întîlncască la Viena (27 mai) 
formația Real Madrid. In fotografie : Albertosi în
scrie al treilea gol al echipei în meciul cu Fio

rentina (3—1) ■

Foto : Marchiosi-Firenze

meridianele

In sferturile de finală 
e „Cupei Europei”, 

miercuri se dispută ia 
Stockholm prima întîlnire 
dintre reprezentativele 
Suediei și U.R.S.S. (re
vanșa este programată 
pentru 27 mai la Mosco
va). Tot la 13 mai, la 
Bruxelles, va avea loc fi
nala „Cupei cupelor” din
tre Sporting Lisabona și 
A4.T.K. Budapesta.

Joi (14 mai) se va 
desfășura la Viena meciul 
amical dintre reprezenta
tiva Austriei și (Jrugua- 
yului, la la Koln, echipa 
locală intilnește în meci 
revanșă formația spaniola 
Valencia în semifinalele 
„Cupei orașelor tirgiiri" 
(primul joc a fost c'rști- 
gat de Valencia cu 4—1). 

competiție, tot în această

< 
varos 16 p., Tatabanya și Honved cite 
13 p, Gyor și M.T.K. II p. în clasa
mentul golgeterilor pe primul ioc se 
află Albert (Ferencvaros) cu 11 go
luri marcate.

...ȘI RAPID VIENA ÎN CAMPIO
NATUL AUSTRIAC

6 etape înainte de terminareaCu
campionatului austriac. Rapid Viena. 
conduce autoritar în clasament și, pro
babil, nu va pierde primul loc. Ea tota
lizează 34 de puncte față de Auslria, 
Sehwechat și L.A.S.K., care au cîte 26 
p. Rezultatele etapei de duminică: 
F.C, Austria—Rapid Viena 2—2, Wie
ner Sport Khib-I(apfenberg 2—1, F.C. 
Dornbirn—Sehwechat 3—1, W.A.C. — 
Simmering 2—0, L.A.S.K. —S,V.S. Linz 
3—2.

KENYA: Va cîștiga India din nou 
turneul olimpic de hochei pe iarbă ? 
La această întrebare nu pot deocam
dată răspunde nici cei mai renumiți 
specialiști, deoarece Kenya aliniază 
o echipă deosebit de puternică. Recent, 
la Hyderabad, Kenya a dispus cu 3—2 
de India, iar în meci revanșă la 
Bombay, meciul s-a terminat la egali
tate 2—2. Curiozitatea constă in fap
tul că echipa Kenyei este formată m 
majoritate din... indieni.

BELGIA : Campionul european pe 
3000 m obstacole, belgianul Gaston 
Raelanis. a declarat că la Tokio, in 
afară de proba de obstacole, va concura 
și la 10000 tn. După olimpiadă el va 
asalta recordul mondial pe 5000 m.

In aceeași 
săptămină se dispută al treilea joc din 
semifinale dintre Liăge și Saragosa 
(în primele partide cele două echipe 
și-au împărțit victoriile : 1—0 și 1—2).

La 17 mai, la Lisabona, Portugalia 
intilnește reprezentativa Angliei.

ALTE REZULTATE

• într-un meci de pregătire, echipa 
olimpică a Iugoslaviei a terminat Ia 
egalitate (3—3) cu formația Vojvodina 
din Novi Sad.

• Duminică s-a desfășurat la Paris 
finala „Cupei Franței". Olympiqtte Lyon 
a dispus cu 2—0 de Bordeaux.

FERENCVAROS CONDUCE 
IN CAMPIONATUL MAGHIAR

In etapa a IX-a a campionatului 
maghiar, trei echipe au obținut victorii 
în deplasare: Ferencvaros a dispus 
cu 3—0 de Debrețin, Csepel a învins cu 
1—0 echipa Pecs, iar Szeged a între
cut cu același scor formația Vasas 
Budapesta. Celelalte rezultate: Ujpesti 
Dozsa—Gyor 3—1, Tatabanya—Komfo 
5—1, Honved—Dorog 0—0, M.T.K.— 
Diosgyor 2—0. In clasament: Ferec-

• In preliminariile turneului olim
pic de fotbal, la Addis Abeba echipa 
Marocului a învins cu 1—0 reprezenta
tiva Etiopiei. Cel de-al doilea meci se 
va desfășura la 24 mai ta Casablanca, 
în turneul preolimpic de la Lima (re
zervat echipelor sud-americane), Peru 
a învins cu 3—0 Columbia.

• La Sănta Fe (Argentina). echipa 
Colon din localitate, clasată pe foml 
doi în prima categorie, a învins cn 2—1 
(0—1) pe Santos (Brazilia).
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