
In raionul Lehliu

upă două luni
de întreceri

— Ce reviriment au adus îft 
ivitatea asociațiilor sportive 

raionul Lehliu, cele două 
i de întreceri din prima etapă 
Spartachiadei. republicane ? 
Lceastă întrebare am adresat-o 
:le trecute, activiștilor consi- 
ui raional UCFS Lehliu. Din 
punsurile primite cît și din 
istatările făcute în unele aso- 
ții, ne-am format următoarea 
■ere: în această perioadă ac- 
tatea sportivă de mase din 
anul Lehliu se desfășoară în- 
în ritm susținut, dar posibi- 
ițile de a obține mai mult, 

sînt epuizate nici pe de- 
te...
>ă vedem cum stau lucrurile, 
unele asocații ca Libertatea 

\.C. Belciugatele, Lehliu-Sat, 
irea - Fundulea, Avîntul G.A.C. 
r Mărunt, Steagul roșu 
\.C. Rași, Unirea Siliștea, și 
ele, se organizează întreceri 
p serie de ramuri sportive, 
isiliile acestor asociații spor-

Din viața 
organizației noastre

e colaborează strîns cu orga- 
:ațiile U. T. M., cu cadrele 
lactice, cu conducerile cămine- 
■ culturale, și sînt pe cale de 
atrage întregul tineret în prac- 
area organizată a exercițiilor 
ice.
întrecerile au prilejuit atît 
’.solidarea organizatorică a 
or asociații cît și îmbunătă- 
;a activității competiționale. O 
ie de asociații sportive și-au 
lenajat, în această primăvară, 
i terenuri sportive simple, au 
mat noi echipe, au atras zeci 
zeci de tineri colectiviști în 

idul membrilor UCFS.
La asociația sportivă care 
icționează pe lîngă G.A.C. din 
.ui Rași au fost înscriși în 
1FS încă 84 de tineri și vîrst- 
:i. Toi aici, tînăra Î...L.L 
ire Alexandrina Sima, care a 
nat in luna martie un curs de 
itructori sportivi, a înființat o 
lipă de handbal-fete. Nu au 
nas mai prejos nici sportivii 
la Unirea Fundulea. Ei au 

lenajat, prin muncă voluntară, 
teren de handbal în 7, unul 
volei și sectoare pentru pro

le atletice. Printr-o populari- 
re a întrecerilor Spartachia- 
i republicane. Consiliul aso- 
iției sportive a atras în con- 
rsurile de volei, atletism, hand- 
I, etc. numeroși tineri iar în 
idurile asociației 107 noi mem-

învătă-

T. RABȘAN
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De la trimisul nostru special, H. Naum

0 nouă victorie romînească în „Cursa Păcii": 
Ion Stoica a eîștigat etapa Berlin-Leipzig

• ECHIPA R. P. ROMINE SI
A INTRAT ÎN PLUTONUL

G. MOICEANU ÎȘI MENȚIN LOCURILE e ION STOICA — 
FRUNTAȘILOR • AZI Șl'MÎINE, DOUA ETAPE DIFICILE.

încă o victorie în „Cursa Păcii" 1. De data aceasta realiza
torul frumoasei performanțe a fost tînărul student în anul II 
la I. C.F., ION STOICA, care a eîștigat o etapă grea de o 
manieră ce a entuziasmat întreaga caravană ciclistă. Este prima 
lui victorie de etapă în „Cursa 
romîni în această ediție și a șa
sea de-a lungul anilor în cea mai 
mare competiție a ciclismului a- 
mator. Succesul lui Ion Stoica a 
creat un plus de optimism în rîn
dul formației romîne, a 
hotărîrea cicliștilor noștri de 
continua lupta cu și mai multă 
ardoare pentru îmbunătățirea si
tuației reprezentativei R. P. Ro
mine în clasamentul general pe 
echipe. Pentru excelenta lui com
portare în etapa Berlin—Leipzig, 
ca și pentru modul cum a mun
cit în cursele desfășurate pînă 
acum, ION 
citări!

Un succes frumos al floretiștilor noștri l

ROMINIA—ITALIA 13-12!
• UN MECI DECIS LA ULTIMUL ASALT • O VICTORIE A VO- _. ----------- DE L(JpȚĂ

INȚEI Șl

Trei ore au fost necesare pen
tru a se cunoaște echipa cîștigă- 
toare în meciul R.P. Romînă — 
Italia, la floretă masculină,! 
Trei ore de luptă dîrză pe plan
șă și 25 de asalturi, unul mai 
frumos decît celălalt. Confirmînd 
succesul din turneul cu repre
zentativa orașului Belgrad, de 
acum două săptămîni, floretiștii 
noștri au repurtat o victorie de 
prestigiu, de o manieră mai ca
tegorică decît o ilustrează sco
rul (13—12).

Mec-iul, 
loc ușor. Italienii au trimis 
București tot ce au avut mai 
formă la ora actuală, q echjpă 
de mare finețe tehnică, rodată 
în zeci și zeci de concursuri in
ternaționale și din care s-au de
tașat Curletto, La Ragione și

evident, n-a fost de 
la 
în

PUTERII

Toți acești trăgătoriPineiii.
s-au impus la recentul triunghiu
lar R. P. Ungară Italia + 
Franța ținut la Budapesta. In 
plus, în capitala R.P. Ungare, 
Curletto s-a cla*at  pe locul I 
și în turneul individual. Prin ur
mare, italienii veneau la Bucu
rești cu o „carte de vizită" edi
ficatoare. De altfel, înainte de 
meci, consultîndu-1 pe conducă
torul delegației italiene, fostul 
campion olimpic Mangiarotti și 
solicitîndu-i un pronostic, aces
ta ne-a declarat, fără rezerve, că 
victoria echipei Italiei nu poate 
fi pusă la îndoială. 1 ;

începutul meciului părea să 
confirme acest pronostic: trei

(Continuare în pag. a 3-a)

Rzepin (km 49) e eîștigat de 
bulgarul Kolev. La ora 14,45 
caravana trece Oderul. Imediat 
are loc un nou sprint cu premii 
în orașul Frankfurt pe Oder 
(km 70). Primul tre ce Mickein 
(R.D.G.) urmat de Spruyt (Bel
gia) și Prisette (Franța). S-a 
făcut frig și ploaia continuă. 
Mașinile și-au aprins farurile 
pentru a-și semnaliza prezența. 
Urmează câteva urcușuri care 
pun la grea încercare rezistența 
cicliștilor. Atacă alergătorii po
lonezi, dar băieții noștri răs
pund prompt. în apropiere de 
Berlin încetează -ploaia și în
cep... sprinturile. Se detașează 
Ampler, căruia îi ia plasă Do- 
lezal, dar încercarea nu reu
șește. Cu 16 km înainte de sosire 
zvîcnește Moiceanu, urmat de 
Spruyt. Ei iau un avans de a- 
proape 200 m, însă în mai puțin 
de 3 km sînt ajunși de pluton. 
Din nou tentativă. Autorul Am
pler. Dar nici el nu are suc
ces. Apoi toată lumea se rezervă 
pentru sprintul final, la care 
participă un pluton masiv de 
peste 70 cicliști. Jan Smolik 
(R.S.C.) se plasează bine și reu
șește să cîștige, consolidîndu-și

Al doilea tur al intilnirii Raminia-Ungaria

Tinerii tenismeni r o mini

STOICA merită feli-

întărit 
a

a sportivilor

(Continuare in pag. a 8-a)

ION STOICA

NOU RECORD LA
ATLETISM

14 (prin telefon). 
Caravana ciclistă a celei de-a 
XVlI-a ediții a „Cursei Păcii" 
a trecut joi de pe teritoriul 
R.P. Polone pe acela al R.D. 
Germane. După ziua de odihnă 
petrecută miercuri la Poznan, 
cicliștii au făcut joi dimineață, 
cu trenul, transbordarea de la 
Poznan, la Swiebodzin (110 km). 
Deși miercuri a fost o zi căldu
roasă (termometrele au înregis
trat 32° C), joi la ora prînzu- 
liui, cînd s-a dat startul, a în
ceput să cadă o ploaie rece, 
însoțită de un vînt puternic. 
Șoseaua îngustă, udată din bel
șug de ploaie, a constituit un 
permanent pericol pentru aler
gători. De altfel, s-au și produs 
numeroase căzături. S-a plecat, 
ca de obicei, tare. Pentru aceas
tă vreme, media orară realizată 
în prima oră (43 km) e exce
lentă.

Sprintul era premii din orașul

BERLIN
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marți 
rela-

F. BALAȘ S-A CLASAT PE PRIMUL LOC 
ÎN CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA VICENZA
Halterofilul romi n a întrecut pc S. riannironi (Italia)

I. toldșj

' — Cu i 
reuniunea

(Ungaria) considerați printre cei mai Puni
din lume

ce prilej s-a
i de la Vicenza ?

organizat

de două ori învingători
Al doilea tur al între

cerilor dintre reprezenta
tivele de tenis ale Romî- 
niei și Ungariei a adus 
față în față pe cei mai 
buni tineri jucători din 
cele două țări.

Am asistat la meciuri 
dîrz disputate, spectacu
loase, în care nota domi
nantă a fost jocul din ce 
în ce mai bun al echi
pierilor primei noastre 
reprezentative, llie Năs- 
tase și Sever Dron. Apoi, 
aceiași s-au remarcat 
printr-un randament spo
rit în proba de 
care s-au arătat 
oaspeților.

Pe tabela de 
ceasta se citește : 
nia A—Ungaria A 3—2, 
Rominia B —Ungaria B 
3—2. Victorii cucerite la 
mare luptă, dar pe deplin 
meritate.

Tn primul său joc 
marți, llie Năstase a 
sat în cabine tracul 
prudența în fața celui mai re
dutabil dintre oaspeți. Varga

dublu, în 
superiori

scor a-
Romî-

de 
la
și

In numărul nostru de 
n anunțat, potrivit unei 
ri telefonice luate de la un 
ar de sport, din Italia, că Fiți 
alaș a ocupat locul 111 în con- 
irsul internațional de haltere de 

Vicenza, realizînd astfel o 
■rformanță remarcabilă. Dar o 
iță cu sosirea delegației noas- 
e de Ia Vicenza am avut o sur- 
•iză și mai plăcută: Fiți Balaș 
j s-a clasat pe locul 111, ci pe 
imul loc întrecind pe reduta- 

ilii halterofili Imre Fbldy și Se- 
istian Mannironî care au ocu
lt locurile HI, respectiv IV la 
Snpionatele mondiale de anul 
ecut de la Stockholm.
Un scurt interviu solicitat an- 
enorului Gh. Mănăilescu — 
ire l-a însoțit pe F. Balaș ia 
icenza — ne-a edificat asupra 
ilorii acestui concurs

— Federația italiană de hal
tere a organizat un concurs in
ternațional preolimpic la trei ca
tegorii: cocoș, pană și grea, la

— Cel mai bun rezultat ob
ținut ia Vicenza aparține repre
zentantului nostru F. Balaș, cla
sat pe locul I cu 357,5 kg. între
cerea „penelor" a fost cea 
spectaculoasă pentru că la 
ceastă categorie au evoluat

mai
a-
Pe

j,FJtlUSCITO IL "QUAORANflQLĂRE, INTERNAZiONALE OELL'UMBERTO 

j II rumeno Balassollewa 357,5 chill 
ed ha la meglîo su Mannironî (355)I B «tațltare ia naUHlto U su» nuoyo nrimato nello slaneiv con il bllancere a

-'■“ntnirrif • ii - ■ --ț -Ț'-'ț- Tnr neUo ueucia • ț awuxuw „

care au fost invitați cei mai buni 
halterofili din Italia. Ungaria, 
Austria și Rominia. După cum se 
știe, la categoria pană a fost 
invitat și halterofilul romîn F, 
Balas

— Cum apreciați rezultatele 
învingător ilar ?.

podium cîțiva din cei mai buni 
halterofili ai lumii. Au lipsit 
doar japonezul Miake și ameri
canul Berger, pentru ca con
cursul să fi fost un adevărat 
campionat mondial sau olimpic.

(Continuare in pag. a 3-a)

llie Năstase a adus prima înfrîngere 
maghiarului Geza Varga

Foto : T. Roibn

Actualitatea sportivă
Cu ocazia etapei regionale a 

campionatelor școlare de atle
tism tînăra Elisabeta Baciu din 
Roman a realizat un nou record 
republican în cursa de 500 m 
(1: 17,9) pentru junioarele de 
categ. a Il-a. Acesta este al 
21-LEA RECORD 
CAN stabilit de 
In actualul sezon.

la 10 iunie un curs de pregătire 
de noi oficiali. Doritorii pot lua 
cunoștință 
ticipare și 
pînd de la 
misiei din 
etajul I.

de condițiile de par
se pot înscrie înce- 
16 mai, la sediul co- 

str. Ion Ghica nr. 7,

REPUBLI- 
atleții noștri

UN NOU
OFICIALI

CURS
DE BOX

DE

Comisia de box
Consiliul orășenesc 
rești organizează

de pe lîngă 
UCFS Bucu- 
începînd de

„CUPA VOINȚA"
La numai o săptămînă de 

desfășurarea „Cupei Olimpia”, 
practicanții sporturilor nautice 
din Capitală au prilejul să se 
întreacă intr-un nou concurs : 
„Cupa Voința". întrecerile au 
loc mîine dimineață, de la ora 9, 
tot pe lacul Herăstrău, linia de 
sosire a echipajelor fiind cea 
tradițională, în dreptul debarca
derului Bordei.

la

<
— jucător de atac — a fost do
minat cu propriile sale arme, 
calea spre fileu fiindu-i mereu 
barată de mingile agresive ale 
tenismanului nostru. Pentru în- 
tîia oară în aceste zile de între
ceri primul reprezentant al oas
peților a trebuit să părăsească 
terenul Învins... în acest timp 
Dron culegea o victorie conclu
dentă asupra celei de a doua 
rachete maghiare, L. Kovacs.

A urmat partida de dublu. 
Năstase și Dron au format o 
pereche sudată și foarte activă, 
derhostrînd că putem și noi 
juca dublul în forță I In schim
burile spectaculoase de voleuri, 
care au abundat în această par
tidă, de cele mai multe ori ro- 
mîniL au avut 
După prima zi 
gurată: 3—0 1

ultimul 
victoria

RADU

cuvin t. 
era asi-

VOIA

(Continuare in pag. a 5-a)

Astăzi, etapă in categoria A la fotbal

Stcaua-Pctrolul, un meci de tradiție
Etapă de fotbal — astăzi în 

campionatul categoriei A, cu me
ciuri interesante din care se des
prinde jocul Steaua—Petrolul, 
programat în „vedetă" pe stadio
nul Republicii. învinși în toamnă 
cu 2—1, militarii vor căuta să-și 
ia revanșa și o dată cu ea și- 
cele două puncte care să-i men
țină în lupta pentru locul întîi.

La rîndul lor, ploieștenii — cu 
Dridea I în revenire de formă — 
înregistrează un oarecare reviri
ment. Pentru meciul de azi an
trenorul llie Oană a pregătit se 
pare o nouă formulă în apărare, 
deparețe cuplul fundașilor cen
trali Hălmăgeanu—Alecu, folosit 
duminică cu Siderurgistul, nu 
poate fi opus cu același succes 
înaintașilor centrali de la Steaua. 
Mai tare ni se pare perechea Fro- 
nea—Hălmăgeanu-

Și celelalte două fruntașe ale 
clasamentului, Dinamo București 
(locul I) și Rapid (locul II) pri
vesc cu atenție meciurile lor cu

latâ programul etapei: 
București, stadionul Republi
cii, ora 15,15: Dinamo — Cri- 
șui; ora 17: Steaua — Petro
lul; Iași: C.S.M.S. — Progre
sul; Pitești: Dinamo—Rapid; 
Timișoara: Știința — U.T.A.; 
Cluj: Știința — Farul; Galați: 
Siderurgistul •— Steagul roșu.

Crișul Oradea și — respectiv — 
Dinamo Pitești. In timp ce lide
rul fine foarte mult să șteargă 
slaba impresie lăsată duminică,

feroviarii vor căuta să-și conti
nue șirul succeselor. Pentru că 
orice punct pierdut în această 
fază a întrecerii îi poate scoate 
pe rapidiști din lupta pentru lo
cul I.

Ce ne rezervă — în rest — a- 
ceastă etapă ?

Un meci — Siderurgistul Ga
lați — Steagul roșu Brașov — 
cu prea puține implicații pentru 
configurația clasamentului și alte 
trei care vizează periferia: 
C.S1M.S. Iași — Progresul Bucu
rești, Știința Timișoara — U.T.A. 
și Știința Cluj — Farul Constan
ța. Desigur, în aceste trei meciuri 
gazdele sînt acelea care au ne
voie stringentă de puncte. Va li 
suficient pentru atingerea scopu
lui doar avantajul terenului pro
priu ?.
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Azi și nimic, ultimele intilniri din „zone"

0 MARE SURPRIZĂ: Florea Pătrascu eliminai tie un tînăr boxer din Onești

Toți salar iații
participă la concursuri 
Asociația noastră sportivă „Dună

rea de pe lingă Sfatul popular re
gional Galați, ace 250 de .membri care 
activează in 9 secții pe ramură de 
aport. La ora aciuata ei slut angrenați 
în întrecerile Spartachiadei -republicane, 
in cadrul cărora ne-am propus, și sîn- 
țem siguri că vom reuși, să atragem 
foti salarifiții instituției.

Ținind seama de preferințele tinerilor 
noșț-ri, consiliul .iseoiației ...sportive a 
înființat -recent secții -ie tenis de masă, 
■volei .și șah. De asemenea, pentru a 
putea organiza in cele rtwi bune con
ți iți Ui ți diferite concursuri, vom ame
naja în eur-nid terenuri simple de volei, 
baschet, handbal și o arenă de popice. 
Ne-ain propus să a'Wliem trei secții pe 
ramură de spart, sa pregătim 15 spor
tivi pentru a fi legitimați și să inițiem 
o serie de îtrtîlniri prietenești cu sala- 
riații sfaturilor populare din Brăila, 
Bacău și alte orașe.

Participanții Ia prima etapă a Spar- 
tachiadei republicane își trec ou acest 
prilej și probele Insignei de polisportiv. 
Pină în prezent și-au îndeplinit toate 
normele peste 80 de tineri și vârstnici, 
iar alți 25 au trecute o serie de probe, 
fiind hotărîți să cucerească insigna 
pină în ziua aniversării a 20 de ani 
de la Eliberare.

Ing. MIHAI TEODORESCU 
președintele asociației sportive 
a Sfatului .popular regional 

Galați

întrecerea viitorilor constructori
Joi fiupă-amiază unul din terenurile Complexului sportiv „23 August" 

fremăta de voioșia sutelor de tineri, participant! la faza 1 a marii competiții. 
Peste 300 de viitori constructori, elevi ai Centrului școlar profesional con
strucții și montaj, in frunte cu cei patru profesori de educație tizicâ ai școlii, 
au venit sa se întreacă la probele de atletism in cadrul Spartauhiadei re
publicane. 'întrecerile au durat pină cind umbrele serii au învăluit stadionul.

Din zeci'le de aunje, ale celor evidențiați, am reținut cîteva: Ilie Du
mitru — la 100 m, Gheorghe Moise — 800 m. Zamfira Pană — 500 ni. 
Maria Manțog — lungime, Angela Cutinao — 80 m, Gheorghe Dumitrașou 
•— lungime etc. In fotografie, una din numeroasele sărituri spectaculoase.

* ' * ' Foto: # lonui

După două luni de întreceri
(Urmare din pag. 1)

bri. Printre asociațiile care au obținut 
o serie de succese, chiar după primele 
săptămîni de la începerea marii com
petiții, se mai numără Libertatea Bel- 
ciugatele, unde s-au format două echi
pe noi de handbal și volei fete, Steaua 
Lehliu-Sat, unde s-a amenajat o popi- 
cărie simplă și a luat ființă o echipă 
de volei băieți.

Pe plan raional, situația se prezintă 
în felul următor : pină la 5 mai au 
participat la întreceri, 20 187 de per
soane (angajamentul pentru etapa 1 — 
30 000); s-au amenajat 15 terenuri 
sportive simple (angajament 30); au 
trecut toate probele Insignei de poli
sportiv — 1 370 de tineri (1 400); au 
fost înscriși 750 de noi membri UCI S 
(1 000); au fost legitimați 300 de 
sportivi iar 10 secții au fost r,-filiate la 
federațiile de specialitate.

Trebuie să mai amintim de un fapt 
pozitiv în activitatea consiliului, și 
anume, acela al organizării, pentru pri
ma oară, a unui campionat raional la 
handbal în 7, la băieți și fete. In a- 
ceastă competiție — care a mărit nu

mărul campionatelor raionale la 8 (at
letism, -.fotbal, volei, șdh. tenis de masă 
și handbal), activează 6 echipe de bă
ieți și 4 de fete.

Mai slab stau lucrurile în privința 
îndeplinirii altor obiective, printre care 
organizarea „duminicilor cultural- 
sportive", clasificarea sportivilor și or
ganizarea intrecerilor de atletism și de 
gimnastică. La atletism se țin puține 
concursuri și ele sînt slab organizate, 
cu participant puțini ; la gimnastică 
nu sint atrași decât elevii...

Comisia raională de organizare a 
Spartachiadei republicane se poate 
spune că nu prea își duce viața ; ac
tivează mai mult tovarășii care prin 
natura muncii lor, se ocupă de sport. 
Lin sprijin insuficient acordă organi
zării competiției reprezentanții Consi
liului local al sindicatelor și .ai Secțiunii 
de învățămînt.

Pină la încheierea primei etape a 
Spartachiadei republicane au rămas 
doar cîteva săptămîni. Se impune deci 
ca membrii comisiei raionale de orga
nizare să desfășoare o muncă mai in
tensă și mai concretă.

întrecerile din cadrul etapei de 
zonă a campionatului republican in
dividual de box se apropie de sTîrșit. 
La Timișoara, Galați, Craiova și O- 
radea amatorii de box au. putut ur
mări -— în general — partide atrac
tive, dîrz disputate. N-au lipsit nici 
surprizele, lată acum cîteva relatări 
de la aceste întreceri ale trimișilor ș.i 
corespondenților noștri.

GALAȚI. Spectatorii au asistat aici 
ta câteva surprize. Una dintre acestea 
a fost furnizată de tînărul brăilean 
N. Etaicu, care a fost declarat învin
gător in partida au. campionul N. Mol
dovan. Dași Moldovan a făcut mai 
mult box în toate reprizele, totuși Deicu 
a fost mai agresiv, .fapt care i-a de
terminat pe judecători să-i acorde victo
ria. V. Antonia (Buc.) a trecut destul de 
greu de brașoveanul Șt. Sipoși. Acesta 
din urmă a căutat să-și țină adversarul la 
distanță cu directe de stingă dar An
tonin a știut să atace, îndeosebi cu 
oroșee la corp și la cap, și. a obținut 
astfel victoria. ALTE REZULTATE : 
muscă: Gh. Gheorghe (Buc), b. ab. 
III P. Kiraly (Brăila), D. JDavidescu 
(Buc.) b. p. I. Mica (Oradea) ; semi- 
mijlocie : P. Păcuraru (Oțelul Roșu) 
b. p. G. Manolache (Craiova), D. 
taiescu și I. Petrescu (Buc.) — 
descalificați pentru 'box nwegulamen- 
•tar, V. Bacănel (Ciudanovița) b. K.O.l. 
II. Bogdan (Reșița). I. Covaci (Brăi
la;) b. neprez. C. Frătescu (Călărași), 
■mijlocie : M. Mariuțan (Buc.) b. ab. 
J. P. îMoinea (Călărași), V. Parianu 
(Brăila) b.p. V. Motani (C. Turzii), 
A. Teoderescu (Buc.) b.p. I. lo.-dache 
(Buc.): -semigrea; D. Gheorghiu (Buc.) 
.b. p. T. Gîrciov ■(•Gi ud ano Vița), Șt 
.Panducu (Craiova) b. ab. 11 C. Pe- 
trenciuc (Tulceu).

PETRE HENȚ

TIMIȘOARA. întâlnirile desfășurate 
pină in prezent au fost de un nivel 
tehnic bun. în prima gala, din cele 
18 partide cinci s-au terminat înainte 

’ de limită. Cel mai frumos meci l-au 
furnizat M. lonescu și P. Nrculescu 
(ambii din București). Primul a învins 
la puncte. Iu reuniunea a doua, din cei 
3G de boxeri care au urcat treptele rin
gului, zece au fost învinși prin aban
don. Cel mai frumos meci : Gh. Anton 
(Buc.) — 1. Cosita (Oradea). Victo
ria a revenit bucureșteanului.

Joi seara au avut loc primele semi
finale, majoritatea imihiiritor ridicin- 
du-se la un nivel superior. Mențiuni 
pentru partida dintre P. Covaliov (Brăi
la) și A. Simion (Muscel), în care pri
nțul a ieșit învingător. ALTE REZUL
TATE. N. Gînju:(Buc.) b. p. P. Ciurea 
(Tg. Mureș), C. Macovei (Buc.) b. p. 

' M. Dumbravă (Galați,)., A. Stănescu 
l (Reșița) b. ab. Gh. Adobrițoaie (Ga

lați), I. Vișinescu (.Muscel) b. p. D 
Minea (Buc.) — decizie discutabilă 
Gh. Bădoi (Buc.) b. dese. 111 Gh. An
ton (Buc.), P. Deca (Craiova) b.p. N 
■Spinu (Brăila).

AL. GROS și T. ȚARANU-coreșp.

ORADEA. I ntîlnirile disputate 
miercuri seara s-au caracterizat prin- 
tr-o luptă epuizantă, lipsită de sper, 
taculozitate. Excepție au făcut parti
dele dintre Gh. Stan (Buc.) — P 
Banga (C-ța). P. Baltă (Brăila) — 
Gh. Palanga (Buc.). Iată cîteva rezul
tate tehnice : N. Băleanu (Galați) b.p 
M. Bucși .(Ciudanovița) — decizie drs 
cutabilă, C. Buzdliuc (Craiova) b.p. A 
Iliescu (C-ța), M. Soare (Buc.) b.p 
G11. Vieru (Iași.) —■ decizie eronată 
M. Cîrciumaru (Onești) b.p. M. Să 
vescu (Galați), Șt. Po-poacă (Buc.) 
b. K.O. 1. M. Culcear (B. Mare),

JOI. C. Nlculescu (Buc.) b. ab. P 
Baltă (Brăila), Șt. Cojrn (Galați) ‘4 
ab. II Gh. Manole (Pitești). Cea ma 
mare surpriză a conșîițutt-o elimina
rea lui Florea Pătrașcu (Craiova) di 
către M. Cîrciumaru (Onești). Patra? 
cu a fost numărat in ultima repriză 
pierzînd olar la puncte.

ILIE GHIȘA-coresp

CRAIOVA. Dacă nivelul tehnic Ir 
care s-au disputat meciurile din ulii 
mele doua reuniuni a frust abia satis
făcător, combativitatea a fost ta -schimt 
la înălțime. N. Puiu (Buc.) in forme 
de zile mari a făcut în compania Iu 
A. V-erdeș (Buc.) a partidă de mane 
atracție. Net suportat, Puiu h obținu; 
victoria la puncte. M. Atighel (Buc.) 
de nerecunoscut in meciul eu A. Maia 
(Cluj), a obținut a victorie numa 
datorită greșelii comise de arbitrii N 
Brinzeanu și Gh. Mihai.

In reuniunea de joi, 'P. Vatiea (Buc.’ 
— cel mai solicitat dintre „olimpici' 
,1a această competiție — a întrecut di 
puțin pe cdlegul său de sală Gli. An 
ghel, In cel mai frumos meci ăl „zo 
nei“. Fostul campion de juniori P 
Pnunea (Cluj) pus pe... fapte mar: 
l-a întrecut la puncte pe combativa 
M. Dincă (Bvc.). Campionul categc 
riei semiușoare din 1963, M. Băloit 
l-a învins destul de grâu pe C. Litr 
(Oțelul Roșu). I. Alexandru (Ploiești 
a fost oprit nejustificat de juriu di 
lupta pentru titlul de campion la w 
tegoria semigrea. Deși a cîștigat dou 
din cele trei reprize (și deci și rm 
citii), totuși el a fost declarat învin 
de arbitrii V. Berezovschi și M. Vo 
culesou, in fața lui P. Kurunczi (Bocșa

M. TRANC

în fiecare săptămină stadioanele 
găzduiesc mii de iubitori ai sportului, 
prezenți la meciurile de fotbal sau Ia 
alte competiții sportive. Cu acest pri
lej. stațiile de amplificare ale stadioa
nelor trebuie folosite judicios în vede
rea desfășurării unei intense propagan
de sportive. a atragerii oamenilor mun
cii, a tineretului în practicarea exerci- 
țillpr fizice și sportului. Mai sint insă 
cluburi, asociații, care nu acordă atenția 
cuvenită acestei importante probleme, 
lăsind stațiile de amplificare ale sta
dioanelor in grija exclusivă a telmicie- 
nilor mînuitori care le folosesc, in ma
joritatea cazurilor, doar pentru a trans- 
nțite muzică, in pauzele meciurilor de 
fotbal. Așa ș-pu petrecut lucrurile, cu 
puțin timp in urmă, pe stadionul din 
orașul Piatra Neamț. Deși aci se or
ganizase deschiderea festivă a sezo
nului activității sportive in aer liber 
și cp acest prilej, in pauzele dintre 
cele două meciuri oficiale de fotbal, 
s-a organizat o defilare a sportivilor, o 
demonstrație de gimnastică, în
treceri ale atlețilpr pe 100 și 
400 de metri etc., stația de amplifica
re nu a fost folosită decit pentru a a- 
nunța formațiile echipelor de fotbal și 
pentru a transmite muzică. Astfel tot 
ceea ce s-a organizat pe stadion a ră
mas într-un deplin anonimat. Iar dis- 
pursul, rostit de un activist al clubului, 
rară ajutorul microfonului stației de am
plificare a fost auzit doar de vreo cîțiva 
spectatori aflați în imediata apropiere 
a vorbitorului. Restul, mii de specta-

OE CE NU SiNT FOLOSITE JUDICIOS STAȚIILE DE AMPLIFICARE 
ALE STADIOANELOR OIN PIATRA NEAMȚ, BACĂU Șl IAȘI?

tori, au trebuit să se mulțumească cu 
mimica celui care vorbea. Ca pe vre
mea filmului mut.

In timp ce pe pista stadionului se 
desfășurau probele de alergări, în ca
drul cărora atleții și atletele își dis
putau cu ardoare în-tîietatea, asaltînd 
noi performanțe, șțația .de amplificare 
a stadionului transmitea... muzică. Nici 
reușita demonstrație de gimnastică Ia 
aparate executată de un grup de copii 
talentați, îndelung aplaudați de miile 
de spectatori, nu s-a bucurat de vreo 
atenție din partea stației de amplifi
care. Cine erau acești micuți gimnaști 
talentați, cine era instructorul care i-a 
pregătit și care le supraveghea atent 
evoluția ? Acestea au rămas o enigmă 
pentru miile de spectatori prezenți pe 
stadionul din Piatra Neamț. Dacă mai 
adăugăm și faptul că, deși festivita
tea de deschidere a noului sezon spor
tiv se desfășura în cadrul Spartachia
dei republicane, stația de amplificare 
n-a suflat măcar un singur cuvințel 
despre această mare competiție, avem 
o imagine completă a felului cum înțe
leg activiștii clubului sportiv Ceahlăul 
și îndeosebi cei din comisia de propa
gandă a acestuia să folosească stația 
de amplificare a stadionului.

La numai o săptămînă după această 
„intimplare", o situație cu totul ase
mănătoare s-a petrecut și pe stadionul 
„23 August" din Bacău. Festivitatea 
sportivă de deschidere a noului sezon 
ce se desfășura pe acest stadion — de
filarea sportivilor, demonstrația de 
gimnastică Ia sol a unor fetițe pline de 
grație și talent. întrecerile de atletism 
și jocurile distractive — s-au desfășu
rat în același anonimat condamnabil.

UliAtllfll ANCIHIIEirA

Singura încercare de a populariza a- 
ceastă festivitate sportivă — amplifica
rea cuvintării rostită de către unul din 
secretarii clubului Dinamo Bacău — 
s-a soldat și ea cu un eșec, deoarece 
stația nu era reglată. Acestea s-au 
petrecut în condițiile in care se atră
sese la timp atenția unor tovarăși din 
conducerea C.S.O. Dinamo Bacău asu
pra modului defectuos în care funcțio
nase stația de amplificare la festivita
tea sportivă organizată, cu o săptămî
nă înainte, la Piatra Neamț.

Asemenea situații pot fi întîlnite și 
la stadioanele din alte orașe și regiuni. 
La Iași, de pildă, în ziua de 26 aprilie, 
în pauza intîlnirii amicale de fotbal 
dintre echipa C.S.M.S. și formația bul
gară Beroe Stara Zagora, s-au desfășu
rat cîteva probe atletice de alergări. In 
timpul acestora stația de amplificare a 
stadionului transmitea muzică. Proce- 
dîndu-se astfel, nu numai că nu se 
popularizează atletismul în riadul tine
retului dar chiar pot fi demobilizați 
unii tineri atleți care-și văd eforturile 
subapreciate.

Comisiile de propagandă regionale, 
raionale, ale cluburilor sportive trebuie 
să ia măsuri neîntîrziate pentru ca sta
țiile de amplificare de la stadioane să 
fie folosite judicios. Să se alcătuiască 
din timp programul stației de amplifi
care pentru zilele cind pe stadion se 
desfășoară meciuri de fotbal sau alte 
competiții sportive. Să facă cunoscute 
spectatorilor pasajele cele mai impor
tante din regulamentele jocurilor ce se 
desfășoară pe stadion, astfel incit spec
tatorii să fie ajutați să aprecieze just 
deciziile arbitrilor, evoluția jucătorilor 
atît la meciurile de fotbal cit și la cele 
de rugbi, handbal, volei etc. Totodată 

să fie popularizate șî activitățile spoi 
tive organizate în pauzele meciurilo 
acordindu-se o atenție deosebită into; 
cerilor atletice. Să fc anunțați nom 
nai atleții care concurează, antrenori 
sau instructorul tor, precum și cîștig; 
torii întrecerilor și rezultatele ce le-r 
obținut

In cadrul fiecărui program al stat 
itor de amplificare să se difuzeze lozin 
mobilizatoare adresate oamenilor mu 
cii, tineretului, prin care să fie pop 
larizate Spartactiiada republicană, (Co 
cursul pentru insigna de polisportiv ; 
în general, foloasele practicării în m< 
organizat șl sistematic a exerciții! 
fizice și sportului.

Programul întocmit trebuie respect 
cu strictețe. Să nu fie admise nici j 
tel de improvizații dîn partea crainii 
lor stației, în afară de eeie impuse < 
ivirea unor schimbări de jucători d 
formația echipelor aflate în întrece: 
sau modificările de scor și realizata 
acestora.

Organele UCFS nu trebuie să u 
faptul că stațiile de amplificare i 
stadioanelor sînt mijloace tehnice 
ajutorul cărora se poate desfășura 
rodnică propagandă sportivă în rine 
maselor largi de oameni ai muncii, 
tineretului. Folosite cu pricepere 
simț de răspundere, ele pot aduce o p 
țioasă contribuție la popularizarea di 
ritelor ramuri de sport, la mobilizai 
tineretului în practicarea sportului.

VIRGIL ALBESCL
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Multe surprize în etapa de joi
Miine, ultima etapă In campionatul masculin

și derbiul feminin Știința — Rapid
SERIA I

STEAUA—DINAMO BACAU 20—12 
—7). Jocul a prezentat un echilibru 
ar în prima repriză. Steaua, punînd 
deosebit accent pe contraatac, a con- 

5 cu 5—2 (tnin. 15) și 6—3 (min. 
), dar de fiecare dată a comis gre-
i în apărare, permitted dinamoviști- 

să egaleze (6—6 în min. 23) și 
termine repriza cu un scor strfa’s

—8). După pauză însă bucureștenii 
continuat să atace într-un ritm’ sus- 

ut, în timp ce replica băcăoanilor a 
t lentă si ineficace.
DINAMO BUCUREȘTI — RAFINA- 
A TELEAJEN 16—16 (10—5) 1 Gaz- 
e, cu o formație din care a lipsit 
ijoritatea titularilor au trebuit să se 
ilțumească la sfîrșitul partidei doar 

un rezultat de egalitate, după ce 
pauză au avut un avantaj de 5 

luri. Cauzele? Dinamoviștii n-au mai 
ionat în atac (după pauză) cu ace-
ii claritate, iar în apărare au comis 
ilte greșeli. Petroliștii, care își dis- 
tau ultima șansă de a mai rămîne 
seria 1, au jucat foarte bine în re- 
za secundă.
J.S.M.S.' IAȘI — RAPID BUCU- 
1ȘTI 10—10 (6—4) Rapid a condus
3—1 pînă în min. 17 cînd gazdele 
reușit să egaleze. Apoi, ieșenii au 

ut inițiativa în permanență pînă în 
n. 58, cînd formația feroviară — pro- 
nd de o ieșire inoportună a porta- 
ui Dănilă (care pînă atunci apărase 

’.■elent)—a restabilit egalitatea (10— 
). Gazdele au jucat mai bine ca 

meciurile anterioare, dar întîlnind 
formație decisă să lupte cu toate for- 
e pentru victorie, nu au putut face 
li mult. Rapidiștii au acționat tru
ss în teren, dar au ratat două lovituri 

la 7 metri și au tras de 10 ori în 
ră I (V. Stefănescu-coresp.). 
TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
VLAȚI 16—16 (9—5). Deși au con-

4. Șt. Galați (4)
5. Tractorul Brașov (5)
6. Rapid Buc. (6)
7. Raf. T&leajen (7)
8. C.S.M. lași (8)

13
13
13

SERIA A II-A

13 5 2 6 160:225 12
13 5 1 7 160:203 11 

328 167:179 8 
328 164:193 8
1 1 11 126:184 3

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
SIBIU 15—16 (7—12). A fost un meci 
de slabă factură tehnică. Sibienii au 
luptat cu multă însuflețire, dar au co
mis în apărare foarte multe faulturi. 
Gazdele au acționat confuz, ratînd nu
meroase ocazii, printre care și două 
lovituri de la 7 metri 1 (I. Ghițescu- 
coresp.). ,

DINAMO BRAȘOV — ȘTIINȚA PE- 
TROȘENI 37—11 (19—7). In deosebită 
vervă, dinamoviștii au obținut o vic
torie la scor. (C. Diaconescu-coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—C.S.M. RE
ȘIȚA 20—16 (7—8). Deși condusă la 
pauză, echipa locală s-a impus după 
reluare printr-un joc mai bine orientat 
în atac, cîștigînd pe merit. (P. Arcan, 
coresp.).

TEHNOMETAL TIMIȘOARA - VO
INȚA SIGHIȘOARA 11—20 (3—12)1 
Echipa timișoreană a fost de nerecu
noscut tn acest meci. Ea a acționat 
lent, fără convingere, pierzînd fără 
drept de apel. Voința a luptat cu 
multă însuflețire și această victorie îi 
deschide șanse mari pentru calificarea 
în turneul final. (Al. Gross-coresp 
reg.).

CLASAMENT

1. Știința Timiș. (I)
2. Voința Sighiș. (3)
3. Dinamo Brașov (5)
4. Șt. Tg. Mureș (2)
5. Știința Petroșani (4)
6. Voința Sibiu (8)
7. Tehnometal Timiș. (6)
8. C.S.M. Reșița (7)

13 7 2 4 216:182 16
13 7 1 5 227:218 15
13 6 2 5 162:126 14
13 6 1 6 204:204 13
13 6 0 7 223:237 12
13 5 2 6 162:178 12
13 5 1 7 156:173 11
13 S 1 7 186:218 11

ultima etapă 
și penultima

Mîine este programată 
în campionatul masculin

'ază din meciul de handbal fete dintre Rapid — Știința București, desfășurat 
anul trecut.

s în majoritatea timpului (16—14 
min. 58), gazdele au trebuit să se 

jlțumească doar cu un rezultat egal, 
udenții au jucat cu multă ambiție, 
ușind astfel să se salveze de la retro- 
adare. (O. Gruia-coresp. reg.).

CLASAMENT

Steaua Buc. (2)
Dinamo Buc. (1)
Dinamo Bacâu (3)

13 11 1 1 216:119 23
13 11 1 1 230:139 23
13 8 0 5 164:145 16

în cel feminin. Cele mai importante 
meciuri se desfășoară la București 
(Steaua — Dinamo), Sighișoara (Voin
ța— Știința Timișoara) și Reșița 
(C.S.M. — Voința Sibiu) în întrecerea 
masculină, precum și la București 
(ȘTIINȚA—RAPID și Progresul — 
Confecția), Sibiu (C.S.M. — Construe - 
rul Timișoara) și Timișoara (Știința— 
Știința Cluj) în cea feminină.

SCHIIWĂ

ROMtNIA—ITALIA 13-13!
(Urmare din pag,. 1)

dintre floretiștii noștri — printre care 
și I. Drîmbă — nu s-au regăsit de fel 
și au pierdut la rlnd. încet, încet, însă

ȘTEFAN HAUKLER
lupta s-a echilibrat și... Dar, mai bine 
să vă redăm — succint — filmul a- 
cestei pasionante întreceri.

Puțin intimidați de faima adversari
lor lor, floretiștii noștri își fac un de
but puțin promițător: Drîmbă pierde 
la La Ragione (1—5), Haukler la 
Curletto (0—5) și Csipler la Pinelli 
(3—5) 1 Apoi, handicapul este redus

simțitor, prin victoria lui Mureșanu la 
Granieri (5—1) și cea a lui Falb la 
Santi (5—3). Dar, Drîmbă, încă insu
ficient de concentrat, pierde și la 
Curletto (2—5). Italienii conduc cu 
4—2...

Cu un plus de voință, Haukler cîști- 
gă la Pinelli (5—4), iar Csipler, prin- 
tr-o aplaudată victorie la Granieri (5-3) 
aduce egalarea I Abia acum floretiștii 
noștri se regăsesc. Mureșanu trage cu 
mai multă siguranță și îl întrece pe 
Santi (5—I), iar Falb înregistrează și 
el o victorie muncită, la La Ragione 
(5—4). In continuare, scorul se men
ține avantajos echipei noastre. La un 
moment dat conducem chiar cu 10—7. 
Trăgătorii romîni au însă o scurtă pe
rioadă de cădere, lucru de care pro
fită italienii, egalînd la 10—10...

Ne apropiem de finalul meciului. 
Drîmbă reușește să cîștige la Santi 
(5—0) și apoi Haukler îl întrece pe 
La Ragione (5—4). 12—10 pentru e- 
chipa R.P. Romîne. Meciul este, oare, 
cîștigat? încă nu, deoarece, în conti
nuare, Csipler pierde asaltul cu Curlet
to (2—5), iar Mureșanu — surprinză
tor — pe acela cu Pinelli (1—5). Așa
dar, ultimul asalt Falb—Granieri va de
cide echipa învingătoare. Falb, cu atacu
ri lungi și directe, are inițiativa. Granieri 
contraatacă subtil, dar prea lent, cu 
întinderi de braț. Lucrul acesta convine 
de minune reprezentantului nostru, tră
gător cu o mare mobilitate. El punctea
ză cu regularitate și cîștigă detașat, 
cu 5—1, asaltul, iar echipa R.P. Ro
mîne, meciul... O scurtă recapitulare

a realizatorilor victoriilor: Haukler A 
Mureșanu și Falb cîte 3, Drîmbă 2 șf 
Csipler 1 pentru echipa R.P. Romîne^ 
respectiv Curletto 5, Pinelli 4, La R*t  
gione 2 și Santi 1 victorie.

GIMNASTICA

HALTERE

F. Balaș s a clasat pe primul ioc 
in concursul internațional de la Vicenza

(Urmare din pag. 1)
Performanța valoroasă realizată de 
F. Balaș â fost consemnată de altfel 
într-un titlu mare publicat în ziarul 
„II giornalc di Vicenza": „ROMINUL 
BALAȘ A RIDICAT 357,5 KG. ȘI L-A 
ÎNVINS PE MANNIRONI (355)“.

Ceilalți învingători, Nagy (Ungaria) 
la categoria cocoș (315 kg.) și Ecser 
(Ungaria) la categoria grea (452,5 
kg.), au obținut rezultate mai slab co
tate pe plan internațional.

— Cum a cîștigat F. Balaș între
cerea ?

— Trebuie să remarc calmul, matu
ritatea, concentrarea în momentele de
cisive ale tinărului nostru halterofil. 
In această direcție el a făcut un pro
gres vizibil. Dacă nu ar fi ratat 115

kg. la împins și 107,5 kg la smuls (la 
a treia încercare) Balaș ar fi totalizai 
362,5 kg., ceea ce ar fi constituit un 
nou record republican. Performanța sa 
de 357.5 kg (112.5, 105 140 — record 
republican egalat) constituie un debut 
promițător în concursurile internațio
nale din acest au de peste hotare.

— Perspectivele sale ?

— Firește, victoria realizată asupra 
lui Sebastian Mannironi (355 kg) și 
Imre Foldy (350 kg.) vor trebui să-l 
stimuleze și mai mult pe Fiți Balaș. El 
are posibilități ca la Jocurile Olimpice 
să obțină un rezultat cu mult mai bun. 
Trebuie însă să lucreze și în continua
re, cu multă perseverență și conștiin
ciozitate — condiții esențiale în reali
zarea unor performanțe mari.

NOTE 
CRITICE

O DESCONSIDERARE
A INTERESELOR COLECTIVULUI
întrecerile campionatului republican 

pe echipe erau în toi. Publicul clujean 
urmarea cu interes evoluția concuren- 
ților. Cum e și firesc, atenția spectato
rilor a fost atrasă în special de exer- 
cițiile celor mai buni gimnaști. La ba-ra*  
la exercițiile impuse, urma PETRE 
MICLAUȘ, component al lotului repu
blican.Toate capetele se întorc spre a- 
cest aparat. Dar, iată că gimnastul abia 
începe exercițiul și... coboară. Fără să 
cadă. Părăsește pur și simplu apara
tul !? Nota arbitrilor : 1 ! Priviri de
cepționate. Ce s-a întîmplat cu Mic*  
lăuș ? Cum de a putut obține o ase
menea notă ? De ce a concurat așa de 
slab, nu numai la bară, ci și la majo
ritatea exercițiilor impuse, cînd cu o 
săptămînă în urmă a cîștigat un im
portant concurs internațional în R. S» 
Cehoslovacă ?

Discutînd cu antrenorul lui, cu to
varăși din conducerea clubului Știința 
București, din care face parte sportivul 
respectiv, am aflat lucruri foarte su
părătoare : mai întîi că Petre Miclăuș 
a refuzat să concureze la această etapă 
a campionatului. Motivul ? „Ce mă in
teresează pe mine acest concurs 
Iar după nota de pomină : ..Dacă rn-ati 
„obligat" să concurez...". Comentariile 
sînt de prisos. Atitudinea lui Miclăuș 
reflectă o gravă desconsiderare a inte
reselor colectivului său, a muncii co
legilor și antrenorului, a publicului 
spectator.

Știe oare Petre M'iclăuș, că prin a- 
ceastă notă 1 a privat echipa de locul 
2 ? Știe că dacă ar fi obținut numai 
nota 7, Știința ar fi întrecut echipa 
Steaua ? Și avea posibilități, așa cum a 
dovedit-o în cea de a doua zi de con
curs, după ce l-a „usturat" puțin critica 
colectivului.

Oare pentru el numai un concurs 
internațional „merită" atenție ? Miclăiif 
trebuie să se gîndească la condițiile 
minunate care i s-au pus la dispoziție, 
și ca sportiv fruntaș, și ca student la 
l.C.F. Să se gîndească la colegii lui 
care i-au fost mult superiori, luptând 
cu dîrzenie, așa cum luptă toți spor*  
tivii noștri, într-un campionat al țării*  
Oare pentru Miclăuș toate acestea nu 
contează ?

(I- Ș.)

DE CE NU SE CUNOAȘTE 
REGULAMENTUL?’

Am subliniat în articole publicat© 
în numerele trecute ale ziarului as
pecte pozitive desprinse de Ia finala 
juniorilor. Din păcate, la acest concurs 
s-au manifestat și unele abateri, pe 
care le consemnăm în rîndurile de mai 
jos.

De-a lungul celor 22 de
Așa cum am mai arătat și în relatările noastre 

interioare, returul campionatului masculin a mar- 
:at un ușor salt calitativ. O dovedește, în primul 
înd, creșterea potențialului ofensiv la majoritatea 
echipelor. In retur s-au înscris 9335 de puncte, cu 
571 p mai mult decît în tur, iar în total 20.025 p, 
:eea ce revine cîte 140 de puncte de fiecare meci 
în ediția trecută media

• Procentajul general 
aruncările libere (din 

84 au fost realizate 
>48) a atins cifra de 
%. de asemenea supe- 

>ară celei de anul tre- 
t (59%). Iată acum și 
ocentajele realizate in 
rte de fiecare echipă : 
Steaua (in tur 76% — 
retur 76%). 2. Dinamo 

ucurești (72% —69 % ).
Știinta București 

8%—71%). 4. Dinamo 
Mea (66%-72%). 5.

rpid București (68%— 
%). 6. Știința Cluj
2%-63%). 7. Politeh- 
ca Cluj (62%-70%).

a fost de 128 p).

8. Steagul roșu Brașov 
(67%—63%). ’ 9. Știința 
Craiova (60%—67%). 10. 
Siderurgistul Galati (65% 
—61%). 11. Știința Ti
mișoara (64%—55%), 12. 
Știinta Tg. Mureș (51% 
—62%).

• Intr-un clasament al 
jucătorilor cu cea mai 
bună precizie te aruncă
rile libere figurează: 1. 
M. Albu 91% (58-53), 
2. M. Nedef 84%, 3—4. 
H. Demian și E. Franj 
83%, 5 M. Spiridon 82%. 
6—7. A. Novacek și Cr. 
Popescu 80%, 8. H. Pop 
77%.

• Cel mai mare scor 
din acest campionat a 
fost înregistrat in partida 
Steagul roșu Brașov — 
Știința Craiova (125-74), 
iar cel mai mic în meciul 
Dinamo Oradea — Știin
ța Cluj (44—43). De re
marcat că în returul cam
pionatului, doar într-o 
singură partidă s-au în
scris mai puțin de 100 de 
puncte (Știința Craiova 
— Știința București 50— 
48).

• Robert Țedula, pivo
tul echipei Știința Tg. 
Mureș a rămas pină la 
sfirșit pe primul loc în 
clasamtțntul coșgeferilor 
cu 543 p (in medie cîte 
24 p de meci). îl urmea
ză: 2. A. Novacek 486 p,

etape...
3. P. Dumitrescu 407 p,
4. A. Savu 397 p, 5. 0. 
Teodoru 352 p, 6. N. Vi
ciu 345 p, 7—8. N. Io- 
nescu și Gh. Hofman 341 
p, 9. Gh. Dragoș 333 p, 
10. R. Popovici 329 p, 11. 
M. Albu 327 p, 12—13. 
A. Cernea și A. Balint 
324 p, 14. H. Demian 317 
p, 15. L. Toth 302 p.

• Tot Țedula (880) se 
află pe primul loc in cla
samentul jucătorilor care 
au totalizat cele mai mul
te minute de joc. Tn con
tinuare : 2. L. T oth 877. 
3. P. Dumitrescu 829, 4. 
H. Tursugian 819 și 5. O. 
Teodoru 816 p. Acest „5“ 
a marcat in tot campiona
tul 1790 puncte (in me
die cite 81 p de meci).

Robert Țedula, coșgeterul campionatului, își dispută 
mingea cu Mihai Albu, jucătorul cu cea mai bună 
precizie în aruncările libere. Fază din meciul Dina
mo Buc. — Știința Tg. Mureș disputai în București.

Comisia de validare a concursului a 
fost obligată, respectînd regulamentul, 
să ura accepte oficial în concur, 20 ‘do 
gimnaste și 32 de gimnaști din regiu
nile Maramureș, Suceava, Iași, Argeș, 
București, Dobrogea, Hunedoara, Plo
iești, Oltenia a căror vîrstă nu cores
pundea cu categoria de clasificare la 
care concurau. în felul acesta. în unele 
cazuri echipe complete au trebuit să 
concureze în afara întrecerii propriu 
zise, iar alteori unele selecționate do 
regiuni au aliniat un efectiv incom
plet.

Vina pentru această neglijență • 
poartă comisiile regionale și sectoarele 
tehnice din cadrul consiliilor regionale 
UCFS care, pare-se, au uitat că între
cerea juniorilor se desfășoară și ea 
după un... regulament. în aparență, 
greșeala pare măruntă, dar ea — după 
cum am arătat — a pus în afara în
trecerii un mare număr de tineri gim
naști dornici de afirmare, pe drept 
nea-dntiși în concurs și în clasamentele 
competiției.

(C. M.)
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( Km pregătit carnetul de 
notițe, am ascuțit vîrful 
■creionului și am „armat 
aparatul de fotografiat 
peri Iru a lua prima ima
gine. în ceea ce ne pri
vește... sîntem gata pen
tru concurs 1 La fel sînt 
și iubitorii atletismului 
■din Capitală, care s-au 
pregătit șă aplaude evo
luțiile frumoase și rezul
tatele bune ale partici- 
panților la concursul re
publican de primăvară al 
seniorilor. Arbitrii au fost 
constituiți în comisii. Au 
fost verificate materialele 
<le concurs și în special... 
ruletele și cronometrele, 
care vor marca rezulta
tele. Și, mai mnlt decît 
loți, sînt gata atleții. După 
cum ne-au mărturisit cîti- 
va dintre ei, sînt nerăbdă
tori să ia un start cît mai 
bum în acest important 
sezon competițional, să 
realizeze noi și valoroase 
recorduri, să-și îndepli
nească, în număr mare, 
cerințele normelor olim
pice pe 1964. Le dorim 
succes!

lată programul celor dona zile de 
întreceri : SÎMBĂTĂ, ora 8 : maraton 
redus (25 km) pe șos. București-Ploiești 
(km 9); ora 15: prăjină; ora 16: 400 mg 
(serii c.t.), 
țime (F) ; 
serii) ; ora 
ora 16,50 : 
17,05: 800
17,20 : 100 m (F — finală) ; ora 17,30: 
100 m (B — finală), greutate (B),

triplusalt, 
ora 16,20 : 
16,35 : 100 
400 m (B 
m (F —

; Q ATLETISM ■-1
LOCURI

STMBATA

MIHAI CALN1COV.

disc (B), înăl-
100 m (F — 

m (B — serii);
—■ serii) ; ora 
serii c.t.) ; ora

lungime (F), suliță (F), ciocan ; 
17,40 : 1500 m (B — serii c.t.) ; 
17,55: 3000 m obst. ; ora 18,10: 
in (B — finală) ; ora 18,20 : 4x100 m 
(B —■ serii c.t.) ; ora 18,35 : 10 km 
marș pe pistă.

DUMINICĂ, ora 8 ; 20 km marș pe 
șos. București — Ploiești (km 8) ; ora 
16 : 110 mg (serii), înălțime (B), greu
tate „ ,, , , . .
m : (F — serii) ; ora 16,30 : 200 m 
(B — serii) ; ora 16,45 : 400 m (F —

ora 
ora
400

(F), sulița (B) ; ora 16,15 : 200

serii c.t.) ; ora 17,05 : 110 mg (finală); 
ora 17,25: 80 mg (F —serii), lungime 
(B), disc (F) ; ora 17,40 : 200 m (F — 
finala) ; ora 17,50 : 200 m (B — fina
lă) ; ora 18 : 800 m (B — serii c.t.) ; 
ora 18,20 : 80 mg (finală) ; ora 
5000 m ; ora 18,50: 
serii c.t.) ; ora 19 : 
c.t.).

CONCURSURI...
TG. MUREȘ. Etapa 

pionatelor școlare. Cele mai bune 
zultate : Maria Salto (născută 1949) 
din M. Cine a realizat era 5^05 ni un 
nou record regional la lungime pentru 
junioarele mici. Tot ea a obținut 1,40 
m la înălțime și 8,3 pe 60 m. K. Balaș 
din Gheorgbieni a alergat 11,5 pe 100 
ni. Participând în afară de concurs 
elevii școlii medii cu program special 
de ed. fizică au obținut : Iosif Naghi 
54,42 m la disc (1,5 kg), El. Kinctes II 
11,2 sec pe 100 m și 23,4 sec pe 200 
m, Tib. Serester 15,9 pe 110 mg, Maria 
Took 13,1 pe 100 m și 27,6 pe 200 m. 
(C-TTN ALBU — coresp.).

TIMIȘOARA. Peste 150 de studenți 
au participat la campionatele universi
tare oîștigate de echipa Fac. ed. fizică 
304 p. Pe locul 2 Politehnica 153 p 
și pe 3. Universitatea 61 p. BĂRBAȚI : 
100 '
200
100
800 . .
25,0 ; Grangure 26,4 ; prăjină : Arendt 
3,90 ; greutate : Plev 13,30 ; disc : 
Plev 45,84 ; suliță : Holzirtger 55,09 ; 
ciocan : Silaghi 49,44 ; FEMEI : 100 in: 
Sekeres 12,8 : 200 m : Sekcres 26,8; 
Ves elino viei 27,7 ; 400 m : Colov 62,5 ; 
800 ni : Colov 2:25,6; 80 mg : Vasi 
12t5 ; lungime : Vasi 5915 ; înălțime : 
Vasi 1,45 ; disc : Moțiu 39,50. (EM. 
GROZESCU și L. MICȘAN — coresp.).

4x100 m
4x400 m

«•»•) ; 
18,30: 
(F “
(serii

REZULTATE...
regională a cam- 

rc-

m : Curta 11,0 ; Boborodea 11,1 ■; 
in ; Marconi 22j7 ; Grungure 23,0 ; 
m : Marconi 51,4 ; Gramgure 51,8 ; 
m : Bota 2:01,8 ; 200 mg : Marconi

ATLETISM : stadionul „23 Au
gust", de la ora 15: concursul ve 
publican de primăvară al seniorilor

BASCHET: patinoarul „23 Au 
gust", ora 17.X': Tînărul din a mo- 
vist — Șc. medie 35 (juniori) 
ora 19: meci demonstrativ ai se 
lecționatei profesioniste a S.U.A.

GIA1NAST1CA; sala Flareasea, 
«ie la ora 15 : finala pe Capitală « 
campionatelor universitare.

VOLEI : terenurile din parcul Di- 
namo, de la ora 17: etapa a H-a a 
„Cupei Dinamo" la volei in „patru" 
(feminin) cu participarea echipelor 
CP.B., Metalul, Voința și Dinamo

FOTBAL: stadionul pepublicu. 
ora 15,15: Dinamb — Crișul Ora
dea ; ora 17: Steaua — Petroiul 
(categoria A).

CICLISM : Km 17 de pe 
șeaua București—Urziceni, de la 
10.30 : Etapa contracronometru 
cadrul „Cupei Steaua".

sc
or® 
din

BASCHET : patinoarul „23 Au 
gust", la ora 10 și la ora 19: jocuri 
demonstrative ale selecționatei pro
fesioniste a S.U.A.

CICLISM : Km 7 de pe șoseaua 
București—Ploiești, de la ora 9: 
Etapa a Ill-a (București—Ploiești 
și retur) din cadrul „Cupei Steaua".

FOTBAL : Teren Gloria, ora 10 : 
Metalul București — Forests Făl
ticeni (cat B); teren Steaua, ora 
11,30: Unirea Răcari — Electrica 
Constanța (cat. C) : stadionul Giu- 
Iești, ora 10,30: Tchnometal Buc. 
— Dinamo Victoria (cat. C); teren 
Steaua, ora 9,45: Steaua — Unirea 
Răcari; stadionul Giu'ești, ora 8,45: 
Tehnomelal Buc. — Dinamo Vic
toria ; teren 23 August IV, ora 12 i 
S.S.E. II Buc. — Rapid Mizil i 
stadionul Dinamo, ora 11,15: Dina 
mo Buc. — Flacăra roșie; teren 
23 August Ill, ora 10 : Metalul Bur 
—- Viitorul Electronica ; teren Pro
gresul, ora 12 : Progresul — Știința 
Buc.; teren C.P.B.,jxa 11.30: C.S.S. 
Buc. — Victoria 
în campionatul 
niori).

Giurgiu. (Meciuri 
republican de

Din experiența
în -acest articol do-iesc să împărtășesc 

colegilor mei care se ocupă de pregătirea 
juniorilor cîteva din principiile care m-au 
călăuzit încă de acum 5—6 ani în munca 
cu tinerii săritori cu prăjina. Din capul lo
cului vreau să arăt că o serie dintre atleții 
mei, Afanasi'e Savin — recordman al 
R.P.R., Petre Astatei, Gheorghe Fodoreanu. 
Eugen Simlonescu și Emilian Eilgscu sînt 
astăzi componenți ai lotului republican.

Drumul parcurs pînă aici a fost anevo
ios, presărat uneori și cu decepții, oar© 
au impus întărirea muncii de educare, de 
lămurire. A trebuit răbdare din ambele 
părți (atlet și antrenor), încredere în foi
țele proprii etc.

Lucrînd cu un număr mare de copii și 
urmărind cu atenție comportarea lor în 
decursul anilor, am fost pus în fața unor 
situații diferite, fapt care m-a ajutat să 
trag unele concluzii care .mă călăuzesc în 
prezent în munca cu „schimbul de mîine".

La întrebarea „cîțî din ei vor răraîne în 
sjpcrlul de performanță pînă la consacra
re pe care mi-o pun de fiecare dată, 
cînd recrutez un nou grup de copii, răs
punsul e unul singur: totul depinde de 
mine l De aceea, iac tot ce îmi stă în putin
ță, pentru a-i face să îndrăgească atle
tismul.

Jată cîteva dintre metodele pe care le 
folosesc pentru realizarea scopului propus:
• convingerea sportivului că tnunca de 

pregătire e ușoară și plăcută, dar și res
pect și seriozitate pentru această activi
tate:
• urmărirea unui progres continuu, de 

la etapă la etapă, de la un concurs la 
altul, de la an la an. Lucrul acesta este 
toarte important pentru tinerii sportivi și 
depinde numai de antrenor, ca elevul său 
să fie satisfăcut de munca depusă, de 
rezultatele înregistrate. Spre exemplu, pe 
■un tînăr care are recordul personal de 3,00 
m. Ia unul din antrenamentele controlat© 
31 aduc în situația să-și stabilească un nou 
record, dar numai cu cîțiva centimetri peste
Îîerformanța anterioară. In nidi un caz nu-1 
as să obțină rezultatul de care ai fi în 

Etare, în așa fel ca la viitorul antrenament 
bou la concurs, el să-și poată îmbunătăți 
din nou recordul personal.

Se poate întîmpla ca în concurs el să 
realizeze o performanță cu mult superioară 
recordului personal și să fie necesară apoi 
© perioadă îndelungată pînă la un viitor 
progres. Un caz concret: Sozin Marian 
(născut în 1949). La concursul republican 
de sală al juniorilor a realizat 3,50 m la 
prăjină, cu 20 centimetri mai mult decî’ 
reccidul său.

In aceste situații, cînd centimetrii progre
sului întîrzie, intervine munca de lămuri’©, 
de explicare că performanțele înalte se 
obțin numai în urma unei perioade de an
trenamente îndelungate. Elevul trebuie con
vins că în concursurile din vară această 
performanță va fi cu mult îmbunătățită.

Crearea unor satisfacții imediate, pe 
care le dă cucerirea titlurilor de campioni 
pe clasă, școală, oraș, 
pe care l-am folosit din 
mei.

In momentul de față,
mă folosesc și de acordarea titlului de cam
pion și recordman al anului de naștere în 
grupa pe care o antrenez. In acest fel am 
cîte 4—5 „campioni" și „recordmani", 
ro-ra le decern maiouri cu emblema 
bului, menținînd astfel în rîndul lor un 
rit de continuă întrecere, o emulație 
manentă.

d Dar cele mai mari satisfacții le oferă 
tot concursurile. Un concurs poate da aripi

raion etc., lucru 
plin cu toți elevii

în afara acestora

că- 
clu 
spi- 
per

muncii mele cu tinerii atleți
unui atlet atunci cînd el se întîlnește 
adversari de valoare egală, dar poate 
și demobilizeze cînd se întrece cu colegi 
de aceeași vîrstă, dar cu performanțe cu 
mult mai mari decît ale lui. De aceea, a- 
cord toată atenția înscrierilor ctleților mei 
la startul diferitelor competiții.

★

CU
SC 1

O altă metodă, pe care o socotesc deo
sebit de importantă,, constă în stabilirea 
pentru fiecare atlet a unor țeluri care să 
fie: unele apropiate, ușor de îndeplinit.

că nerespectarea 
celor mai multe 
garduri, înălțime, 
care juniorii pot
bune, în condițiile probei ușu-

CUViNILL SPECIALISTULUI

iar altele îndepărtate, mai greu de atins, 
dar realizabile. Un exemplu: în 1958, Petre 
fistafei avea un țel apropiat doborîrea re
cordului republican de sală, care era de 
3,00 m, iar ca obiectiv îndepărtat, dobo
rîrea recordului republican de juniori II, în 
aer liber, (3,50 m). 
zate.

In prezent, pentru 
Crișan am stabilit 
performanței de 3,40 
doborîrea recordului 
Recent, Marian a și 
un nou record.

Un alt junior, Arsenie Stoica, are ca țel 
pentru acest an clasarea între primii 6 
juniori de categ. a Il-a din țară.

Rezultatul înalt pe care-1 poate obține 
un atlet determină. în mare măsură, rămî- 
nerea lui, pe mai departe, in practicarea 
sportului de performanță, avînd în aceasta 
un puternic stimulent.

Ambele au fost reali-

Scrin Marian șl Doru 
ca obiectiv obținerea 
m, în sală, iar afară, 
de juniori cat. a 11-a. 
sărit 3,65 m, stabilind

★

O performanță valoroasă, apreciată pe 
plan into'.național, trebuie să aibă la bază 
pregătirea multilaterală îmbinată cu spe
cialitatea. Lucrul acesta, din păcate, ma
rea majoritate a colegilor mei nu-1 înțeleg 
și nu-1 aplică. Ei caută ca printr-o specia
lizare îngustă să obțină maximum de per
formanțe de la juniori, ceea ce este com
plet greșit.

Antrenorii trebuie să fie pe deplin con- 
știenți că lucrează cu tineri a căror „soartă" 
ca viitori performeri depinde, în primul 
rînd, de ei, de felul cum le îndrumă pre
gătirea.

Nu-i mai puțin adevărat că, în această 
privință, noi, antrenorii, întîmpinăm unele 
greutăți și din partea atleților, care nu vor 
să știe decît de proba care le place s-au 
în care sînt mai buni. Dar nu trebuie să 
ne lăsăm influențați de aceasta și întregul 
proces al pregătirii să-1 orientăm în mo
dul cel mai just.

Din experiența mea, recomand folosirea, 
în mare măsură, la antrenamente a pro
belor de garduri, săritura în lungime, exer
ciții de polisărituri, aruncarea greutății.

Nu întîmplător Petre Astafei și Alanasie 
Savin dețin și acum primele două perfor
manțe la hexatlon juniori, Eugen Simian eseu 
s-a numărat printre primii juniori 
salt, iar Gh. Fodoreanu a fost 
mii șase seniori la decatlon.

la tiiplu- 
între pri-

★

că mulțiNu trebuie să omit nici faptul 
din elevii mei care au realizat performanțe 
mulțumitoare ca juniori, 
teptam să ajungă atleți 
niorat, nu au confirmat 
mai mult au abandonat
am greșit limltînd pregătirea doar la o 
specializare strictă și lăsînd pregătirea mul
tilaterală pe seama orelor de educație fi
zică de la școală. Alții nu au confirmat 
întruoît dezvoltarea lor ulterioară nu a mai 
corespuns cerințelor probei.

și pe care îi aș- 
de nădejde la se- 
acest lucru, ba 

atletismul. Cu unii

a tineri- 
caie de- 
sâ fie în 
în care

acestui lucru 
„rebuturi" în 
prăjină și a- 
obține rezul-

Dezvoltarea anatomo-functională 
lor atleți, în special a acelora 
pășesc vîrsta junioratului, trebuie 
concordanță cu cerințele probei 
s-ou specializat.

Consider 
este cauza 
probele de 
runcări, la 
tate foarte
rate de regulament.

De acea se impune ca pregătirea tineri
lor atleți să fie cît mai multilaterală pen
tru a le fi mai ușor să se specializeze în 
preba în care corespund. Astfel, nu vom 
mai întîlni „atleți", săritori cu prăjina 
înalțl de 1,63 m, săritori la înălțime, de 
1,70 m, alergători de garduri de 1,70 m 
și aruncători de 70—80 kg. Nici practic și 
nici teoretic aceștia nu vor reuși să obțină 
performanțele de valoare mondială pe care 
le așteptăm, ci se vor situa la un nivel 
mediu, și asta în urma unor eforturi con
siderabile. îmi dau foarte bine seama de 
aceasta, că și eu, ca atlet am făcut parte 
din această categorie.

Munca tuturor celor care lucrează cu 
copiii și juniorii își are și ea „riscurile’ 
sale, dar rezolvarea este una singură: tre
buie să lucrăm bine, cu răspundere, cu cît 
mai mulți tineri, pe care să-i pregătim, 
multilateral, ca să avem de unde să selec
ționăm pe cei mai bine dotați, corespunză
tor cerințelor fiecărei probe.

In șapte ani, de cînd m-am dedicat
cestei frumoase activități am lucrat cu 
sute de copii. Dintre toți mi-au rămas doar 
cîțiva, cei mai buni, care, sînt convins, 
vor răspunde prin rezultate înalte și prin
tr-o comportare frumoasă, condițiilor de 
activitate pe care le au la dispoziție.

a-

prof. DUMITRU GIRLEANU
antrenor de atletism

Au-

DUMINICĂ

Campionatul republican

ATLET1SM: stadionul „23 
gust", dc la ora 16: concursul re
publican de primăvară al seniorilor

GIMNASTICA: sala Floreasca 
de la ora 8: etapa pe Capitală 
campionatelor universitare.

MOTO : stadionul Dinamo, de 
oi a 16,30: concurs internațional 
dirt-irack.

HANDBAL: terenul Gnilești, 
ia ora 10 : Rapid — Știința Galați 
(m) și Steaua — Dinamo Buc. (m); 
stadionul Tineretului, de ia ora 
15,30: Electromagnetica — Mute 
șui Tg. AVtireș (1), Progresul — 
Confecția (f) și Șiiința — Rapid (f)

Joi
și la 
cirul 1 
campionatului republic®n. 
țațele și unele amănunte.

. -și vineri au la Oradea
Arad întîlnirile de .pole di® ma

turului turneelor preliminarii ale 
lata resnl-

SERIA I

• ORADEA (prin telefon). Ș.uin|« 
C/wj—C.S.M, Cluj 6—3 (3—0,' 2—2,
0—4., Ț—0), După o partidă . echili
brată, studenții au realizat o meritară 
victorie datorită 
festată în prima
1. a C.S.M. Cluj >au 
biție pentru a 
dar au întîmpinat o apărare hoiărită. 
Au marcat : Darcți 2, Beci 2, .Demwiu 
și Maghiar pentru Știința, Tot, Cociș 
și Șuier pentru C.S.M.

Dinamo București—J. C. Arad 14—6 
(2—0, 5—0, 4—0, 3—0). Victoria netă 
a dinamoviștilor care au înscris prin 
Croner 3, Zamfiirescu 3, Rus<u 2, Grin- 
țescu 2, Zahan, Popa, Novac și Al. 
Popescu. (P. LORINCZ — coresp.).

Știința Cluj—I. C. Arad 7—4 (1—1, 
2—0, 3—3, 1—0). Studenții au fost 
mai deciși în fața porții și au obținut 
o victorie muncită. Au înscris : Daroji
2. Decci 2, Maghiari 2, Gliiorgbi pen
tru Știința, Kinci 3 și Uno pentru I.C.A.

Dinamo București—Știinfa București 
16—1 (1—0, 4—0, 6—1, 5—0). Au 
marcat : Fleșeriu 3, Croner 2, Al. Po- 
pescu 2, Zalian 1, Grințescu 3, Bogdan 
2. Rusu, Novac și Zamfirescu pentru 
Dinamo, Șt. Ionescu pentru Știința. Ul
timele jocuri au loc azi și mâine după

eif wa-cită ții 
repriză. J ncăMii 
kyiptat -du multă «m- 
r-wiupeTa -'Landiaapul

nirmălortil program t 
A raid—Știința 
C.S.M. Cluj; 
rești—C.
Oui.

sîmbătă :
București, Dinamo— 

duminica : Știința Bucu 
S. M. Cluj, Dinamo—Ș tiinț-i

ABA.D 15 (prin telefon). — Meciu
rile desfășurate joi și vineri s-aa in- 
cheiat cu victoria categorică • echipe
lor favorite.

■Crișul Oradea—Voința Cluj 9—3 
(3—1, 2—O, 2—1, 2—I). Au marcat : 
Lmphiel S, Covaci 3, llia. ilujinschi și 
Coarda, pentrja Crișul, Hits, Pișeolti 
și Butaș pentru Voința.

Steaua—Industria linii Timișoara 
8-41 (1—0, 2—0 3—0, 2—0). Au mar
cat : Culineac 4, Szabo 2, Alexandre.cu 
și Țiiranu.

Steaua—Voința Cluj 17—0 (4—0,
2— 0, 4—0, 7—0). Au marcat : Mari
nescu 3, Culineac 5, Țăranii 2, l iroru 
2, Szabo 3, Alexaudrescu și Fulop.

Crișul—Mureșul 8—1 (3—0, 2—O,
3— -1, 0—0). Au marcat : Heglueți 2, 
Lenghiel 3, Muth 2, Rujinschi pentru 
Crișul, loja pentru Mureșul. De sem
nalat că Spingeld de la Crișul a fost 
eliminat definitiv pentru lovirea in
tenționată a adversarului, din care 
cauză formația orădeană a jucat din 
repriza secundă cu un jucător mai 
puțin.

Ultimele meciuri se dispută sîmbătă 
(Voința Cluj—Industria linii Timi
șoara și Steaua—Mureșul) și duminică, 
(Mureșul—Industria linii și Steaua—• 
Crișul). (ȘT. IACOB — coresp.).

OLIMPIA ti

Maestrul emerit al sportului I. Du
mitrescu (Dinamo Obor) a lovit 99 de 
talere din 100 posibile.

Cea de o treia ediție o .Cupei Olimpia’, 
contînd și pentru un mare concurs interna
țional piin corespondență, a fost mau cu
rată ieri cu probele de armă liberă cali
bru redus 60 locuri culcat seniori și seni
oare și talere aruncate din șanț 100 buc. 
Clubul organizator s-a străduit să asigure 
trăgătorilor cele mai bune condiții de 
concurs, iar vremea a fost deosebit de fru
moasă. Cu toate acestea în proba de armă 
rezultatele nu au atins valori corespunză
toare. In schimb, la talere aruncate din 
?anț, I. Dumitrescu (Dinamo Oboi) a reușit 
să lovească 99 de talere din 100 posibile, 
ceea ce constituie o pexformanță ioarie 
bună. El este urmat de Gh. Enoch© 
(Steaua) cu 95 t; A. Ionescu (Olimpia) 94 
t; V. Calomfirescu (Steaua) 90 t; I. Lovi- 
nesou (Steaua) 88 t.

Alte rezultate : arară liberă calibru re
dus 60 focuri culcat» seniori : 1. N. Rotaru

(Steaua) 588 p; 2. I. Olărescu (Știința) 585 
p; S. T. Ciulu (Steaua) 582 p.; 4. N. Du
mitrescu (Olimpia) 581 p; 5. St. Caban (Di
namo) 581 p. Pe echipe s 1. Steaua 2314 p; 
2. Olimpia 2308 p; 3. Dinamo 2299 p; s®m- 
e>are î 1. Margareta Enache (Steaua) 583 p;
2. Jaqueline Zvonevschi (Dinamo) 577 p;
3. Eugenie Padar (Steaua) 576 p; 4. Ana
Goieti (Olimpia) 572 p; 5. Ruxandra Mari
nescu (Steaua) 569 p. Pe echipe : 1. Steaua 
3728 p; 2. Dinamo 1700 p; 3. Olimpia 
1698 p. F

Astăzi^ și mîine cu începere de la ora 9, 
se desfășoară probele de aimă liberă ca
libru redus 3x40 focuri seniori, 3x30 focuri 
junioare, pistol viteză, talere aruncate din 
șanț manșa a II-a -și prima manșă pentru 
juniori, pistol calibru mare, armă libexș- 
3x30 focuri senioare și juniori, talere aiun-7 
cate din turn prima manșă pentru seniori 
și 100 buc. juniori.

(V. G.)
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ill H0RIA GIIIlIAMSf II
L-am întîlnit in drum de la Stadion 

pre „Centru". Mergea repede și (cum 
sie destul de taciturn I) nu-mi răs- 
arulea la întrebări decît prin monosi- 
ibe. „Ai apărat bine“... (in meciul 
u C.S.M.S.), încerc eu să înnod con- 
■ersatia. Răspunsul a fost unul foar- 
- mormăit. Abia mai tîrziu aveam 
ă-mi dau seama că HORI A GH1BA- 
IESCU (apărătorul buturilor const ăn- 
ene) era convins că, partida bună 
•e care o făcuse se datora în primul 
ind felului corect în care jucaseră a- 
•ărătorii. „Nu-mi faci o vizită ? mă 
’ivită el cînd am ajuns în dreptul 
gării vechi". Apoi adăugă: „Pină 
e pleacă trenul, ascultăm puțină mu
ică".
Pasionat în ale „apăratului", porta

id Farului este — in viața de toate 
ilele — un foarte bun „apărător" Ia 
.bara" tribunalului constănțean. Și 
ista, fără fluctuații de formă l Cerce- 
ez gazetărește încăperea: un perete 
woperii cu cărți — majoritatea de 
pecialitate (coduri, legislații și... re- 
lidamentul jocul ui de fotbal I), unele 
le botanică și zoologie (Dana — so
ia lui — tși dă examenul de stat la 
Institutul pedagogic din Constanța, 
lecția științe naturale), o discotecă 
•.predomină clasicii și preclasicii), el
eva tablouri... Sînt lămurit. Lucrurile 
?are-l înconjoară vorbesc mai mult de
nt el despre preocupările din viața 
nariicidară. O întrebare îmi rămîne 
totuși pe vlrful buzelor pină cînd, 
-Itimele acorduri ale celor două viori 
și dizolvă în eter armoniile (și erau 
două viori celebre: Oistrah și Menu
hin!) „Cum îți place" „Facerea lu
mii" a lui Eugen Barbu 1 (romanul 
era deschis pe masă). „La fel de 
mult ca și atunci cînd scrie „rău" 
despre noi" zîmbește Horia. „Și n-are 
dreptate ?“ O scurtă pauză, apoi Ghi- 
băne'scu se ridică în picioare și spri- 
jinindu-se in miini de masă (înlr-o 
t,poză“ avocățească!) îmi zice: 
„Ținînd seama de ultimele evoluții ale 
echipei Farul, nu mă pot pune în pos
tura de „apărător" ; cel mult, în cea de 
„procuror"... a! nostru !“.

— ni. td. —

Știri, rezultate, clasamente
Joi —la Oradea—■ formația locală 

Flamura roșie a întîlnit Alinerul Baig 
Mare, într-o partidă restantă în cadrul 
seriei a 11-a. Meciul s-a terminat cu 
victoria neașteptată a gazdelor cu sco
rul de 1—0 (0—0) prin punctul în
scris de Arnoțchi. După cum ne trans
mit corespondenții noștri Ion Oprea și 
Iosif Boitoș, echipele au avut perioade 
egale de dominare pină în ntin. 70, cînd 
s-a înscris golul, apoi oaspeții au iniția
tiva o perioadă mai lungă însă nu reu
șesc să depășească apărarea gazdelor, 
în care s-a remarcat stoperul Satmari. 
In urma acestui rezultat, clasamentul 
seriei a Il-a înaintea 
se prezintă astfel:

etapei de miine.

1. Minerul B. Mare 21 14 1 6 31:16 29
2. C.F.R. Tim. 21 10 8 3 27:16 28
3. C.S.M. Reșița 21 11 4 6 32:19 26
4. A.S. Cugir 21 9 5 7 19:28 23
5. Jiul Petrila 21 7 7 7 26:28 21
6. Minerul Lupeni 21 8 5 8 24:28 21
7. Gaz metan Med. 21 7 5 9 25:18 19
8. Ind. Sîrmei 21 9 1 11 34:32 19
9. Mureșul Tg. M. 21 6 7 8 29:29 19

10. Arieșul Turda 21 7 5 9 23:29 19
11. ASMD S. Mare 21 8 3 10 23:32 19
12. FI. roșie Oradea 21 7 5 9 18:31 19
13. C.S.M. Sibiu 21 7 3 11 21:20 17
14. C.S.M. Cluj 21 6 3 12 20:26 15

B• Din etapa de mîine a categoriei 
ău fost aminate două partide : C.S.Af. 
Reșița—Arieșul Turda și C.F.R. Paș
cani—Știința Craiova. C.S.M. Reșița

a plecat intr-un turneu de trei jocuri 
în R.S.F. Iugoslavia, iar Știința Craiova 
în Franța unde va susține un meci cu 
selecționata orașului Nanterre. Partida 
C.S.M. Reșița—Arieșul Turda se va dis
puta pe data de 27 mai.

• In urma disputării meciurilor res
tante, Laminorul Brăila—Dinamo Su
ceava (1—0) și Dinamo Suceava—Tex
tila Buhuși (2—0), clasamentul seriei 
Est a categoriei C, se prezintă astfel;

1. Laminorul Brăila 19 12 4 3 47:16 28
2. Dinamo Suceava 18 9 5 4 28:17 23
3. FI. roșie Tecuci 19 8 5 6 38:24 21
4. Chimia Onești 19 8 4 7 25:18 20
5. Textila Buhuși 19 8 4 7 31:26 20
6. Moldova Iași 19 8 3 8 26:31 19
7. Rapid Mizil 13 9 1 8 24:30 19
8. Fructexport Focșani 19 6 4 9 26:27 16
9. Unirea Botoșani 19 7 2 10 24:30 16

10. Metalosport Galați 19 6 4 9 25:36 16
11. Rulmentul Bîrlad 19 5 5 9 25:50 15
12. Petrolul Moinești 19 5 3 11 23:37 13

MECI AMICAL

Joi la Moreni echipa locală Flacăra 
a susținut un meci amical în compa
nia formației Metalul Tîrgoviște. La- 
sfîrșitul celor 90 de minute de joc vic
toria a revenit formației din Moreni 
cu scorul de 4-0.

CURIERUL NOSTRU
Harnicii noștri colaboratori — co

respondenții — ne transmit numeroase 
materiale privind activitatea echipelor 
de fotbal din întreaga fără. Scrisori 
interesante, despre munca de zi cu zi 
a fotbaliștilor, despre succesele lor 
pe terenul de sport. M’ai neplăcute 
sînt unele scrisori — ce-i drept tot 
mai rare în ultima vreme — care ne 
prezintă atitudini absolut incompati
bile cu calitatea de sportiv de tip nou.

Astfel, V. SĂSĂRANU din Baia Mare 
iii intitulează deosebit de sugestiv co
respondența : „Ternă de carioatură". 
Fiindcă numai într-o caricatură poate 
apărea un jucător care își pălmuiește 
un coechipier așa cum a făcut băimă- 
reanul KEBESZTESI în meciul Meta
lurgistul — Unirea Dej. Acest gest re
probabil a fost înfierat de public. Să 
sperăm că și conducerea asociației va 
lua măsuri împotriva jucătorului certat 
cu disciplina.

Din Tîrgoviște, o scrisoare colectivi. 
Unii jucători din echipa MelaJul sînt 
mereu în discuția muncitorilor din 
uzină. Trei jucători — certați cu mo
rala sportivă — Titi lonescu, Lovin 
și Aurel Georgescu, se dedau la faul
turi și loviri intenționate față de ad
versari, ceea ce aruncă o lumină urîtă 
asupra echipei. Și au dreptate autorii 
scrisorii cînd atrag atenția că — la 
fel de vinovați ca jucătorii recalci
tranți sînt antrenorul și tovarășii din 
conducerea secției care nu iau măsuri 
împotriva celor care practică un joc 
dur, total nesportiv.

O relatare de un umor realmente 
trist ne-a sosit din Galați de la cores
pondentul nostru S. CONSTANTINES- 
CU. „Coborîndu-l*  pe antrenorul se
cund al echipei Siderurgistul (G. Tu
nase) din arborele genealogic al lui 
Backus (!), corespondentul nostru ni-l 
descrie pe sus-amintitul antrenor în- 
ehinind aproape zilnic pahar după 
pahar pe altarul „prea bețivului*  zeu 
uitîndu-și pur și simplu de îndatoririle 
față de echipă. „Nu este de mirare 
pentru nici un gălățean — își încheie 
el scrisoarea — de ce Siderurgistul de
ține „fără teama concurenței*  ultimul 
loc în clasamentul categoriei A..*,

1X2X1X21Jon lonescu trece in stilul său caracteristic de doi adversari. Fază din meciul 
Rapid—Dinamo Pitești Foto : V. Bageac

TINERII TENISMENI ROMÎNI DE DOUĂ ORI ÎNVINGĂTORI
(Urmare din pag. 1)

A doua zi oaspeții au reușit să re
ducă scorul. Varga a cîștigat la Dron, 
iar Kovacs a știut să profite de rela
xările lui Năstase cucerind o nespe
rată victorie în trei seturi.

Și în meciul reprezentativelor secun
de cîștig de cauză au avut tinerii te- 
nismeni romîni. Remarcabilă a fost 
aci comportarea din prima zi a lui 
Constantin Popovici, învingător asu
pra lui Gadi Csaba și coautor inspi
rat în victoria la dubiu. In a doua zi 
a fost rîndul lui Gheorghe Boaghe 
să-și arate din nou calitățile de lup
tător. El a obținut punctul decisiv, în- 
trecindu-1 pe Gadi într-un meci de-a 
dreptul dramatic. Condus cu un set 
și 5—2, Boaghe a refăcut tot handi
capul (împotriva a 6 meci-boluril) și a 
reușit să cîștige după o luptă epui
zantă.

lată rezultatele tehnice ale celor 
două meciuri:

ROMIN1A A — UNGARIA A 3—2: 
Năstase—Varga 6—4, 4—6, 6—2; Dron 
—Kovacs 6—4, 6—1. Năstase, Dron— 
Kovacs, Csiraki 7—5, 2—6, 6—3, 6—4; 
Varga—Dron 6—3, 6—3; Kovacs— 
Năstase 3—6, 6—2, 6—2.

ROM1N1A B—UNGARIA B 3—2: 
Popovici—Gadi 6—2, 6—1; Csiraki— 
Boaghe 7—5, 6—2; Popovici, Boaghe 
—Varga, Gadi 3—6, 6—4, 6—4, 6—1; 
Csiraki—Popovici 6—3, 6—4; Boaghe 
— Gadi 3—6, 14—12, 6—1. (Partida 
de dublu întreruptă marți s-a încheiat 
cu următorul rezultat: Varga, Gadi— 
Năstase, Dron 2—6, 3—6, 6—2, 8—6, 
8-6).

întrecerile continuă azi și mîine (de 
la ora 15,30) pe terenurile Progresul. 
Se întîlnesc din nou echipele A ale celor 
două țări, iar reprezentativa maghiară 
secundă va primi replica formației C 
a Romîniei, alcătuită din Codin Du
mitrescu și I. Cherecheș. Luni tenis- 
menii maghiari se deplasează la Bra
șov unde vor susține noi jocuri.

• Concursul special „SPORTEX- 
PRES OLIMPIC", organizat cu prile
jul Jocurilor Olimpice de la Tokio din 
acest an, a trezit un viu interes în rîn
dul participanților.

Trebuie de reținut că la acest con
curs special se acordă un număr im
presionant de premii : 45.960 premii
in obiect? si bani, în valoare totală 
de 6.000.000 lei.

Tn fruntea excepționalei liste de o- 
biecte se află cele 48 DE CALATORII 
LA OLIMPIADA DE LA TOKIO. In 
afara lor se mai atribuie 32 de auto
turisme, motociclete, scutere, frigidere, 
televizoare, aparate de radio, magneto- 
foane și alte premii utile.

Atribuirea premiilor la concursul 
SPORTEXPRES OLIMPIC se face prin 
efectuarea a 42 de extrageri separate 
astfel:

— 30 de extrageri de numere formate 
din 6 cifre;

— 6 extrageri de terminații de 5
cifre;

— 4 extrageri de terminații de 4
cifre;

— 1 extragere de terminație de 3
cifre ;

— 1. extragere de terminație de 2
cifre.

Biletele pentru concursul SPORT
EXPRES OLIMPIC se vînd prin : a- 
gentiile Loto Pronosport, cooperative, 
O.C.L., T.A.P.L., oficii P.T.T.R., factori 
poștali, vînzători volanți etc.

CURSE PALPITANTE 
LA DIRT-TRACK

Numeroșii spectatori care au populat 
tribunele stadionului Dinamo din Capi
tala, precum și telespectatorii au 
fost joi după amiază martori ai unor 
palpitante dispute oferite de către 
■notocicliștii participant la primul con
curs internațional de dirt-track din 
țara noastră în acest sezon.

De îndată ce sportivii sovietici au 
făcut câteva ture pentru recunoaște
rea pistei s-a văzut că sînt adversari 
puternici. Ei au vechi state de serviciu 
și multe concursuri la activ. Deși au o 
valoare 
obligați 
tru a-și 
că, abia 
șe a putut fi cunoscut învingătorul în 
persoana lui V. Moiseev. Acesta a pri
mit o replică dîrză din partea Iui I. 
Cucu și numai o greșeală de tactică

recunoscută, oaspeții au fost 
să lupte din răsputeii pen- 
putea asigura victoria. Astfel 
după consumarea ultimei maa-

și Voieulescu (manșa a 4-a), Jurcă și 
Oleniev (a 8-a), Pop și Macev ia 9-a), 
Cecranov și Moiseev (1), Macev și Kuz- 
nețov (a 7-a), Macev și Moiseev (a 
12-a) și deosebit de palpitanta luptă 
dintre Cucu și Moiseev în manșa 
finală.

In încheiere o mențiune pentru or
ganizarea și desfășurarea ireproșabilă 
a concursul™, la care și-au adus apor
tul activiștii clubului Dinamo, întregul 
corp de arbitri cond.us de Dan Florea 
și antrenorul motocicliștilor noștri 
Ștefan Șcrbănescu.

CLASAMENT: 1. V. Moiseev
(U.R.S.S.) 1J p ; 2. I. Cucu (R.P.R.) 
10 p ; 3. V. Kuznețov (U.R.S.S.) 9 p; 
4. G. Macev (R.P.B.) 9 p ; 5. I. Oie- 
niev (U.R.S.S.) 8 p ; 6—7. Al. Pop 
(R.P.R.) și I. Ceerano- (U.R.S.S.) 6 p ;

Aspect de la concursul internațional 
duce, urmat de litri Oleniev

de dirt-track. Ion Cucu (R.P.R.) con-, 
ți Gheorghi Macev (R.P.B.) 

Foto: T. Ciiioreanu
8—9. R. Jurcă și Al. Șinca (R.P.R.) 5 
p; 10. Gh, Voieulescu (R.P.R.) 4 p.

Mîine la ora 16,30 va avea loc, pe 
același stadion, un nou concurs inter-: 
național de dirt-track eu participated 
sportivilor bulgari și romîni.

I. DUMITRESCU

(U.R.S.S.)

a reptezen tantului nostru l-a privat 
<le o frumoasă și prețioasă victorie in
ternațională. De altfel, I. Cueu n-a ce
dat decît în fața lui Kuznețov în man
șa a 3-a și în fața lui Moiseev în man
șa a 13-a.

O plăcută surpriză au furnizat con- 
ctirenții romîni Al. Pop, R. Jurcă, Al. 
Șinca și tînărul sportiv bulgar Gh. 
Macev, care au luptat pînă la ultima 
picătură de energie pentru a faee față 
unui asemenea examen. Dintre eeilalți 
concurenți romîni, Gh. Voiculesen și 
M. Alexandrescu n-au dat satisfacție 
din cauza puținelor antrenamente efec
tuate. Tînărul Al. Daten a arătat mult 
talent și curaj. Deși era la primul său 
concurs a dat mult de furcă experi- 
mentaților săi adversari Voieulescu 
(manșa a 2-a), Șinca (a 5-a) și Luka- 
nov (a 12-a), care s-au întrebuințat 
serios pentru a-1 putea depăși. Am mai 
notat dueluri spectaculoase între Șinca

• Avantajele participării pe variante 
combinate zecimale la Pronoexpres.

Una din formele cele mai noi și mai 
avantajoase de participare la Prono
expres o constituie variantele combi
nate zecimale, variante care cu o sumă 
mica permit acoperirea unei mari în
tinderi de numere. In plus, în cazul 
cînd la o categorie nu se înregistrează 
decît premii pe această formă de par
ticipare, variantele zecimale benefi
ciază de întreg fondul de premii al ca
tegoriei respective.

Concret, participantul Dumitru Cor- 
daș din București, depunînd o variantă 
combinată zecimală de 9 numere aco
perită numai 10%, a obținut o suită de 
premii în valoare totală de 76.707 lei. 
De asemenea, la concursul special din 
22 aprilie, participantul Andrei Iheszti 
din Satu Mare a obținut un autoturism 
pe o astfel de variantă.

• Programul concursului Pronosport 
nr. 21, etapa din 24 mai 1964 este ur
mătorul :

I. B.P. Romind (tin.) — B.P. Ungară (tin.) 
II. Dinamo Pitești — Szeged (R.P.U.)

III. Petrolul — Miinchen 1860 (R.F.G.)
IV. Poiana Cîmp. — Metalul Buc. (cat. B) 
V. Ceahlăul — Știința Galați (cat. B)

VI. C.S.M. Reșița — C.F.R. Tim. (cat. B)
VII. A.S.M.D. — Minerul Lupeni (cat. B) 

VIII. FI. roșie Oradea — A.S. Cugir (cat. B)
IX. Atalanta — Torino (camp, italian A)
X. Fiorentina — Modena (camp, italian A)

XI. Lazio — Sampdoria (camp, italian A) 
XII. Mantova — Roma (camp, italian A)

^RADIOAMATORISM

RadiocLubul Central face cunoscut 
că examenele de radio amatori (emi-. 
sie-receptie clasa a lll-a și a V-a,: 
precum și de recepție) încep în ziua de 
27 mai orele 16, la sediul Radioclubu- 
lui Centrat din str. Dr. Staicovici nr. 
44, telefon 27.06.13.

înscrierile se primesc pînă în ziufl 
de 26 mai 1964.

LOTO-CENTBAL

La trageie-a specială LOTO-CENTRAL dint 
ziua de 15 mai 1964, au lost extrase din 
urnă următoarele numere :

10 81 49 31 7 53 46 22 29 41

PREMII SUPLIMENTARE
57 37 40

PREMII SUPLIMENTARE

Extragerea I
Exiragerea a Il-a 
Extragerea a III-a 
Extragerea a IV-a 
Extragerea a V-a 
Extragerea a Vl-a 
Extragerea a VH-a 
Extragerea a VIII-a 
Extragerea a IX-a 
Extragerea a X-a 
Extragerea de două:

IN OBIECTE ȘI BANI

29 3 85
39 88 38
59 40 87 14
39 71 85 75
74 51 58 70
78 88 18 51 19
49 19 46 68 27
75 66 11 63 52
33 67 88 73 76
60 34 71 64 74

numere : 65 62

Fond de premii : 1.686.706 leî.
Tragerea următoare va avea loc în ziua 

de 22 mai 1964 la Bînlad.
de 22 mai la Bîrlad.

PRONOSPORT
Premiile concursului nr. 19 din 10 mal 

1964
Categ. 1. 9,5 variante a 13.495 lei.
Caleg. a 11-a 1096,6 variante a 82 

lei.
Categ. a lll-a 12.037,3 variante a 11. 

lei.
RubiicS redactată de Loto-Pionorpoit.
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„CUPA STEAUA"

POPICE
Campionatul pe echipe

SPORTURI naufice\
‘J

O nouă întrecere

București-Giurgiu 
și retur o etapă fără istoric

Peste 40 de cicliști din Brașov, Plo
iești și București au luat startul vineri 
•dună amiază. în prima etapă a compe
tiției de lung kilometrai dotată cu 
„Cupa Steaua". Plecarea s-a dat din 
■dreptul bornei km 11 (comuna Jilava), 
alergătorii urmînd să străbată distan
ta pină la Giurgiu și retur (108 km). 
Trec primii 20 km 30. 40, 50 și pină 
la Giurgiu nu se produce nici o acțiune 
deosebită decît busculada de la în
toarcere în care sin’ angrenați N. Ni- 
culescu. C. Constantinescu, P. Dulu și 
alții. Pină aici s-a rulat ca la antrena
ment. cu circa 35 km la oră. Lipsa din 
■pluton a celor angrenați în busculadă 
a agitat însă spiritele și astfel în drum 
spre București se rulează mai rapid. 
In continuare asistăm la o serie de 
tentative de evadare inițiate de Gh. 
Rădulescu, A. Șelaru, I. Cosma, E. 
Rusu, Gh. Bădără etc. rămase însă 
fără rezultat. Astfel, are loc o sosire 
în bloc, ctștigată la demaraj de Gh. 
Bădără.

CLASAMENT : 1. Gh. Bădără (C4- 
namo) 2h35:03. 2. 8. Ariton (Voința), 
3. 1. Cosma (Dinamo), 4. C. Gonțea 
(Torpedo Brașov), 5. Gh. Rădulescu 
{Olimpia) și încă 30 de alergători în 
același timp cu învingătorul. Pe e- 
chipe. etapa a fost cîștigată de forma
ția Dinamo. Azi are loc pe șoseaua 
București—Urziceni etapa contracro- 
nometru pe echipe, iar tnîine ultima 
etapă: București—Ploiești și retur.

I. TRAIAN

Pe urmele materialelor publicate
<s In nr. 4417 al ziarului nostru a 

apărut articolul „O cauză a... _ cau
zelor" In care era criticat consiliul a- 
soeiației sportive Țesătura Iași pentru 
slaba preocupare manifestată în orga
nizarea întrecerilor din cadrul Sparta- 
chiadei republicane.

Consiliul asociației sportive Țesătu
ra ne răspunde că cele relatate de ziar 
sînt juste. S-au luat măsuri ca Spar- 
tachiada republicană să stea în cen
trul preocupărilor. In fiecare sector de 
producție s-au organizat echipe la di
ferite ramuri de sport, care se întrec 
în prima fază a competiției. De ase
menea. fiecare membru al consiliului, 
împreună cu cîte un reprezentant al co
mitetului U.T.M.. se ocupă de cîte o 
ramură de sport, de organizarea și 
desfășurarea întrecerilor.

• în articolul „Criteriile de selec
ție — mijloc pentru formarea cadrelor 
cu perspective și îmbunătățirea per
formanțelor" a fost criticat și Clubul 
sportiv școlar Cluj pentru slaba muncă 
de selecție pe care o desfășoară.

„Cele înserate în coloanele ziaru
lui au fost temeinic analizate de 
către biroul clubului nostru. Imediat 
s-a trecut la măsuri concrete inițiin- 
du-se concursuri de selecție dotate cu 
„Cupa clubului sportiv școlar" la at
letism natație, fotbal și handbal. In 
munca noastră viitoare vom pune ac
cent deosebit pe pregătirea juniorilor, 
în urma unei selecții riguroase" — 
se spune in scrisoarea Clubului sportiv 
școlar din Cluj.

e Intr-un meci amical susținut la 
Dej de Industria sîrmei Cîmpia Turzit 
în compania formației locale Unirea, 
s-au petrecut unele incidente, jucătorii 
Cristache (Unirea) și Timpănaru, (In
dustria sîrmei) lovindu-se reciproc.

Asociația sportivă Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii ne face cunoscut că sec
ția de fotbal a analizat și a prelucrat 
cu intregul lot atitudinea necorespun- 
zătoare a jucătorului Tîmpănaru, care 
a răspuns la provocările lui Cristache 
(Unirea). Pentru a nu se mai repeta 
asemenea atitudini, s-au luat măsuri 
pentru intensificarea muncii de educa
ție în rîndul iucătorilor.

• „La echipa feminină de volei a 
C.S M. Sibiu este loc de mai bine”, 
a tos’ titlul unui material apărut In 
nr. 4393. In articol se arăta că echipa 
sibiană s-a prezentat nepregătită in 
„Cupa FRV" din cauza absentei an
trenorului titular și mai ales din lipsa 
de conștiinciozitate a jucătoarelor.

C.S AL Sibiu ne-a răspuns următoa
rele- „Critica făcută de ziar este în
temeiată In’ralevăr pregătirea echi
pei noastre a lăsat de dorit In șe
dința de analiză au fost scoase in 
evidentă lipsurile și s-au luat măsuri 
în vederea îmbunătățirii procesului de

Performanțe care depășesc recordurile republicane
Pe măsură ce se apropie finala pe 

țară a campionatului republican, echi
pele rămase în cursa pentru cucerirea 
titlului își intensifică procesul de pre
gătire. Dovada o constituie frumoasele 
rezultate obținute, în turul etapei a 
doua a fazei interregionale, de o serie 
de formații și sportivi.

NOI RECORDURI ALE R.P.R.
Dacă recordul ploieșteanului V. Nico

le seu (938 p.d.) a rezistat aproape doi 
ani, performanța realizată duminică de 
Tiberiti Szemani (Voința Tg. Mureș), 
care a doborît din 200 bile mixte 995 
popice a supraviețuit doar... o oră. 
Pe o altă arenă din țară, la Giurgiu, 
ION IANICEC (Cetatea) a obținut 
1 000 p.d. în meciul dintre Cetatea 
Giurgiu—Electrica Sibiu (5271—5194 
p.d.). Au mai obținut rezultate bune G. 
Nedelcu (Cetatea) 899 p.d. și V. Fel- 
seghi (Electrica) 902 p.d.

Un rezultat excelent a înregistrat, 
pe arena din Giulești, formația femi
nină Rapid București în întîlnirea cu 
Cetatea din Giurgiu, pe care a invins-o 
cu 2634—2297 p.d. Perforrr.ața rapidis- 
telor depășește recordul R.P.R. cu 161 
p.d. Aceste rezultate urmează să fie 
omologate de federația de specialitate 
ca noi recorduri ale țării.

Iată cîteva rezultate înregistrate în 
turul etapei a doua: feminin: Sănăta
tea Bîrnova—Voința Ploiești 1589—2138 
(arenă grea); masculin: Olimpia Re
șița—Voința Oradea 4991—4668; Ra
finăria Teleajen — Unirea Roman 
5323—4923. M. Silvestru, C. Vînătoru, 
I. Dinescu și Gh. Sauer, de la învin
gători, au fost marcați cu 922, 932, 916 
și respectiv 914 p.d. De la Unirea s-a 
evidențiat dr. R. Romulus: 867 p.d.

instruire. Sportivele și-au luat angaja
mentul să aibă o comportare cit mai 
bună în Cupa R.P.R.".

Angajamentul a devenit realitate. La 
terminarea competiției dotată cu „Cupa 
R.P.R.", formația din Sibiu s-a cla
sat pe locul III.

• Nu de mult a fost criticat con
siliul asociației sportive Unirea Dej 
pentru faptul că nu depune străduințe 
pentru angrenarea tuturor tinerilor în 
practicarea sportului.

Scrisoarea pe care am primit-o de 
la asociația sportivă Unirea Dej men
ționează o serie de măsuri care au fost 
luate pentru lichidarea deficiențelor 
semnalate. Astfel, s-au luat măsuri 
pentru desfășurarea unei susținute 
munci de propagandă. De asemenea, 
articolul apărut în ziar a fost discu
tat in toate grupele sportive. S-a tre
cut la reorganizarea unor grupe spor
tive inactive și s-a pus accent deose
bit pe organizarea și desfășurarea în
trecerilor din cadrul Spartachiadei re
publicane. Consiliul asociației a lan
sat întreceri între grupele sportive, a- 
teliere și secții și s-a trecut la organi
zarea competițiilor prevăzute în ca
lendarul sportiv al asociației.

La cererea oamenilor muncii din București, din diferite 

regiuni aie țării aflați în trecere prin Capitală, Agenția 

O.N.T. Carpați organizează plimbări de agrement cu auto

carele O.N.T. pentru cunoașterea noilor construcții care au 

schimbat radical aspectul orașului, precum și pentru cunoaș

terea celor mai interesante obiective istorice și culturale.

Excursiile durează 2—2*/2  ore. Ghizi competenți dau 

explicații la microfon asupra obiectivelor de pe traseu.

• Pentru turneul baschetbaliștllor 
profesioniști din S.U.A. de azi și mîine 
da la patinoarul artificial din parcul 
„23 August”, biletele se găsesc de vînza- 
re la casele de bilete din str. Ion Vidu, 
agenția Pronosport, calea Victoriei nr. 
2 gi la stadionul Dinamo.

Sînt valabile următoarele legitimații 
eliberate de UCFS/C.G.

— Roșii si maro în piele. în oricare 
zi.

— Verzi în derrnatin ale ziariștilor, la 
masa presei în limita locurilor rezervate 
fiecărui ziar, iar restul carnetelor verzi 
în tribune. în oricare zi.

— Albastre în derrnatin, gri în der- 
matin cu stampila „BASCHET”, ale 
maeștrilor emerițl ai sportului și maeș
trilor sportului la baschet, ale arbitri
lor și antrenorilor de baschet sînt va
labile NUMAI în ziua de 17 mai, ora 
10 dim.

Accesul publicului în patinoar se face 
dupa-amiaza de Ia ora 16,30 și dimineața 
de ia ora 8,30.

® Pentru cuplajul de fotbal DINAMO 
— CRIȘUL și STEAUA — PETROLUL 
de azi biletele se găsesc la casele 
obișnuite.

Plecările au loc începînd cu data de 18 mai 1964, în fie

care zi, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică din fața 

Palatului R.P.R. la orele 12,00 și 17,00,

Plata se face direct la autocar conducătorului excursiei.

DUMINICA SE VOR CUNOAȘTE 
ECHIPELE FINALISTE ’

Azi și mîine au loc meciuri decisive 
fn cadrul returului etapei a doua a fa
zei. interregionale, penultimul act al 
campionatului republican. întrecerile se 
vor desfășura după următorul program : 
feminin: U.T. Arad—Minerul Lupeni ’ 
Voința Baia Mare—Voința Cluj; Voința 
Ploiești—Sănătatea Bîrnova ; Voința 
Tg. Mureș—Voința Cîmpulung Mtiscei; 
Voința Constanța—Constructorul Bucu
rești. Masculin: Voința Oradea—Olim
pia Reșița • Industria Locală Baia 
Mare—Mucavaua Molid ; Unirea Ro
man—Rafinăria Teleajen; Electrica Si
biu—Cetatea Giurgiu ; Petrolul Ploiești 
—Voința Tg. Mureș; Cimentul Med
gidia—Constructorul București.

Finala pe țară a fost programată 
Ia Brașov (feminin) și Ploiești (mas
culin) între 22 și 24 mai.

Primele jocuri în campionatul Capitalei
Zilele trecute, pe terenul Combina

tului Poligrafic „Casa Scînteii" s-au 
desfășurat primele jocuri din cadrul 
campionatului Capitalei, ediția 1964, 
la care s-au înscris 10 echipe. Forma
țiile participante au fost repartizate în 
două serii și vor juca sistem turneu, 
fur-retur.

In primul meci din seria I, campioa
na republicană. C.P.B., a primit repli
ca tinerei formații C.F.R. — B.T.A.

Start în semifinalele pe echipe
De astăzi, aproape 150 de fruntași 

ai șahului nostru se vor afla în între
cere. Încep semifinalele campionatului 
republican pe echipe mixte.

Cele 20 de formații calificate din 
faza sferturilor de finală au fost îm
părțite în 4 grupe, urmînd ca pri
mele 2 clasate din fiecare serie să-și 
dispute turneul final de 8. Iată com
ponența grupelor :

BUCUREȘTI : Unirea București, Ști
ința București, Sănătatea Roșiori, Ști
ința Brașov, Farul Constanța.

BAIA MARE : Progresul București, 
Chimistul B. Mare, Cri șui Oradea, Vo
ința Tg. Mureș, Siderurgistul Hune
doara.

IAȘI : Sparlac București, Petrolul 
Ploiești, C.S.M.S. Iași, Știința Galați, 
Progresul Onești.

TIMIȘOARA : Știința Timișoara, 
F.lectronica București, Știința Clăi, 
Petrolul Pitești, Electroputere Craiova.

La București jocurile se vor disputa 
în sala de șah a clubului Progresul, 
din strada Lipscani 14, începînd de la 
ora 16,30. Astăzi dimineață are Ioc 
tragerea la sorți. Derbiul seriei va fi 

PREGĂTIRILE LOTURILOR 
REPUBLICANE

Pregătirile loturilor republicane în 
vederea campionatelor europene din 
iunie de la Budapesta au intrat în faza 
finală. Colectivul de antrenori a se
lecționat următorii sportivi: fete — 
Elena Lupescu, Ținea Balaban, Corne
lia Moldoveanu, Elena Trandafir, Ele
na Predeanti, Crista Szocs (București), 
Ecaterina Antonovici (Constanța), Ilea
na Ghearfaș (Cluj), Maria Stanca (Re
șița). Băieți — D. Coteanu, I. Popescu 
(București), P. Purje (Cîmpina), C. 
Vînătoru (Ploiești). L. Martina, T. 
Szemani, Dumitru C. Dumitru (Tg. 
Mureș), I. Micoroiu (Reșița). Aceste 
loturi vor fi completate cu încă 6 ju
cătoare și tot atiția jucători, care se 
vor remarca în ultimele întreceri ale 
campionatului republican pe echipe.

TRAIAN IOANIȚESCU

Tehnica și experiența formației cam
pioane și-au spus cuvîntul: C.P.B. a 
cîștigat cu 13—4. In cel de-al doilea 
meci susținut cu echipa A.S. Otopeni, 
formația C.P.B. a învins mai ușor cu 
scorul de 16—2.

La sfîrșitul săptamînii viitoare vor 
începe și jocurile din seria a Il-a a 
campionatului Capitalei. (L. Mirea- 
coresp.).

meciul Constructorul—Știința, în oare 
Ia prima masă se întîlneso Florin 
Gheorghiu și Victor Ciocîltea.

O VESTE BUNĂ
-^= PENTRU TURIȘTI

Pe șoseaua București—Ploiești la km 22 se redeschide 

peste cîteva zile într-o construcție modernă amenajată în stil 

romînesc „Grădina de vară Săftica", unitate model a coope

rației de consum.

Zilnic se vor servi sortimente variate de preparate de 

bucătărie, bufet și cofetărie, produse de zalhana, pui la 

frigare.

Seara orchestră de muzică ușoară și populară, dans.

Grădina de vară Săftica are și loc de parcare pentru 

autoturisme și motociclete.

a veliștilor
La cîteva zile după concursul 

inaugural a avut loc, tot pe lacul 
Herăstrău, o nouă competiție de 
iahting deschisă veliștilor bucu- 
reșteni: „Cupa 9 Mai“. întrecerile 
s-au desfășurat de-a lungul a 5 
regate la clasele snaip și firm.

în clasamentul general pe echi
pe, la finn pe primul loc s-au si
tuat reprezentanții clubului Știin
ța, iar la snaip cei ai clubului Pro
gresul. De remarcat frumoasa com
portare a juniorului E. Gresianu 
(antrenor C. Țioo) de la Știința, 
care s-a aflat în toate regatele 
printre fruntași.

Iată și clasamentele individuale: 
Clasa snaip. Seniori : 1. Știința 
(V. Gelles—D. Podeanu), 2. Pro
gresul (Millio Tașcu — O. Tomiuc), 
3. Progresul (O. Mitchievici — G. 
Mitran). Juniori : 1. Progresul (L. 
Predescu — I. Boșteanu), 2. Știin
ța (I. Hasnaș — S. Stamate). Mixt: 
1. Progresul (D. Ciocoiu — Marica 
Ciocoiu), 2. Știința (M. Mihăiță — 
Doina Mihăiță). Clasa finn: 1. E. 
Gresianu (Știința) 4028 p; 2. N. 
Iliescu (Știința) 3824 p ; 3. Fl. A- 
garici (Știința) 3225 p.

De la I. E. B. S.



Culese în „Cursa Păcii“

VOLEIBALISTA Acum 200 de aii

La Combinatul 'Poli
grafic București nu s-a 
organizat nici un meci 
de oină în cadrul Spar- 
tachiadei. deși echipa 
de acolo e campioană 
republicană.

La C.P.B. e acalmie^
Si nu se ia nici o ■măsură.. 
Deci eu pentru tipografie 
Știți oe propun ? O. . .

corectură ’.

Echipa I.C.A.B. a 
pierdut meciul din cam
pionatul orășenesc dis
putat cu Voința prin 
trei autogoluri ale apă
rării.

D-e azi încolo în echipă 
Trebuie înaintarea 
Să march eze-n

■Cu strictețe. ...

ȘI TOTUȘI VORBESC 
ACEEAȘI LIMBA... 
Ziaristul belgian Be- 

regmaris e pus în încurcă
tură atunci cind trebuie 
să ia un interviu ciclistu
lui beigian Kitidermans. 
Aceasta pentru faptul că 
nu se înțeleg. Deși vor
besc amîndoi flamanda, 
ciclistul se exprimă iri- 
tr-uti dialect aproape de 
neînțeles pentru ziaristul 
belgian. Vă imaginați in 
ce situație sînt puși zia
riștii din celelalte țări 
cînd trebuie sa discute au 
Kindermans.

și regimul alimentar. A- 
botil le urmează cu sfin
țenie. Cu toate acestea el 
se află în a doua jumă
tate a clasamentului ge
nera L De vină trebuie 
fie telefonul ’

C£.4 MAI TÎNARĂ 
ECHIPA

să

în

orice clipă 
apărarea.

SFATURI
PRIN TELEFON

Echipa de 
pid a avut 
campionatului o com
portare excelentă.

fotbal Ra
in returul în-

Poate eă uneori ziariștii, 
sportivi nu supun unei 
selecții chiar atît de rigu
roase pe cei pe care îi pre
zintă . „prieteni ai sportu
lui” și se declară mulțu
miți dacă persoana 
care 
curs.

_ ______ eu
stau de vorbă a par- 

__. cîndva, pe jos, dru
mul de la aeroport pînă 
în oiîsiș sau, aflîndu-se 
în vizită la niște prieteni, 
a văzut un meci de fot
bal la... televizor.

Aceasta 
o glumă 
cere.

Cînd e
FLAVIA 
nume. !£•

este însă numai 
și o... introdu-

vorba de actrița 
BUREF, al cărei 
întîlnim din ce 

în ce ; mai des în teatru 
și pe ecran, nu exa geră m 
cîtuși de puțin înca- 
drînd-o în rîndurile celor 
ce iubesc cu adevărat spor
tul, îl 
intens, 
micile 
mente 
De

practică destul de 
Se ------ *

Si —------
din arena sportivă. 

_ altfel, dacă și-ar 
consacrat mai mult timp 
sportului de performanță — 
și începuturile au fost 
mai mult decît promiță
toare : prin 1953 a făcut 
parte din prima echipă a 
lui Dinamo București ! — 
n-ar fi fost deloc exclus ca 
numele... voleibalistei Fla- 
via Buref să fi ajuns la fel 
de cunoscut ca și ai actri
ței de astăzi.

— La drept vorbind,~ îmi 
pare rău că n-am stăruit 
mai mult în sport. că 
n-am căutat, prapticînd 
sportul, să culeg și marea 
satisfacție pe care ți-o dă 
performanța, lupta pentru 
doborîrea unui record, 
pentru cucerirea unui tit
lu. De mică mi-a plăcut 
sportul, viața în aer liber, 
întrecerea cu ceilalți co-

preocupă de 
marile eveni-

fi

Locui doi am observat 
Că Și l-au. . . ca-pitonat.
Sper să fugă negreșit
De. . . vagonul de dormit ;

La reuniunea de lup
te din sala Gîuleșiâ, 
antrenorul Fr. Cocoș a 
vrut să-și pălmuiască 
un elev.

De multe ori după 
tapelor, ciclistul 
Aboul Zahab se 
grupului de zia- 

ca^uele delelo- 
„raportează" îra-

îi spun atîta ca reproș
Si sper că-i este de folos : 
Chiar dacă te numești

Cocoș
N-ai dreptul să fii. . . 

bătăios !

chererea 
lîhanez 
alătură 
rișii . la 
"nice. EI
tel ui sau cum a mers *ct  
etapă. Acesta îi dă sfa
turi pentru ziua 
t^are atît în ceea ce pri
vește tactica de cursă, cit

urmă-

Cttba s-a prezentat 
acest an pentru prima 
oară cu o echipă Ia star
tul Cursei Păcii44 și pri
ma performanță pe care 
a realizat-o a fost aceea 
de a,
dintre forauațiile partici
pante. Media de vîrstă: 
19,5 »rî. Ssrgto 
are 20 de ani, Orestes Yti
nes — 21, Leon Antonis 
Herr — 18, Hector Tor
res — 21, Usmaru Barrel- 
rox — 19, Alberto Padil
la — 13. Cicliștii cubanezi 
speră Aă în viitoarele în
treceri șă realizeze și alt*  
l>erformanțe.

H. NAUM

Arbitrul de handbal 
V. Cojocaru a fost prea 
îngăduitor cu durită
țile în meciul Steaua— 
Rapid

N-a luat pe teren măsuri 
Că și-a spus instantaneu : 
— Dacă-s jucătorii duri,
Să fiu. . , moale barem

eu
V. D. POPA

I

Componențli lotului 
republican de tir s-au 
comportat sub așteptări 
la recentul concurs.

Ne jucară festa 
Tragînd slab cu flinta
Deci concursu-u.ces.ta 
Nu-și. .. atinse ținta I

ionescu (Rapid) a fost 
împiedicat de Nedelcu 
să marcheze al cincilea 
gol fiind ținut d3 tri
cou.

Pe Ionescu am aflat 
Pentru ce l-a faultat : 
A trecut iar c-un balon 
Si n-a spus măcar...

_ pardon !

In „Cupa Dinamo" la 
ciclism I. Constantines- 
cu a fost găsit mergînd 
•agățat de o. *. t moto
cicletă.

Spune dînsul : „Astea-'s 
niște 

Zvonuri neîntemeiate.
Nu putea să se mai miște 
Si-am. . . împins-o eu

dm spate !
I. CHIVU

Pe adresa lui Iun Po^- 
ta$u sosesc ia fiecare zi 
zeci de scrisori. Cititorii 
nrtresrfră... îi interesează 
cifrele recordurilor, rezul
tatele unor mecsiari dispu
tate, hăt, acum 40—50 de 
ani și... cîte și mai cîte. 
toarte uculti ridică însă 
probleme legate de inter
pretarea regulamentului 
de fotbal, imaginează si- 
buații din cele mai aăs- 
trușnioe, pimî nd deseori 
la greia încercare ou a li
niai pe Ion Poștașu . dar 
chiar. și pe cei mat Ucu- 
aiîți și mai bine pregătiți 
„cavaleri .ai ■fflmerulm'”. 

Am fi -tentați să sp-uițiem 
■că ©ele mai multe dintre 
fazele descrise, în Care 
cititorii dorese să cunoas
că decizia arbitrului, sînt 
de domeniul teoriei și că 
practic 
posilnl 
■teren.

Spre pildă.: s& 
o l&mlură de la 11 
P ar iarul, print r-uu reflex 
extraordinar, prinde ba
lonul. Coechipierii^ tm 
culmea fericirii, îl încon
joară, îl îmbrățișează, îl

sărută. Pentru a răspun
de... felicitărilor, portarul 

la>&ă mingea jos și un 
atacant advers, înciudat, 
o lovește cu sete și o tri
mite ta plasă. Ce decizie 
ti arbitrul1?

Nimic mai simplu : GOL. 
VALABIL !

Aflați -că această fază 
a-a fost inventată ci s-.a 
petrecut duminică la 
Csmpulrjng Muscel în me
ciul din categoria C Mus
celul — Dinamo Victoria 
București. Gazdele au 
marcat golul într-o astfel 
de împrejura re !.

Morala : ga nu te bucuri 
prea devreme...

aste aproape im. 
să se petreacă pe

ssr,.

DE TOATE
• Cinci frați Mc Neill, 

scoțieni stabiliți în S.U.A. 
din 1923, au închiriat un 
avion pentru a veni in 
Europa și a asista la me
ciul de fotbal Scoția — 
Anglia, Ei au traversat 
Atlanticul pentru 90 de 
minute de fotbal, care 
le-a adus însă satisfacția 
unei victorii a țării lor 
de origine asupra Angliei.

Oricum, să nu se 
spună că scoțienii 
sgîrciți...

• Un profesor de 
din Eauborne, Henri 
neghal, a găsit 
„sparing-partner" 
elevii săi 
unui... robot

mai 
sînt

box 
Se- 
nouun 

pentru 
în persoana 

construit

după indicațiile sale. A- 
cesta evită loviturile și, 
în ripostă, vă închipuiți, 
nu trebuie să facă un e- 
fort prea mare pentru a-și 
pune adversarul k.o. I

• Aripa stîngă a echi
pei Westham United, Bob
by Moore, în etate de 23 
de ani, a fost ales „fot
balistul anului" în Anglia. 
Cu prilejul votării organi
zate de Asociația ziariști
lor britanici, Moore a ob
ținut 49 de voturi. De no
tat că pentru celebrul in
ternațional scoțian Dents 
Law (Manchester Uni
ted) n-au votat decît 9 
ziariști.

pit Ce n-am făcut? Am 
sărit, m-am întrecut cu 
fete și chiar cu băieți in 
alergări, iar pe la 13 ani 
am și cucerit primele me
dalii sportive, în cadrul 
campionatelor școlare de 
atletism, la 100 m plat 
și la săritura în înălți- 

pen- 
fost

me. Atletismul, ca 
tru atîția alții, a 
poarta de intrare în sport. 
De-a lungul anilor, în li
ceu și în facultate, aveam 
să practic aproape toate 
sporturile accesibile fete
lor : voleiul, baschetul, 
gimnastica, înotul, canota
jul, călăria... In unele din 
aceste sporturi am avut 
chiar mici ambiții. La vo
lei puțin a lipsit să de
vin „internațională", iar 
la gimnastică am obținut 
categoria a Il-a de clasi
ficare,

— Pentru mulți cititori, 
toate acestea reprezintă o 
noutate. In. general a fost 
cunoscută activitatea dv. 
din anii din urmă. în e- 
chitație...

— a fost sportul pe care 
l-am practicat 
tîrziru și _
gîndeam aproape de loc. 
Dar iată că, ' _ ’
film pe care l-am turnat, 
în „Dincolo de brazi”, am 
avut de interpretat vn 
personaj care trebuia să 
știe să călărească. Am în
vățat deci și acest sport. 
5>i n-a fost chiar atît de 
greu. Aveam de-acum de
prinderea de a face sport, 
reflexele necesare. Poate 
că unii spectatori care au 
văzut filmul, au presupus 
că săriturile cu calul peste 
obstacole reprezintă un 
simplu trucaj. Dar truca
jul n-ar fi fost atît de 
simplu. Simplă a fost tre-

mai__ cel
la care nu mă

în primul

cerea reală peste 
cole. atunci cînd, 
ajutorului primit 
călăreții clubului 
devenisem și eu 
călăreață.

— Presupun că

obsta- 
datorită 
de la 
Steaua, 

o bună

ați vrea 
să interpretați în teatru, 
dar mai ales în film, un 
rol de sportivă...

— Desigur. De altfel, tin 
momentul de față există 
în cinematografie o preo
cupare de a ■ se prezenta 
tineretului filme cu teme 
sportive, cu o acțiune vie. 
palpitantă, care să scoată 
în evidență curajul, per
severența, puterea de 
luptă. Despre acest lucru 
s-a vorbit șt la conferința 
cineaștilor din 1963.

— Am vorbit pînă acum 
despre trecut și de... vii
tor. Dar despre prezent ce 
ne puteți spune ?

— Sînt o conștiincioasă 
practicantă a sportului : 
înot, fac gimnastică 
cînd 
liber, 
fac antrenament de călă
rie și... citesc rezultatele 
altora ia gimnastică și 
volei. Am fost, sînt 
voi rămîne o prietenă 
sportului...

am mai mult timp 
joc tenis de masă,

la 
și 
a

IULIANA JULEA

UMOR

SUPĂRARE...

PMÂ SfVRfMf

fi cea mai tînară
•••-

Joi dimineață a venit la 
redacție cunoscutul actor 
Colea Răutu. Supărat foc ! 
In loc de b'ună ziua, HI 
auzim :

— Bine fraților, ce-mi 
fă curați. Eu mă zbat ea 
peștele pe uscat, ard pe 
Jăratec, parlamentez trei 
ere cu directorul teatrului 
să mă schimbe din mati
neu! de duminică în ce! 
de stmbătă, ri dau peste 
eap toată distribuția, îl 
conving, și spuneți astăzi 
că s-a sehimbât etapa, 
asta-i treabă ?

— Și ce-i de făcut,

Pâi

Co-

mă 
fac

■

(V. V.)

Știți care este viteza 
maximă cu care aleargă 
un om prin propriile sale 
mijloace ?

La această întrebare au 
răspuns sprinterii 
ricani de culoare Dave 
Sime și Frank 
care, realizind timpul de 
29 sec. pe distanța de 
220 yarzi (in linie dreap-

ame-

Budd,

tă) 
de 
oră.
sament" Bob Hayes, cu 
36,174 (9,1 pe 100 yarzi), 
A. Hary și H. Jerome, 
cu 36 de km „la oră" 
(10 sec. pe 100 m) și H. 
Carr cu 35,851 (20,2 pe 
220 yarzi cu turnantă).

au dezvoltat o viteză 
...36,200 kilometri pe

Ii urmează în „cla-

316 puncte intr-un singur meci.
Desigur, nu numai ama

torilor de baschet, ci tu
turor iubitorilor sportu
lui din țara noastră, pre
zența baschetbaliștilor a- 
merieani la noi în țaiă 
le stîrnește o vie curio
zitate. De aceea, găsim 
cât se poate de nimerit 
prilejul de a vă prezenta 
o serie de amănunte ine
dite din activitatea bas- 
aphetului profesionist în 
SILĂ.

• Primul joc oficial 
dintre două echipe profe
sioniste a avut loc la 1 
noiembrie 1946, la Toron
to, între New York Knic
kerbockers și Toronto 
Huskies. De atunci și pitta 
acum au avut loc 17 cam
pionate ale N.B.A., fede
rație înființată tot în 
1946.

• Cei mai înalți jucă
tori din liga profesionistă 
sînt Wilt Chamberlain 
(San Francisco Warriors) 
2,16 m și Walt Bellamy 
(Baltimore Bullets) 2,13

m, iar cel 
John Egan 
tons) 1,828

mai scund — 
(Detroit Pis- 

m.

deosebire de• Spre 
baschetbalist ii amatori, cei 
profesioniști joacă intr-un. 
meci 4 reprize de cite 12 
minute și au limita de 
timp pentru inițierea unui 
atac 24 . de secunde.

Cel mai mare scor 
istoria competiției a 
înregistrat la meciul 

Nationals —

• 
din 
fost 
Syracuse
New York Knickerbockers
169—147 (Philadelphia, 3 
februarie 1962), iar cel 
mai mic în întâlnirea 
Minneapolis Lakers — 
Detroit Pistons IS—19 
(Minneapolis, 22 noiem
brie 1950).

Recordul celor mai mul
te puncte marcate într-un 
singur joc aparține Lui 
Wilt Chamberlain (Syra
cuse), care în meciul cu 
New York Knickerbockers 
(2 martie 1962) a rea
lizat 36 tie coșuri și 28

de aruncări libere (100 
puncte 1).

• Oscar Robertson este 
un adevărat specialist la 
aruncările libere. în ulti
mul sezon, la meciul Cin
cinnati — Boston (131— 
142) el a transformat 21 
din cele 22 de aruncări 
(record).

• în fiecare an se dis
pută în S.U.A.
nalele Fast-West All-Star 
Games, care au ajuns la 
a 13-a ediție. Selecționata 
echipelor din Est a cîști
gat pînă a aim de 8 ori, 
iar jucătorii din Vest de 
5 ori. în ultima întîlnire, 
victoria 
ției din Est 
care
Red Auerbach. Cu acest 
prilej au evoluat și 6 din
tre jucătorii care ne vi
zitează : Heinsohn (15 
puncte), Russel (19), Ro
berts fm (21), Gola (2), 
Cousy (8) în formația în
vingătoare și Pettit (25) 
în cea învinsă.

trailițio-

a revenit forma - 
(115—108) 

fost pregătită de

Eu la director nu 
mai pot duce că mă 
de rîs. Mutați la loc etapa 
duminică. . .

arhiva muzeului ra
din Agnita s-a găsit 

exemplar, probabil 
în țara noastră, al 
cărți de șah datînd

în 
ional 
un 
Uni-o 
unei
de -acum aproape 200 de 
ani. A descoperit-o Ste- 
lian Palici, metodist la 
•consiliul regional UCFS 
Brașov, eu ajutorai pro- 
fes o ral ui Andrei, muzeo- 
log la Agnita.

Este vorba de o lucra
re în limba latină, care 
prezintă noțiunile elemen
tare ale jocului și o serie 
de probleme de teorie și 
practică redactate de fai
mosul maestru arab Stam- 
ma, o celebritate a 
tu lui mi a ț ii “ din

a

„spor- 
sccolul 

al XVIII-lea. 1) in păcate 
nici pe coperta și nici la 
sfârșitul hierării nu este 
trecuit anul apariției. Ți- 
nîndu-se seama de faptul 
că manualul de șah în lim
ba engleză al lui Stamina 
<a apărut în jurul anului 
1730, iar acesta este o 
traducere de dimen-siuni 
mai reduse, putem «labili 
cu aproximație că ea a*r  
fi văsuț h»mina tiparului 
în a doua jumătate a *e-  
colttltti al XVIII-lea. Deci 
acum 200 de ani 1

Muzeul din Agnita mai 
deține o serie de prețioa
se exponate... sportive. 
0 patina din datînd 
de acum 3000 de ani, una 
din primele biciclete, căr
ți de tir și călărie din 
veacurile XVII—XVIII
ș.a.

GH. OANCEA. SIBIU. ~ 
Unul din cele trei recor
duri stabilite în urmă cu 
ani de Ion Moina — 10,4 
la 100 m, 21,3 la 200 m și 
47,6 la 400 m — a fost do- 
borît. Este vorba de recor
dul de la 400 m. Celelalte... 
așteaptă. Să sperăm că nu 
prea mult !

FLORIN SAVA, G.A.S, 
Timna. — Fotbalistul Pav
lovist de la Steaua este o ■ 
riginar din București. Ei 
a jucat pentru prima oară 
în categoria A — la Jiul 
Petroșeni.

GH. BILIS, BUCUREȘTI 
1) Din motive de sănătate, 
Stefan Dobay nu mai acti
vează ca antrenor. 2) Pâlc 
„merge" pe 24 de ani 3) Să 
vă spun dacă regiunea Ol
tenia a avut vreodată echi
pa de fotbal în categoria 
A ? Da : în urmă cu 25 de 
ani. Echipa se numea F.C. 
Craiova și din lotul ei fă
ceau parte, printre alții. 
Albu, Felecan, Angelo 
Niculescu, Dunăreanu, Bă- 
trîn etc. In momentul de 
față oltenii, prin Știința 
Craiova, bat din nou la 
poarta categoriei A. Mâcar 
o dată la. . . 25 de ani 1
Noi le dorim să li se răs
pundă „intră !”

MARIUS PAUN și 
STATE, BUCUREȘTI. 
Din lotul actual ai 
Dinamo București, următo
rii fotbaliști sînt - maeștri 
ai sportului : C. Popa, 
N-unweiller, Gh. Ene, 
Datcu, L. Nunweiller, 
Pîrcălab, Petru Emil, Ivan 
și I. Tîrcovnicu.

RADU SIDONIUC, SU
CEAVA. 1) La rugbi, esa- 
verajul se obține prin scă
derea punctelor primite din 
cele marcate, 
italian Primo 
deținut timp 
(1932—1933) titlul de cam
pion mondial la toate ca
tegoriile. El a cîștigat ace>t 
titlu învingîndu-1 pe Jack 
Sharkey 
după un 
Max 
nera 
ringului, 
greutate la o 
2,05 m.

BARBU LAURENȚIU, 
BUCUREȘTI. Vă publicăm 
epigrama adresată echipei 
de rugbi Ancora Galați, 
nou promovată în catego
ria A, unde ocupă însă ul
timul loc în clasament : 
ANCORA s-a ridicat 
Și în „A“ a promovat ; 
Ins-acuma, „rund cu rund”, 
ANCORA se dă la fund ;

I. IONITA, București. 
Dintre „spectacolele zilei’* 
le-am ales pe cele referi
toare la Știința Timișoara: 
„Studenții trebuie să re- 

! pete temeinic rolurile din 
1 CU TOȚII ACASĂ ca să

poată prinde ULTIMUL 
TREN DIN GUN HILL. 
Altfel, LEGEA E LEGE !“

I. PITIȘOR, CRAIOVA. 
Care este filiera prin care 
trebuie să treacă un bo
xer pentru a putea ataca 
titlul mondial în boxul 
profesionist ? Firește, el 
trebuie să obțină în prea
labil o serie de perfor
manțe valoroase, care să-l 
„recomande”. După aceea 
începe însă partea cea mai 
grea : asentimentul foruri
lor sportive de resort din 
boxul profesionist (I.B.u., 
N.B.A. etc.) și sprijinul 
unor organizatori intere
sați în realizarea unor eîș- 
tiguri cît mai mari,

NICOLAF SELYMESI, 
BRAȘOV. — Aveți euvîn- 
tul : „Prin prezenta vă a- 
duc La cunoștință că s-a 
anunța*  greșit într-o re
vistă că Selymesi Nicolae 
II (Steagul roșu Brașov) 
nu este frate cu Selymesi 
Tiberiu (U.T.A.). Rog a se 
corecta. arătîndu-se clar

2) Boxerul 
Camera a 
de un an

și 
an 

Bayer, 
a fost 

cu

pierdutl-a .--- ,
în fața lui
Primo ~ 
un colos 
cele 120 
înălțime

Car- 
al

do

acești doi fotbaliști sînt 
jrați“. De acord. De altfel, 
semnătura dvs. nu mal lasă 
nici un dubiu în această 
privință : „tatăl copiilor, 
Selymesi Nicolae".

ALEXANDRA BLĂJAN, 
BUCUREȘTI. Vă manifes
tați intenția de a deveni 
arbitru de fotbal și ne în
trebați dacă pentru aceasta 
este nevoie numai de cu
noașterea perfectă a regu
lamentului sau este nece
sar să fi fost și practicant 
al acestui sport ? Dar de 
ce țineți să deveniți arbi
tru de fotbal.? Socotiți că 
sînt de. . . invidiat bărba
ții care au~făcut acest lu
cru? 
cereți 
dăm :

, . . Dar fiindcă ne 
răspuns, să vi-1 

_____ Este mai bine ca 
un arbitru să fi practicat 
si el fotbalul. Dar nu-i o- 
bligatoriu acest lucru. Cu
noașterea regulamentului 
— da.

ION POSTAȘU 
desen de N. CLAUDIIJ



Azi și mîine la patinoarul „23 August“

Demonstrațiile selecționatei profesioniste

De la
Jerry

stingă : Bob Cousy și antrenorul Red Auerbach, Bill Russel, Bob Pettit,
Lucas, K. C. Jones, Tom Gola, Oscar Robertson, Tom Heinsohn și 

managerul Buddy La Roux
văzuți de Neagu Radulescu

Cursa aeriană de Varșovia a adina 
ieri la amiază în Capitală valoroasa se
lecționată a baschetbaliștilor profesio» 
niști din S.U.A. Oaspeții au fost întîm- 
ptnați de conducători ai F.R. Baschet

Sportivii americani au sosit în țara 
noastră după un turneu întreprins în 
R.P. Polonă și, începînd de astăzi, 
evoluțiile lor vor putea fi urmărite, 
pe rînd, de iubitorii baschetului din 
București, Constanța, Iași și Cluj.

Așa cum am mai anunțat, selecțio
nata profesionistă a S.U.A. cuprinde 
opt jucători : Bob Cousy (34 ani, 1,85 
m înălțime, nr. 14 pe tricou). Bob 
Pettit (32 ; 2,06 m ; nr. 9), Jerry Lucas 
(24 ; 2,035 m ; nr. 16), Bill Russel (30; 
2,08 m ; nr. 6), Oscar Robertson (26 ; 
1,97 m ; nr. 14), Tom Gola (31 ; 1,98 
xn ; nr. 5), Tom Heinsohn (30 ; 2.01 m; 
ir. 15) și K. C. Jones (32; 1,85 m; 
nr. 25). Desigur, pare surprinzător fap

tul că Bob Cousy și Oscar Robertson 
poartă același număr, dar aceasta or 
explică prin faptul că ei și-au păstrat 
numerele folosite la echipele de club, 

în caduul meciurilor 
pe care le vor susține, 
americani vor juca două 
20 de mimate. în prima 
evolua în formații combinate cu ju
cători romîni, iar în cea secundă vor 
juca împotriva unei selecționate bucu- 
reștene. Reamintim că demonstrațiile 
din Capitală vor avea loc pe patinoarul

23 August" azi de la ora 19 și mîine 
de la ora 10 și de la ora 19.

demonstrative 
baschetbaliștii 
reprize a cîte 
repriză ei vor

Revista presei de peste hotare

Spre o reformă 
a „Cupei Davis44?
Apropiatele reuniuni ale forurilor 

conducătoare ale tenisului mondial și 
propunerile oare vor fi făcute cu acest 
prilej suscită interesul numeroaselor 
organe de presă. Iată ce scrie în le
gătură cu aceasta 
„COMBAT" :

Marea Britanie va 
ganizare completă a 
cu prilejul reuniunii 
participante, prevăzută pentru 2 iulie 
la Londra, a declarat dl Basil Reay, 
secretar al lui Lawn Tennis Associa
tion.

Propunerea britanică prevede o reor
ganizare a calendarului diferitelor tu
ruri și al finalelor interzonale de o 
manieră ca finala să se poată desfă
șura, eventual, în Europa. Comentind 
această propunere, dl Basil Reay a 
subliniat că zona europeană este mult 
mai încărcată decît alte zone, cu 32 
de țări înscrise din totalul celor 48 
care participă la competiție.

Marea Britanie va reînoi, pe de altă 
parte, cu prilejul reuniunii anuale a 
Federației internaționale de tenis de 
la Viena, de la 8 iulie, propunerea sa 
de organizare a unor turnee deschise 
profesioniștilor și amatorilor, cu titlu 
experimental. în anii 1965 și 1966, pri
ma ediție urmînd să aibă loc la Wim
bledon, în 1965.

Patru țări, printre care Statele Uni
te, vor susține o propunere care vizează 
includerea tenisului în programul 
Jocurilor Olimpice din anul 1968.

ziarul parizian

propune o rnor-
„Cupei Davis", 

anuale a țărilor

O nouă victorie romînească in 
Ion Stoica a cîștigat etapa

(Urmare din pag. 1)

noștriastfel poziția de lider. Cicliștii 
au sosit în pluton, în același timp cu 
învingătorul.

Iată clasamentul : 1. Smolik (R.S.C.) 
4h 00:36 (164 km) ; 2. Gazda (R.P.P.); 
3. Spruyt (Belgia)... 19. I. Stoica ; 20. 
W. Ziegler... 24. G. Moiceanu... 36. C. 
Dumitrescu; L. Zanoni... 66. I. Arde- 
leanu.

CLASAMENTELE GENERALE: in
dividual — 1. Smolik (R.S.C.) 14h
48:13 ; 2. G. MOICEANU 14h 49:31 ; 
3. Zielinski (R.P.P.) 14h 49:51; 4. 
Gazda (R.P.P.) 14h 50:07 ; 5. Hoff
man (R.D.G.) 14h 50:19... 12. I. Stoica 
14b 51 :07 ; W. Ziegler același timp... 
38. L. Zanoni 14h 58 dl ; 39. C. Du
mitrescu 14h 58:59... 52. I. Ardeleanu 
15h 08:41. ECHIPE : 1. R.D. Germană 
46h 31:34; 2. R.S. Cehoslovacă 46h 
33:54; 3. R. P. ROMÎNĂ 46h 34:57.

LEIPZIG 15 (prin telefon). Parti- 
cipanții la cea de a XVII-a ediție a 
„Cursei Păcii" 
iapa a Vl-a pe ruta Berlin—Leipzig 
(193 km). Startul festiv s-a dat la ora 
11 de pe Karl Marx—Alee, iar peste o 
oră cicliștii au luat plecarea crono
metrată de la marginea Berlinului. 
Timpul a fost noros, alergătorii avînd 
de înfruntat un vînt puternic și rece 
care batea lateral. Datorită acestui 
adversar de neînduplecat și ritmului 
rapid în care se pedalează, plutonul 
se fragmentează — numai după 10 
km — în trei grupe. In continuare 
asistăm la o înverșunată urmărire în
tre cele trei plutonașe care în locali
tatea Potsdam (km 52) se. reunesc. La 
ieșirea din oraș încep defecțiunile: 
belgianul Kindermans e nevoit să 
schimbe un baieu dar el va reintra în 
curînd în pluton. Apoi a spart fran
cezul Glais și a rămas să-l ajute co
legul său de echipă Labrouille. După 
5 km, ei reușesc să prindă plutonul- 
Au trecut două ore de la plecare și 
plutonul a parcurs 81 de km.

au străbătut vineri e-

Tri localitatea Treunbrietzen (km 
90) are loc primul sprint eu premii. 
Ordinea t Vandeneste (Belgia), C. Du
mitrescu și Gougaut (Franța). Emo
ție la km 1001 Se produce o busculadă 
în care sînt angrenați Kegels (Bel
gia), Juhasz (R.P.U.), Volt (R.S.C.) 
etc. Cicliștii noștri reușesc să evite 
răsturnarea. La km 130 înregistrăm 
evadarea belgianului Spruyt, care în 
5 km ia un avans de 700 m. El trece 
primul la sprintul cu premii de la Bad 
Duben (km 155). După acest sprint 
alergătorul belgian însă nu mai poate 
pedala de unul singur și va fi... .în
ghițit" de pluton.

Ne apropiem de Leipzig. Mai sînt 
15 km pînă la linia de sosire. Cicliștii 
se studiază și în curînd încep să în
cerce atacurile decisive. Cu 5 km 
înainte de Leipzig sprintează Mickein 
(R.D.G.) secondat de alergătorul so
vietic Kapitonov. Ei reușesc să ia un 
avans de 50 de metri însă plutonul 
condus de C. Dumitrescu și G. Moi- 
ceanu îi va ajunge cu 2 km înainte de 
intrarea în oraș. In momentul joncțiu
nii, reprezentantul nostru, Ion Stoica, 
lansează atacul hotărîtor: sprintează 
lung, se desprinde de pluton și într-un 
kilometru ia un avans de 100 de me
tri. Plutonul sesizează pericolul creat 
de Ion Stoica și alergătorii sovietici, 
cehoslovaci și belgieni duc intens la 
trenă reușind să micșoreze, văzînd cu 
ochii, distanța dintre pluton și fugar. 
Ion Stoica intră pe pista stadionului 
Central din Leipzig cu un avans de 
25 de metri și trece primul linia de 
sosire chiar in momentul în care îl 
ajunsese plutonul. Cei 100 000 de spec-

Cursa Pacii“:99

Berlin-Leipzig
tatori l-au ovaționat pe ciclistul r 
mîn atît in timpul sprintului cit 
după aceea cînd a făcut turul de 
noare purtind cununa de lauri 
umeri.

CLASAMENTUL ETAPEI i 1. IC 
STOICA 4h47:24; 2. C e r e p o v i < 
(U.R.S.S.); 3. Schejbol (R.S.C.); 
Spruyt (Belgia); 5. Vandeneste (Be 
gia); 6. Gazda (R.P.P.); 7. Smol 
(R.S.C.); 8. Labrouille (Franța); 
Hautamaki (Finlanda); 10. Kapitone 
(U.R.S.S.) toți același timp cu 
Stoica. Ceilalți cicliști romîni au sos 
în grosul plutonului marcat cu timp 
învingătorului de etapă.

CLASAMENTELE GENERALE: i; 
dividual — 1. Smolik (R.S.C
19h35:37; 2. G. MOICEANU 19h36:5 
3. Zielinski (R.P.P.) 19h37:15; 4. Ga 
da (R.P.P.) 19h37:3I; 5. 1. STOIC 
19h37:3I; 6. Hoffman (R.D.G.) 19h3 
43; ...12. W. ZIEGLER 19h38:31; ...3 
L. ZANONI 191145:35; 39. C. DUM 
TRESCU 19h46:23: ...52. I. ARDELFJ 
NU 19h56:05. ECHIPE: 1. R. D. Ge 
mană 60h55:46; 2. R. S. Cehoslovac 
60h56:06; 3. R. P. ROMINA 60h57:0 
Urmează, în ordine, R. P. Polonă, ’ 
P. Ungară, R. P. Bulgaria, U.R.S.d 
Franța, R.S.F. Iugoslavia, Danemarc 
Finlanda, Belgia, Marea Britanie, E 
chipa celor trei continente și Cub.

Sîmbătă are loc etapa Leipzig_ - 
Erfurt (162 km)/, iar duminîcmciclișt 
vor parcurge 45 de km între Erfurt - 
Oberhof contracronometru individul 
pe un traseu cu profil muntos de I 
200 la 810 m altitudine. Sînt două di 
etapele dificile ale „Cursei Păcii".

a Început marele concurs internațional de lupți
R. P. BULGARIADIN
telefon

La cea

întreceri internaționale de volei
SELECȚIONATELE

ALE CUBEI AU 
LA SIBIU

DE TINERET 
EVOLUAT

SIBIU, 15 (prin telefon). Echipele 
reprezentative de tineret ale Cubei 
și-au continuat turneul în țara noastră 
evoluînd la Sibiu, in compania selec
ționatelor orașului. Meciul feminin 
(3—1 pentru formația locală) a evi
dențiat puterea de luntă a jucătoarelor 
oaspe. Cu mai multă experiență, si- 
biencele au obținut victoria: 15—11,
7—15, 15—11, 15—8. Partida dintre 
cele două formații masculine a fost 
foarte echilibrată. .Voleibaliștii cuba
nezi au cîștigat primele două seturi la 
9 și 14, după un joc în care au arătat 
frumoase calități fizice, acțiuni reușite 
la fileu precum și un joc foarte bun 
în linia a doua. Din nou și-a spus însă 
cuvintul experiența competițională; 
voleibaliștii sibieni au cîștigat urmă
toarele trei seturi la 15, 13 și 12, rea- 
lizînd astfel o frumoasă victorie inter
națională. Meciurile au fost conduse 
de 
C.

VOINȚA CRAIOVA—SPARTAKUS 
BUDAPESTA 3—0 (4, 1, 1,). — Sco
rul net cu care echipa craioveană a 
obținut victoria ne scutește în mare 
măsură de explicații. Net superioară 
în atac și cu un joc bun în apărare, 
echipa romînă a cîștigat comod în fața*  
unui adversar care, deși s-a străduit 
nu a putut opune rezistență. Am re
marcat din formația craioveană pe 
Ana Zabara. luditb Kohn, Constanța 
Burlacu și Magda Condoroș.

Sîmbătă sînt programate jocurile 
Voința Craiova—Start Varșovia și 
Spartakus Budapesta—Start Praga. 
Echipa învingătoare va fi cunoscută 
duminică o dată cu disputarea ultime
lor întilniri : Voința Craiova—Start 
Praga; Spartakus Budapesta—Start 
Varșovia.

Ml HAI TRANCA

STARA ZAGORA 15 (prin 
de Ia corespondentul nostru), 
de a III-e ediție a „Memorialelor Pe
trov și Kolov" la lupte clasice și li
bere, participă sportivi din 10 țări 
(R. P. Romînă, U.R.S.S., R.S.F. Iugo
slavia, R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, R. D. Germană, 
Elveția, Grecia și R. P. Bulgaria), prin
tre care se află numeroși medaliați la 
campionatele lumii și la Jocurile 0- 
limpîce. Atît prin numărul de partici
pant — 137 — și prin valoarea lor, 
acesta este cel mai mare turneu pre- 
olimpic. R. P. Romînă este prezentă la 
întreceri cu 4 luptători Ia „clasice" și 
4 la „libere", toți tineri. Cu toate a- 
cestea, în primul tur ei au debutat cu 
succes. I. Alionescu executînd corect o 
„rupere din față" își duce adversarul 
la parter — bulgarul Matov — și cîș- 
tigă prin tuș. De asemenea, M. Bolo- 
can a evoluat foarte frumos și a cîș
tigat cu 10 puncte diferență la Scrijan

(R.S.F. Iugoslavia). I. Gabor a în 
fruntat pe bulgarul Ivanov, clasat p> 
locul II la campionatele mondiale di: 
Suedia de care a fost învins la puncte 
I. Țăranu a avut un adversar puternk 
și incomod în Vesper (R.D.G.), dar e 
xecutînd corect o „centură" și un „su 
pleu" a cîștigat la puncte.

La lupte libere au intrat tn concur; 
pînă acum P. Coman care a termina 
la egalitate cu ' 
Chirilă care a 
punct diferență 
sportiv bulgar,

Dinev (R.P.B.) și I 
pierdut la numai ur 
în fața cunoscutulu 

Bimbalov.

TOM A HR ISTOV

Dinu Nicolau — Buc. (feminin) și 
Frențiu — Sibiu (masculin).

MIRCEA LUPUȚlU-coresp.

A ÎNCEPUT turneul 
INTERNAȚIONAL DE LA CRAIOVA

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

reSELCELO
CRAIOVA, 15 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Azi a început în lo
calitate turneul internațional 
„Cupa UCECOM", la care 
zente patru echipe: Voința 
Start Varșovia, Start Praga 
takus Budapesta. Un public 
a ținut să fie prezent in cursul după- 
amîezii la baza sportivă Voința unde 
au fost programate primele meciuri.

START VARȘOVIA—START PRA
GA 3—0 (10. Î2, 10). Evident mai 
bune, voleibalistele poloneze au domi
nat în toate cele trei seturi repurtînd 
o victorie clară. Doar setul al doilea 
a fost ceva mai echilibrat, însă avan
tajul a fost în permanență de partea 
echipei poloneze, mai bună atît in atac 
cit și pe linia a doua.

IN TURNEUL PREOLIMPIC

dotat cu 
sint pre- 
Craiova, 
și Spar- 
numeros

R.P. UNGARA—ANGLIA (tineret) 
2—1. In prezența a peste 30.000 de 
spectatori, la Budapesta s-a desfășurat 
meciul amical dintre reprezentativele 
de tineret ale R.P. Ungare și Angliei. 
După o primă repriză albă, fotbaliștii 
maghiari au înscris apoi două goluri 
față de unul singur realizat de adver
sari. Scor final: 2—1 pentru gazde. 
Fotbaliștii englezi își continuă turneul 
în Turcia și Izrael.

GRECIA—ETIOPIA 3—1. La Atena 
reprezentativele Greciei și Etiopiei au 
susținut un meci amical. Fotbaliștii 
greci au cîștigat cu 3—1 (2—1).
' NORVEGIA—IRLANDA 1—4. Se
lecționata Irlandei a obținut o fru
moasă victorie la Oslo, dispunînd in
tr-un meci amical cu 4—1 (2—0) de 
reprezentativa Norvegiei.

Pe continentul american continuă 
jocurile preolimpice Ja fotbal, rezer
vate echipelor sud-americane. La Lima 
echipele Braziliei și Columbiei au ter
minat la egalitate: 1—1 (0—0). Tot 
1—1 (1—1) au realizat și selecționa
tele Uruguayului și Equadorului, deși 
fotbaliștii uruguayeni au dominat ca
tegoric.

Sonny Liston șters de pe lista 
celor mai buni boxeri clin lume!

IN „CUPA ORAȘELOR TIRGUR1"

Asociația mondială de box profesio
nist a alcătuit clasamentele celor mai 
buni boxeri din lume la cele 10 cate
gorii. Fostul campion mondial la cat. 
grea. Sonny Liston a fost eliminat de 
pe lista celor mai buni boxeri, fiind a- 
cuzat că nu și-a apărat cinstit șansele 
în meciul cu Cassius Clay. Clasamentul

ur-celor mai buni 10 boxeri grei are 
mătoarea înfățișare: 1. Cassius Clay; 
2. Doug Jones ; 3. Edie Machen ; 4.
Ernie Terrel; 5. Zora Felley; 6. Cle
veland Williams ; 7. Floyd Patterson ; 
8. Henry Cooper ; 9. Karl Mildenber- 
ger ; 10. George Chuvela

în meci retur contînd pentru semifi
nalele „Cupei orașelor tirguri*.  la 
Koln s-a disputat partida dintre F.C. 
Koln și Valencia. Victoria a revenit 
fotbaliștilor vest-germani cu scorul de 
2—0. Deoarece în primul joc spaniolii 
cîștigaseră cu 4—1, Valencia s-a ca
lificat pentru finala întrecerii, urmînd 
să întilnească echipa învingătoare din 
partida Saragoza—Lyon.

ȘTIRI, REZULTATE
• înaintea sosirii caravanei „Cursei 

Păcii" la Berlin, în localitate a avut 
loc meciul amical dintre selecționata 
olimpică a R.D. Germane și formația 
engleză Leeds United. Au cîștigat gaz
dele cu scorul de.3—1 (0—6).

• Echipa cehoslovacă Jednota și-a 
continuat turneul în Uniunea Sovie
tică, evoluînd la Leningrad, în com
pania echipei olimpice a U.R.S.S. Fot
baliștii sovietici au cîștigat cu scorul 
de 4—0 (1—0) prin punctele înscrise 
de Bucialkin (2), Maslov și Turian- 
cik.

• 
și-a 
nînd 
Lille 
cîștigat cu scorul de 1—0.

• Pe agenda internațională este 
prevăzută astăzi o partidă interțări: la 
Lisabona reprezentativa Portugaliei 
susține un meci amical cu echipa An
gliei.

mexicană GuadalajaraEchipa
început turneul în Europa susți- 
un meci cu selecționata orașului 
(Franța). Fotbaliștii mexicani au

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul internațional de lupte 

clasice desfășurat recent la< Karl 
Marx Stadt a fost cîștigat de selec
ționata R. P. Bulgaria, care a învins 
cu 4,5 — 3.5 puncte reprezentativa 
R. D. Germane și cu același scor e- 
chipa Suediei.

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat în orașul Eugene 
(Oregon), atletul american Dyrol 
Burlesson a parcurs distanța de 1 milă 
în 3:57,7. Aceasta este cea mai bună 
performanță mondială a sezonului.

• Crosul internațional desfășurat na 
de mult la Pardubice a revenit atletu
lui cehoslovac Szmidt, care a parcurs 
10 000 de metri in. 31:21,6. Pe locul doi 
s-a clasat polonezul Ozog — 31:34,0.

• In localitatea Montceau — les- 
Mines s-a disputat întîlnirea feminină 
de gimnastică dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și Franței. Echipa, oaspete a 
terminat învingătoare cu scorul de 
383,10—373,60 puncte."

• Selecționata masculină de bas
chet a S. U. A. (amatori) a susținut 
o nouă inttlnire în Franța, jucind la 
Paris cu reprezentativa țării. Baschet- 
baliștii americani au obținut din nou 
victoria cu scorul de 66—53 (30—20).

• In prezent se află în turneu în 
U.R.S.S. echipele de volei ale R. P. 
Ungare. Oaspeții au evoluat la Kiev în 
compania formațiilor R.S.S. Ucrainene. 
La masculin, echipa R. P. Ungare a 
repurtat victoria cu scorul de 3-1, în 
timp ce la feminin au terminat învin
gătoare gazdele (3-2).

• Două tntîlniri internaționale de 
baschet (masculin) s-au disputat la 
Paris și Berlinul democrat. In „Cupa 
celor 5 națiuni", echipa Italiei a învins 
cu scorul de 64—51 (29—28) echipei 
Franței. O frumoasă victorie a repur
tat la Berlin echipa R. D. Germane, 
care a învins cu scorul de 84—74 e- 
chipa R. S. Cehoslovace.

(Agerpres)
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