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Amabilă, cu o 
nerească de invidiat, Oti
lia Cazimir ne vorbește 
despre liliacul înflorit din 
grădină, despre poezie, 
despre sport.

— într-o zi — povestește 
primitoarea gazdă — mă 
ia Topîrceanu cu el să ve
dem ceva interesant sus la 
Copou. Ajungem noi în 
dreptul fostului regiment, 
privesc ce privesc, si-l în
treb : „Asta ce comedie mai 
e ?" „Fotbal" îmi răspunde 
el. Nu mi-a plăcut, A tre
buit să stau însă pînă la 
sfîrșit. Topîrceanu era cu
rios să afle care tabără va 
învinge !... A cîștigat echipa 
studențească. Lucru care, 
după cîte aud, astăzi se 
întîmplă mai rar, spre supă
rarea amarnică a nepotului 
meu și a celorlalți tineri 
ieșeni, care sînt îndrăgos
tiți de această amăgitoare

vervă ti-

ÎNVINGĂTORI

muza...
Cafeaua 

fiarbă.
început să 

se scuză 
după care

a 
Gazda 

pentru o clipă, 
ne spune :

— Mi-a plăcut în schimb 
drumeția. Este un fel admi
rabil de cunoaștere și des
tindere. Slujește tuturor vîrs- 
telor prin încîntarea ce-ți 
oferă privirilor, prin tonicul

ei de neegalat. Noi mer
geam la Sîrca sau pe alte 
meleaguri moldovene. După 
ce fugăream iepurimea, or
ganizam întreceri de tir la 
care Sadoveanu era tot
deauna în fruntea listei. 
Seara, ne întorceam la lași, 
frînți de oboseală. Dar ce 
minunat ne simțeam a doua 
zi, după o astfel de drume
ție ! Ce minunat și ce mîn- 
dru trebuie să te simți în
să astăzi după o excursie 
făcută la Bicaz sau pe Va
lea Trotușului.

Otilia Cazimir își soarbe 
încet ceașca cu cafea. Ne 
întreabă ce face lolanda 
Balaș. Ti răspundem că se 
pregătește pentru Tokio.

— Nemaipomenită fată ! 
Atît de fină și de puterni
că !... Transmiteți-i mult suc
ces în Japonia, ei și celor
lalți sportivi care pleacă a- 
tît de departe.

întrebăm ce sport reco
mandă tinerelor fete.

— Toate, dar îndeosebi 
gimnastica artistică — ne 
răspunde Otilia Cazimir. 
Este un sport complet care 
dezvoltă armonios corpul 
și dă o grație deosebită 
în mișcări.

Șl LA BELGRAD

V. TOFAN
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A treia victorie romînească de etapă în „Cursa Păcii4*

C. DUMITRESCU A SOSIT PRIMUL LA AUE
Echipa R. P. Romine, învingătoare in etapa a IX-a, 

și-a consolidat poziția in clasamentul general

De la trimisul nostru special H. Naum

AUE 18 (prin telefon). Astăzi 
delegația noastră prezentă la 
cea de a XVII-a ediție a „Cursei 
Păcii" a trăit din nou clipe de 
intensă bucurie: C. DUMITRE
SCU ȘI ECHIPA R.P. ROMINE 
AU CUCERIT LOCUL I IN CEA 
MAI GREA ETAPA, UN ADE
VĂRAT MARATON IN MUNȚI. 
După ce duminică s-a clasat pe

STARTUL LANSAT AL ATLETILORj

MOIU4

(Comentariul în pagina a 3-a)

Șah cu
și-au cucerit celebritatea pe 
științei: ASCAR. Stau scrise 
unei mari clădiri din centrul 
ea se îndreaptă oameni din

Cîțiva dintre performerii concursului republi
can de primăvară, văzuți de Neagu Răduiescu : 
Gh. Zamfirescu, Valeriu Jurcă, iiie Popa (rîndul 
de jos), Mihaela Peneș, Gabriela Radulescu, Gh.

i lolanda Balaș (rîndul de

(Continuare in pag. a 8-a)

locul al freilea la contratimp, 
C. Dumitrescu s-a mobilizat și 
a adus astfel ciclismului romî- 
nesc cea de a 7-a victorie de 
etapă In „Cursa Păcii", a treia 
în actuala ediție. Și de această 
dată la . obținerea succesului a 
contribuit întreaga echipă, ro
dul acțiunii colective fiind din 
nou excelent.

La 29 de ani C. Dumitrescu 
și-a înscris din nou numele pe 
tabloul celor mai buni cicliști 
amatori din lume. Pentru com
portarea din ultimele două zile 
el merită calde felicitări. Dato
rită acțiunii realizată de el și 
susținută cu toate forțele de cei
lalți membri ai echipei, repre
zentativa R.P. Romine a ocupat 
PRIMUL LOC PE ECHIPE în 
etapă, a mai luat un avans de 
aproape un minut asupra forma
ției poloneze și a recuperat 15 
secunde din distanța care o se
pară de

Etapa 
pe ruta 
225 km. 
coborire 
și apoi un urcuș de 16 km pînă 
la Schmiedefeld (km 25) unde 
are loc sprintul de cățărare. în
vingător: Spruyt (Belgia), cu 
un avans de 500 m față de 
Zapaia (R.P.P.) și Liutii 
(U.R.S.S.). La urcuș rămîne din 
pluton G. Moiceanu. Tn grupul 
din față se aflau C. Dumitrescu 
și W. Ziegler, iar la 100 m de 
grosul plutonului pedalau Za- 
noni și Ampler. Pentru a-i aduce 
în pluton rămîn Dumitrescu și 
Schur și în 5 km acești patru 
alergători revin în față. Alergă
torul belgian Spruyt continua să 
fie evadat. în timp ce Moiceanu 
făcea eforturi extraordinare pen
tru a reintra în pluton. La km 
65 Spruyt este ajuns, iar G- 
.Moiceanu, împreună cu bulgarul 
Koțev. prind plutonul. Sprintul 
cu premii de la Bad Blanken- 
burg (km 72) este cîștigat de 
maghiarul Megyerdi. Urmează 
din nou urcușuri și coborîșuri, 
treceri prin orașe cu străzi în
guste și întoarceri pe ioc. La

primul loc.
a IX-a, consumată luni 
Oberhof-Aue a măsurat 
Chiar din start începe o 
vertiginoasă de 9 km C. DUMITRESCU

Se
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palpitații la ASCAR

Ei au 
două 

și două

cucerit 
locuri I 

locuri II
BELGRAD, 

După excelenta 
C.H.I. de Ia Novisad, călăreții 
romîni au fost invitați să partici
pe și Ia 
care au 
capitala 
prezența 
s-a desfășurat un frumos specta
col sportiv la reușita căruia 
sportivii noștri au adus o im
portantă contribuție, fiind mult 
aplaudați pentru buna lor pregă
tire.

Concursul de la Belgrad a cu
prins în principal două probe do 
obstacole dotate cu „Cupa Bucu
reștiului" și „Cupa Belgradului", 
prima fiind rezervată juniorilor, 
cea de a doua seniorilor in 
„Cupa Bucureștiului*1 — catego
ria ușoară. 1.20 m — cei doi 
reprezentanți ai echipei noastre 
de juniori, Vasile lonescu (cu 
Gerilă) și Mircea Silea (cu Ghi- 
dran) s-au clasat pe primele 
două locuri cu cite 4 p penali
zare și 93,3 sec. și respectiv 
97 sec.

Foarte dificil a fost parcursul 
în cea de a doua probă — cate
goria grea, 1,50 m — în care, 
de asemenea, călăreții rommî 
și-au dovedit superioritatea Re
prezentantul nostru Constantin 
Vlad (cu Harpa) a fost singurul 
dintre concurenți care a termi
nat proba fără nici o penalizare, 
cucerind astfel primul loc. ur
mat tot de unul din călăreții 
noștri: A. Costea (cu Diavolo).

Cu aceste probe s-a încheiat 
evoluția călăreților romîni In 
cele două concursuri hipice din 
Iugoslavia care au prilejuit o 
nouă afirmare a sportivilor noș
tri și in același timp o utilă ve
rificare a echipei de juniori care 
în acest an va participa la cam
pionatele europene de la Buda
pesta.

18 (prin telefon), 
evoluție în

marile serbări hipice 
avut loc duminică in 
R.S.F. Iugoslavia. In 
unui public numeros

extinde o inițiativă
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Cinci initiate 
cîmptil vast al 
pe frontispiciul 
Capitalei. Spre 
tară și de peste hotare, regăsindu-și sănătatea, 
puterea de muncă.

$i, dacă faima terapeuticii rornînești în me- 
camSfjtul capricioasei noastre inimi a depășit 
de n'tttțt. hotarele, renumele sportiv al celor 
care f-idau sănătatea la mii și mii de bolnavi 
circiilă deocamdată într-un perimetru mai re- 
strțns, cel al Bucureștiului.

LA ASCAR exercițiul fizic a pătruns cu 
tșfate onorurile, pe poarta principală, fără să 
se oprească la... biroul de informații. Iar 
dintre toate disciplinele „meșterilor inimii" 
le-a căzut „cu tronc" șahul. Există aici o pa
siune autentică pentru sportul minții concre
tizată într-o activitate intensă, cu rezultate 
pe măsura destoiniciei cu care se pregătesc 
(totdeauna) savanții.

Tonul l-a dat directorul Centrului, ilustrul 
profesor CONSTANTIN ILIESCU, care — în

clipele de răgaz -— lasă tomurile, studiul elec
trocardiogramelor, stetoscopul sau tensiome- 
trul pentru a pătrunde în lumea gîndirii 
șahiste.

— De fapt, spune profesorul, aceste mo
mente îmi prilejuiesc o foarte plăcută destin
dere. o schimbare de mediu și, uneori, satis
facții nu din cele mai neînsemnate. O combi
nație dusă pînă la capăt și... rezolvată fericit, 
deslușirea ninei intenții ascunse a adversaru
lui, descoperirea unei curse întinse cu abili
tate, îți dau incontestabil o stare de mulțu
mire. Și, să nu uităm că pe deasupra șahul 
impune jucătorului o disciplină în gîndire, o 
metodă temeinică de Lucru. Condiție absolut 
necesară și în profesia noastră.

Cu un asemenea exemplu, este ușor de în
țeles avîntul pe care 1-a luat activitatea șa-

V. CH1OSE
N. MARDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

gg Duminică 10... Veneam
gg la Giurgiu. Călătoream 
g: același compartiment 
g| Petre Surugiu, Zamfir Chio- 
rg sea și Cristache Corbu. Din 
:g vorbă în vorbă am ajuns să 
g; discutăm despre sport. Am 
gl aflat că sînt arbitri de fot- 
g: bal, că merg pînă în comuna 
rg Comana unde vor conduce 
gg întîlnirea dintre echipa locală 
gg Gloria și Energia Rentuș din 
gs cadrul campionatului raional, 
g: — Meciul e programat di
gs mineata ?
gg — Nu. îmi răspunse unul
gg din ei. Avem altă treabă în 
gg cursul dimineții.
gg — Vrem — îmi explică 
sg tov. Zamfir Chiosea, ghicin- 
gs du-mi parcă curiozitatea — 
sg să ajutăm consiliul asocia- 
gs ției sportive din Comana in 
gg organizarea întrecerilor din 
gs cadrul Spartachiadei republi- 
Șg cane.
Jg Arbitrii de fotbal, mă gîn- 
gg deam. ajută în localitățile 
gg unde sînt programați să 
gg conducă meciuri din campio- 
gg nat. la desfășurarea con- 
sg cursurilor din cadrul Spar
gi tachiadei. Un subiect care 
gg merită a fi consemnat. Și, 
gg fără să stau prea mult pe 
gg gînduri. am întrerupt călăto- 
gg ria la Comana.
gs ...Nici nu știu cînd a fost 
gg marcat terenul de handbal, 
gs cind s-au trasat sectoarele 
sg pentru atletism, cînd s-a pre- 
gg gătit echipamentul. Președin- 
gg fele asociației sportive, Alex. 
sg Calotă, instructorul voluntar 
gg Angliei Geambașu și alți ac- _

Arbitrul de fotbal Zamfir 
Chiosea îndeplinind funcția 
de secretar al probei de a- 
runcare a greutății. După- 
amiază, el va conduce de la 
centru Intîlnirea dintre Glo
ria Co mana — Energia Re

mits.

tiviști sportivi din sat nu mai 
pridideau dînd sfaturi, alcă
tuind programe sau pregă
tind materialele de concurs.

Au început întrecerile. In 
jurul terenului de handbal se 
formase un... gard viu din 
spectatori care își Incurs ța u 
echipele favorite. Petre Su
rugiu nu a mai arbitrat me
ciuri de handbal în 7, dar 
înainte de a pleca de acasă 
a studiat regulamentul aces
tui joc și iată-1 acum con
duced intîlnirea dintre se
lecționatele brigăzilor I și 
II — UI și IV ale gospodă
riei colective din Comana. 
Jucătorii primei echipe pa-

(Continuare in pag. « 2-a) îg
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N I T A...
Proiect de scenariu pentru un documentar sportiv

AL A G
Scurtul nostru metraj consacrat 

activității sportive care se depune în 
cadrul Spartachiadei republicane ia 
Agnita, ar începe cu un panoramic 
al acestui orășel de munte, cu clădiri
le lui țuguiate și acoperite cu olane, 
clădiri specifice localităților din a- 
ceastă parte a Transilvaniei. Ar urma 
apoi imaginea pieții Republicii, de 
unde — tiecind pe podul de lemn de 
peste Valea Hîrtibaciului și luînd-o 
la dreapta pe „promenadă" — ajun
gem la terenul de sport al orașului. 
Operatorul trebuie să fie însă tot timpul 
atent pentru că iată prima surpriză : 
„Promenada" e transformată in pistă 
de atletism și drept in fața noastră 
iată cîteva fetițe care își dispută în- 
tiietatea. La sosire, acele- crenonietru- 
Iui pornite și ele în galop o dată cu 
cele două sportive care au luat star
tul. încremenesc, iar rezultatele sint 
notate de cronometror intr-un caiet 
gros ale cărui file sint încărcate cu 
tot felul de cifre, sînt rezultatele ele
vilor profesoruaii Hugo Fleischer dels 
școala medie din Agnita. Apropiem 
microfonul i

— Ce ne puteți spune, tovarășe pro- 
fecor, despre întrecerile Spartachiadei 
republicane la școala do. ?

— Sutele de copii strînși aici in 
jurul meu și care se întrec în probele 
de alergări, arată interesul pe care 
l-a stîrnît această frumoasă competi
ție. Pînă la încheierea anului școlar 
nu va rămîne elev care să nu fi par
ticipat la întrecerile Spartachiadei re
publicane. Foarte mulți și-au propus 
totodată să cucerească Insigna de poli
sportiv.

— Ați descoperit printre ei talente 
deosebite ?

— lată lîngă mine pe elevul Ion 
Armeanu din clasa a VIH-a. Are 14 
ani și acum cîteva clipe a alergat 7,7 
sec. pe 60 m, rezultat oun pentru 
vîrsta lui. Tot el a sărit 1,50 m la 
înălțime și 4,96 m la lungime. Cum 
e și un bun aruncător de greutate și 
joacă handbal și fotbal, pot spune că 
e un talentat polisportiv. In același 
timp e unul din elevii buni la învăță
tură in clasa sa.

Următoarele secvențe au fost consa- 
crale terenului de sport din Agnita.

o O o-

laiă una dbi fotografiile luate de fotoreporterul nostru T. RO1BU la finala de handbal a „Cupei 
primăverii* dintre Recolta și Centrul școlar Matei Basarab.

Marea competiție în plin avînt
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiini

„Ne vom depăși
Și asociația noastră este angrenată 

in 'întrecerea pornită între asociațiile 
sportive din raionul 1 Mai. Consiliul 
asociației a hotărit să-și depășească 
angajamentele luate. De altfel, la ca
pitolul participând în concursurile 
Spartachiadei republicane ciira propusă 
(330) a și fost depășită: 360. Și mai 
sint in curs de desfășurare concursu
rile de volei și fotbal, la care și-au 
anunțat participarea peste 100 de sa- 
lariați. 31 de tineri și virstnici și-au 
trecut cu succes toate probele Insignei 
de polisportiv iar alți 40 și-au îndeplinit 
pină în prezent o serie de norme. Con
ducerea asociației a 'înființat secții de

El e plin de sportivi, lată, pe terenul 
de fotbal are loc un meci; pe ce,e 
două prăjini din stingă au loc căță
ra ri; în fund se vede activitate inten
să pe terenurile de volei și handbal. 
De la tov. Cornel Natcu, președintele 
consiliului raional UCFS, afiăin că cei 
de pe stadion sint membrii asociației 
sportive Voința Agnita. Profitind de 
ziua însorită, au ieșit pe stadion să se 
întreacă în cadrul Spartachiadei repu
blicane.

După ce pelicula aparatului de filmat 
înregistrează cîteva aspecte de la me
ciul de fotbal, disputat intre echipa 
cizmarilor și cea a tîmplarilor de la 
cooperativa „înainte", ne îndreptăm 
spre terenul de handbal in 7, unde a- 
sistăin la faze spectaculoase. In per
soana arbitrului l-am recunoscut pe 
maestrul sportului Kurt Wagner, fost 
component al echipei C.C.A. și al na
ționalei de handbal in 11. Mecanic de 
întreținere la fabrica de piele și încăl
țăminte și antrenor de handbai la 
Voința. Kurt Wagner —• revenit acasă 
după anii petreeuți la București — se 
ocupă de răspindirea acestui frumos 
sport :n rindul tineretului din Agnita.

Ne îndreptăm din nou spre terenul de 
fotbal, mai precis, spre pista de atle
tism (care e însă denivelată și neîn
grijită) și sectorul de aruncări. Wil
helm Wachter, secretarul asociației 
sportive Voința, are de lucru cu cei 
care vor să concureze. Intr-un tirziu, 
după terminarea întrecerilor, cunoaștem 
cîteva rezultate. Cizmarul Gh. Tirziu, 
de 33 de ani, și-a completat normele 
pentru Insigna de polisporitv, sărind 
5,10 m la lungime și aruneînd greu
tatea Ia 3,10 m. La această din urmă 
probă curelarul Fr. Tais, a realizat 
11,45 m. Alte rezultate care merită 
să fie reținute: C. Hîrtoagă—tîmplar: 
14 sec. pe 100 m; 5,60 m la lungime! 
10,32 tn la greutate; R. Kirschner—■ 
tîmplar: 15 sec. pe 100 m; 4,55 m la 
lungime; 9,45 m la greutate.

Scurtir.etra jul nostru se încheie ta 
sala de gimnastică a școlii, unde pe o 
saltea improvizată luptătorii din Agnita 
se pregătesc pentru etapele superioa
re ale Spartachiadei republicane.

MIRCEA TUDORAN

angajamentele”
volei și tenis de masă pe care dorește 
să le afilieze la federațiile de specia
litate.

„Dar unde vom face antrenament ?“ 
se întrebau mai toți amatorii de volei 
și tenis de masă din fabrica noastră. 
Am căutat să valorificăm resursele exis
tente și am găsit in curtea fabricii loc 
pentru amenajarea unui teren de volei 
iar niște încăperi nefolosite aflate la 
subsolul pavilionului central au fost 
transformate intr-un frumos club. Lu
crările de amenajare a sălilor de tenis, 
șah și a vestiarelor sint pe terminate.

Tot in Intlmpinarea aniversării a 20 
de ani de la Eliberare, asociația spor
tivă Stela și-a propus să mărească 
numărul membrilor UCFS cu încă 50. 
Dar in fabrică există mai mulți sala- 
riați care doresc să completeze ade
ziunile. Pentru aceștia și pentru cei 
310 membri UCFS existenți la ora 
actuală, ne străduim să le creăm toate 
condițiile necesare practicării discipli
nelor preferate.

ALEX. MĂRGĂRIT
președintele asociației sportive 

Stela-București

Doar... 66 de concurenți 1
Sarcina reporterului care dorește să scrie în aceste zile un material 

despre întrecerile din cadrul Spartachiadei republicane este destul de ușoară. 
Spre orice bază sportivă ți-ai îndrepta pașii sau la orice asociație sportivă 
te vei adresa răspunsul îl va constitui o abundență de știri sau de fapte 
legate de desfășurarea a numeroase concursuri, la startul cărora numărul 
participanților crește în ' fiecare zi.

Și totuși, mai sînt unele... excepții. Este adevărat ca destul de rare, dar 
tocmai pentru acest motiv „demne44 de a fi scoase în evidență. Spre pildă, 
asociația sportivă Dealul Spirii din Capitală, care numără nu mai puțin de 
600 de membri ai UCFS, a realizat ca să zicem așa, „performanța*4 de a 
mobiliza pînă în prezent la întrecerile Spartachiadei republicane 66 de con- 
curenți ! Firește că „eforturile" consiliului asociației (președinte ing. A. 
Bucșan) nu sînt de loc lăudabile și este de dorit ca în cel mai scurt timp 
lucrurile să se îndrepte, prin elaborarea unor masuri eficiente, de organi
zare a unui număr mai mare de întreceri, în care să fie angrenați toți 
membrii UCFS

G. A.

Explicații la niște fotografii
„Fotoreporterul îmi în

tinse un vraf de poze. 
„Alege-ți pe cea mai ie- 
prezentativă’* — îmi zice. 
„Las’ că poza o punem 
după... îi răspund. Mai 
iutii, să scriem reporta
jul’". Și mă apuc să înșir 
pe hîrtie „amintirile** unei 
„duminici cultural-spor li
ve** ce o petrecusem la 
„Casa agronomului'' de la 
Băneasa, în organizarea 
asociației sportive Recol
ta de pe lingă Consiliul 
Superior al Agriculturii.

„...Dimineață de mai... 
Soare... Pămîtii reavăn, 
mirosind a flori de 
timp...* Ideile se legau, 
dar reportajul — nu știu 
de ce — nu căpăta (cu 
toate eforturile mele!) 
nici culoare, nici conți
nut. Mă răzgtndesc și caut 
alt început : „Peste TOO 
de membri au participat 
duminică la întreceri de 
atletism, volei, handbal și

ÎNSEMNĂRI

tenis de masă. O Egalizato
rii au avut grijă de buna 
desfășurare

lor...**.
Totuși nu 

mit. Renunț 
încep să 
grafiile pe care le arri în 
față. Iată, finala cursei 
de 100 m Poza îmi dez
văluie ultimele clipe de 
efort ale „celor mai iuți** 
ce s-au in trecut pe micro- 
stadionul de la Băneasa.

Apoi o alta din cadrul 
meciului de volei dintre 
I.S.P.A și Editură termi
nat cu victoria primilor la 
categoricul scor de 2—0. 
„Proiectanții* au fost in
discutabil mai buni decit 
„editorii" ! Răsfoiesc în 
continuare, în căutarea 

„începutului de reportaj". 
Meciul de handbal din 
cadrul finalei „Cupei Pri
măverii* pe raionul Tu
dor Vladimirescu. Se în
trec Recolta și Centrul 
școlar Matei Basarab. Po
za este într-adevăr fru
moasă. Tinerii elevi în
cearcă să opună o cit de 
cită rezistență „recoltiști- 
lor'* dar nu reușesc. La

« întreceri-

sint rnulțu- 
la căutări și 

răsfoiesc foto-

pauză totuși scorul este 
încă strîns : 13—10. Dar 
cu o mai bună pregătire 
fizică, cei de la Recolta 
îfi măresc în repriza a 
doua avantajul la 9 go
luri. Scor final: 20—II.

Dar iată o altă poză 
care-mi atrase atenția. Fo
toreporterul a intitulat-o 
„După întreceri". Pe sce
na de piatră —- improvi
zată ad-hoc — un festival 
artistic... Muzică, poezie, 
brigadă de agitație...

Parcă poți să știi care 
a fost „punctul forte" al 
acestei „duminici 
ral-sportive 
trecere a avut 
farmecul ăi.

Noianul de 
isprăvit. Dacă u-ai fi pro
blema „spațiului" le-a$ 
publica pe toate. Ar fi 
„cel mai frumos reportaj" 
fi — mai ales — fără 
nici o adăugire stilistico- 
literară. Ar fi la fel de 
frumos ca această dumini
că, petrecută în aer liber 
de tinerii și vîrstnicii 
membri ai asociației Re
colta.

cultu-
Fiecare îu- 
ineditul fi

poze l-am

M. TODEA

o <=*

Tinerii de la școala profesională navală din Giurgiu participă in 
număr mare la concursurile Spartachiadei. Ei s-au întrecut pină acum la 
o serie de probe atletice (436 de participanți), la gimnastică (310), la 
trîntă (86). la haltere etc.

Recent, ei au avut ca oaspeți o Capi- 
îndru- 
proje-
H itru 
unui

serie de luptători fruntași din 
tală care le-au dat prețioase 
mări tehnice. In fotografie, 
sorul de educație fizică D. 
asistent la I.C.F., „explică" 
tinăr giurgiuvean cum se lucrează 
cu haltera.

PE SCURT-DIN SCOLI
Luceafărul 
recent, cea 

reușite

Clubul sportiv școlar 
din Brașov a organizat 
de a Vl-a ediție a unei 
întreceri de gimnastică, la care au 
participat peste 650 de elevi și 
eleve.

C. GRUIA, coresp regional

La Bacău. întrecerile școlare de 
volei organizate in cadrul Sparta
chiadei republicane s-au bucurat 
de un frumos succes. Cete mai bine 
pregătite echipe — cele 
Neamț, Roman și Bacău.

FL. SIMION,

din P.

cores p.

Muscel,In orașul Cîmpulung 
elevii școlii medii cu program spe
cial de educație fizică sint anima
torii întrecerilor de atletism ale 
Spartachiadei republicane, lată cițî— 
va dintre ei: 
Dumitru 
cu, Irina

Eugen Ștefănescu, 
Popescu. Steliana Nedel- 
Vișoiu și Viorela Popescu.

1LIE FEȚEANU, coresp.

liceului nr. 1 din Timi- 
află printre primii pe oraș 
pe regiune, în întrecerile

Elevii 
șoara se 
și chiar 
marii competiții închinate aniver
sării a 20 de ani de Ia Eliberare. 
In rindul celor mai buni sportivi 
(și fruntași la învățătură) se află 
elevii V. Copaci, T. Popovici, Pia 
Brînzeu, Ioana Popescu, Rodica 
Ghiț etc.

A. ARNÂUTU, coresp.

cane. învingători : 
școala prolesionalâ 
și fetele de la școala

GRIGORE

Un număr de 14 echipe de hand
bal din Brăila au luat parte la 
întrecerile Spartachiadei republi- 

băieții de la 
de construcții 
UCECOM.
RIZU, coresp.

Iubitorii gimnasticii din Oradea 
au fost martorii unui foarte reușit 
concurs de gimnastică. Cel mai 
bun punctaj l-au realizat elevii 
Școlii medii nr. 4 — 290,80 pct.

1LIE GHIȘA, coresp. regional

ARBITRI DE FOTBAL PRINTRE ORGANIZATORI
(Urmare din pag. I)

sează mingea cu mai multă precizie și în 
prima repriză înscriu 12 goluri fată de cele 
2 ale adversarilor lor. In. pauză numeroși 
spectatori s-au îndrepat spre terenul de fot
bal, atrași de entuziasmul ce domnea în ju
rul diferitelor sectoare de atletism. Funcția 
de secretar și starter al întrecerilor de atle
tism era îndeplinită de tov. Zamfir Chiosea, 
iar sosirile erau înregistrate de Cristache 
Corbu.

— Ia să ne încercăm și noi forțele, excla
mă un om cu părul cărunt din grupul unor 
colectiviști care asista la alergările tinerilor. 
Ce zici, tovarășe arbitru, continuă el, putem 
concura și noi ?

— Cum să nu, îi răspunse tovarășul Zam
fir Chiosea. Vă înscriu la 100 m, în grupa 
vîrstnicilor.

Și iată-1 pe socotitorul colectivei — Pîrvu 
Dorobanții. pe Constantin Calotă și pe alți 
țărani mai în etate, lepădîndu-și hainele, sco-

țîndu-și pantofii și apoi luîndu-se la între
cere. învingător: Gh. Marin, cronometrat cu 
16 sec

...Pină la următorul tren mai aveam o ju
mătate de oră. întrecerile erau și ele pe 
sfîrșite. Ne-am notat rezultatele înregistrate 
in acest concurs. La despărțire le-am promis 
celor trei arbitri că vom publica clasamen
tele însoțite și de o fotografie care să le 
amintească de prima ediție a Spartachiadei 
republicane... TR. IOAN1ȚESCU

IATA CITEVA REZULTATE: 100 M — 
1. I. Manole (brigada a Il-a) 13,2 sec. 2. 
G. Gheorghiu (elev) 13,5 sec; 3. M. Mirea 
(brigada a Il-a) 14 sec; 800 M —- 1. M- 
Gheorghiu (brigada a Il-a) 2:31,0: 2. L'
Guse (brigada I) 2:35,0; 3. M. Mirea
2:36,00; GREUTATE: 1. T. Calotă (brigada 
a IV-a) 7,45 m ; 2. M. Mirea 7,40 m ; 3. M- 
Gheorghiu 7,35 m.

Handbal în 7 : selecționata brig. I și II 
— selecționata brig. III—IV 20—9 (12—2).



Ș ATLETISM Rezultate clirecî proporționale
cu munca fiecăruia dintre participanții
la concursul de primăvară

De la inaugurarea sa (în 1953) și 
pînă acum, stadionul „23 August", cea 
mai importantă bază sportivă a țării, 
nu a găzduit nici un mare concurs 
de atletism. Aceasta, pentru că, pista 
stadionului Republicii, atît de mult 
vorbită peste hotare, a fost o gazda 
ideală, care a oferit atleților cele mai 
bune condițiuni pentru întreceri. In ul
tima vreme însă pista și instalațiile 
de concurs de la „23. August" au de
pășit, din punct de vedere calitativ, 
pe cele ale stadionului din Dealul Spi
rei. Ce păcat că aceste calități n-au 
putut fi scoase și mai bine în evidență 
de rezultatele atleților. Ploaia care a 
căzut de sîmbătă dimineața, a făcut 
ca zgura pistei și a locurilor de elan 
(mai a-les a acestora) să fie grea, sfă- 
rîmicioasă, să adauge zecimi sau chiar 
secunde la rezultatele alergătorilor, să 
scadă centimetri din performanțele să
ritorilor.

Numai așa se face că în pagina I a 
ziarului nostru de ieri n-am consemnat 
un nou record mondial la înălțime fe
mei, că numărul recordurilor republi
cane a fost doar de 7, sau că n-am 
consemnat mult mai multe rezultate 
v'aloroase înregistrate în concursul re
publican de primăvară. Avem însă 
bucuria să arătăm că, fără a fi în cea 
mai bună formă a lor, mulți dintre 
atleții noștri fruntași, care n-au știut 
ee este odihna în lunile de pregătire, 
care au muncit cu pasiune, seriozitate 
și spirit de răspundere, au înregistrat 
chiar în aceste condițiuni grele, per
formanțe valoroase, „oglindă" a activi
tății fiecăruia. Este un lucru absolut 
cert: rezultatele de sîmbătă și dumi
nică au fost direct proporționale cu 
munca fiecărui atlet, cu dorința lui dc 
a trece cu bine peste dificultățile pri
mului examen al acestui sezon atit de 
bogat în competiții importante.

lolanda Balaș, este în această pri
vință, din nou, cel mai bun exemplu. 
„M-am străduit să realizez un rezultat 
cit mai bun, spunea ea, chiar în ciuda 
condițiilor neprielnice. Mă gîndesc că 
în acest an olimpic voi avea multe 
concursuri, care vor culmina cu între
cerile de la Tokio, și nu totdeauna voi 
avea timpul și pista cea mai bună. De 
aceea mă și pregătesc în condițiile cele 
mai dificile".

La fel ca ea au procedat și alți atleți. 
Andrei Barabaș, de pildă, a alergat, 
practic de unul singur, cursa de 5000 
m în care a luptat să obțină un rezul
tat cit mai aproape de „granița" celor 
13:50,0, obiectivul său imediat pentru 
participarea la J. O. Gheorghe Zamfi
rescu începe să devină un atlet ade
vărat, ca și Valeriu Jurcă de altfel. 
Fiecare concurs înseamnă un bun pri
lej pentru verificarea posibilităților, 
pentru continua îmbunătățire a perfor
manțelor. Zamfirescu a alergat acum 
100 m în 10,4 sec., egalînd recordul lui 
Moina, vechi din anul 1946, și arătînd 
posibilități remarcabile pentru corec
tarea acestei cifre. Duminică a încercat 
să-l „detroneze" pe Moina, și la 200 
m, de pe tabelul recordmanilor țării, 
străduindu-se să obțină un timp mai 
bun decît 21,3 sec. Intr-o cursă fru

moașă, în compania lui Jurcă, Zamfi
rescu n-a reușit decît 21,4 sec. (pentru 
a treia oară în activitatea sa). Primul 
care l-a felicitat a fost Ion Moina. 
„Am convingerea că nu-i vor mai tre
bui multe curse lui Zamfirescu pentru 
a realiza un record în jurul lui 21,0 
sec.".

Valeriu Jurcă s-a decis, în sfîrșit, 
pentru proba cu care are cele mai mul
te afinități. In prima cursă din acest 
an pe 400 mg el a reușit un promiță
tor 51,5 sec., cu 0,1 sec. mai bun decît 
recordul deținut de Uie Savel (a doua 
performanță europeană din 1964). Dacă 
se va pregăti și în continuare ca și 
piuă acum, Valeriu Jurcă poate ataca 
cu succes norma de 50,5 sec. stabilită 
pentru participarea la Tokio.

Șerban Ciochină a fost în imediata 
vecinătate a recordului său (16,16 m), 
de care l-au despărțit numai 2 cm. 
Campionul nostru, pînă acum, constant

la 16 metri, arată încă o serie de de
ficiente, în special în elan. In săritura 
de 16,14 m, de sîmbătă, Ciochină n-a 
„prins" pragul. O socoteală destul de 
simplă ne arată că în condițiile unui 
prag corect el ar fi putut obține un 
rezultat cu cel puțin 10 cm mai bun. 
Dar el este capabil și de mai mult I 
Pînă acum, cu 16,16 m Chiochină se 
află în fruntea listei celor mai buni să
ritori europeni și printre primii în 
lume: 16.48 m Okasaki — Japonia; 
16,23 ni Tomlinson — Australia; 16,21 
m Boas — Australia : 16,16 m CIOCHI
NA — R.P.R.; 16.07 m Lazarenko și 
Kravcenko — U.R.S.S.; 16,01 tn Shi- 
bata — Japonia etc.

Acest important concurs republican 
de primăvară a prilejuit o sumedenie 
de constatări. Vom mai vorbi despre 
ele.

ROMEO VILARA

Răsfoind foile de concurs

ȘAH CU

Steaua, Dinamo București, Dinamo Brașov 
și Știința Timișoara s-au calificat 

in turneul final masculin
Joi se vor cunoaște și finalistele competiției feminine?

_ Știința Timișoara a obținut în ul
tima etapă a campionatului masculin, 
desfășurată duminică, singura victorie 
în deplasare. Studenții au întrecut pe 
merit (21—20) pe Voința Sighișoara 
la capătul unui meci în care au avut 
inițiativa în majoritatea timpului și, 
în felul acesta, ei s-au calificat pen
tru turneul final. De succesul timișo
renilor au profitat și jucătorii de la 
Dinamo Brașov care obținînd o victo
rie clară in fața Științei Tg. Mureș

in prima problemă, meciul oare 
va decide este cel de la Brașov, unde 
Progresul București va juca ultima 
carte în fața Tractorului din loca ii-, 
tate. O posibilitate teoretică de sal-, 
vare mai are și Rulmentul (după vic
toria neașteptată de duminică, de 1'a 
Ploiești), dar este greu de presupus 
că brașovencele vor reuși să obțină 
victoria în fața Rapidului, ia București. 
In sfîrșit, ocupanta celui de al 4 iea 
loc în turneul final va fi stabilită tot

SÎMBĂTA-BĂRBATI : 100 m: 1. Gh.
Zamfirescu (Steaua) 10,4 — rec, egalat; 
2. Al. Tudorașcu (Met.) 10,6; 3. P. Cio- 
banu (Din.) 10,7 — rec. juniori egalat;
4. V. Porojan (S.S.E. Viit.) 10,8; 5. M.
Iordan (CSS) 10,8; 6. M. Mureșan (CSM 
Mediaș) 10,9; 400 m : 1. I. Osoianu (Din.) 
49,4 2. M. Isbăsescu (Prog.) 49,6; 3. S. 
Todea (Știința) 49,9; 4. I. Ferencz
(Steaua) 50,1; 5. H. Ștef (Rapid) 50,2;
6. Gh. Ene (Steaua) 50,3; 1 500 m; 1. Z. 
Vamoș (Din.) 3:53,5; 2. I. Dăndărău
(Prah PI.) 3:57,6; 3. C. Perju (Rapid) 
3:58,2; 4. I. Căpraru (CSM Cluj) 3:58,7;
5. I. Biro (Cricul Ord.) 3:59,0; 6. O.
Scheible (Din. Br.) 4:01,3; 400 mg. 1. V. 
Jurcă (Din.) 51,5 — nou record; 2. I. 
Rățoi (Din.) 53,3; 3. I. Mesaroș (Banatul 
Tim.) 53,7; 4. B. Albrecht (Sid. Huned.) 
54,4; 5. V. Georgescu (Prah. PI.) 55,4; 
6 I. Marconi (Banatul) 55,5; 7. Ad. 
Schneider (Banatul) 56,6; 8. C. Grangure 
(Banatul) 56,9; 3000 m obst. : 1. V. Cara- 
mihai (Constr.) 9:14,4; 2. P. Kdrosi (Cri- 
șul Ord.) 9:30,4; 3. M. Spudercă (Steaua) 
9:41,0; 4. C. Schiopu (Din.) 9:42,6; 5. I. 
David (Banatul) 9:50,0; 6. Fl. Luca (Ba
natul) 9:50,2; 4x100 m : 1. Dinamo 42,8; 
2. Știința Buc. 42,9; 3. SSE
Buc. 45.0; 4. SSE C-ța 45,2; 5. 
ii 45,3; 6. cz~z
1. S. Cristescu (St.) 4,30; 2. 
(St.) 4,30;
4. E. ZI________  %--------- . . .
Deac (St.) 3,90; 6. D. Piștalu (SSE II) 
3,90; Triplu: ~ — -a , «
2. S. ' 
șescu 
15,26;
6. V.
tate : 
Crețu ____ _ . - ---- _ - .
Iași) 15,57; 4. I. Moisescu (Șt. Cluj) 14.34;
5. Gh. Luchian (SSE C-ța) 14,25; C. T 
Lazăr (St. Cluj) 13.55; Disc : 1. V. Săla-

Viitorul 
oajy v--va •>. Dinamo

CSM Mediaș 45,3; Prăjină: 
Cristescu (St.) 4,30; 2. A. Savin 

3. M. Dumitru (Rapid) 4,10: 
Siinionescu (Constr.) 4,00; _5.~ T.

3U, u. u. c ax)
1. S. Ciochină (Met,) 16,14;

loan (Steaua) 15,49; 3. N. Mărâ- 
(Steaua) 15,44; 4. M. Stein (Prog.) 
5. O. Viscopoleanu (Rapid) 15,26; 
Dumitrescu (Olimpia) 14,82; Greu-
1. A. Raica (Prog.) 16,18; 2. C. 
(Met.) 15,81; 3. Ad. Gagea (CSMS

6._l’

gean (St. roșu Br.) 52,34; 2. L. Kotlar 
(Din.) 49,03; 3. K. Socol (Șt. Cluj)
47,88; 4. I. Naghi (Mureșul Tg. M.) 47,77. 
5 M. Plev (Banatul) 47,59; 6. V. Mano- 
lescu (Met.) 47,24, Ciocan: 1. C. Dragv- 
lescu (Steaua) 62,38; 2. N. Rășcănescu 
(Steaua) 58,83; 3. Gh. Costache (CSS)
56,96 — rec. juniori; 4. C. Mușat (Din.) 
54,63 ; 5. D. Gheorghiu (Rapid) 54,00;
6. Em Kiss (CSM Reșița) 48,65; Maraton 
redus (25 km): 1. C. Grecescu (Met.) 
1.23:03,6; 2 D. Buiac (Steaua) 1.24:01,8; 
3. Al. Arnăutu (Met.) 1.25:11,2; 4. T. Voi- 
cu (Rapid) 1.25:11,2; 5. S. Gheltz (Steaua) 
1.26:10,0; 6. P. Lazăr (Farul C-ța) 1.27:11,0; 
10 km marș pe pista : 1. L. Caraiosifoglu 
(Din.) 47:45,6: 2. V. llie (Met.) 48:36,2;
3. D. Bogdan (Din.) 49:38,3; 4. V. Furni
că (Din.) 51:12,8; 5. M. Hanganu (Bacău) 
52:19,0; 6. V. Palcău (Sid. Hunedoara) 
52:31,0.

PALPITAȚII LA ASCAR
(Urmare din pag. 1)

ahistă în marea familie 
ASCAR-ului. La aceasta se adaugă 
și sprijinul calificat acordat de aso
ciația sportivă Sănătatea. Echipa 
Centrului de Asistență a Cardiaci
lor este antrenată de maestrul Im, 
Reicher. Ceea ce explică poate și... 
jocul foarte prudent adoptat de 
majoritatea formației. Excepție face 
dr. Dinu Drăghici, care caută 
de obicei poziții complicate, pe mu
chie de... bisturiu, dînd mereu... 
palpitații colegilor mai „cuminți". 
El i-a imprimat același stil bătăios 
și fetiței sale, Nora, în vîrstă de 
numai 6 ani. Micuța șahistă a re
zistat 25 de mutări în simultanul 
susținut la ASCAR de maestrul Rei
cher. (Singura înfrîngere i-a fost 
pricinuită simultanistului de un ju
nior, Viorel Cernușcă, 16 ani, fiul 
Măriei Cernușcă, responsabila gru
pei sportive de la ASCAR).

Dar să vi-i prezentăm pe... seni
ori. în afară de dr. Drăghici, 
ASCAR se bizuie pe următorul lot : 
dr. Ionel Lobel (maestru al electro
cardiogramei, veritabil simultanist, 
pentru că lucrează la 4 aparate în 
același timp), dr. Radu Munteanu, 
dr. Radu Enescu (serios criticat 
pentru absența nemotivată de la ul
timul simultan), dr. Octavian Chi- 
rilă, dr. Adrian Vasiliu, dr. C. Tar- 

Îter, dr. Sergiu Sbenghie (care mutat 
de curînd cardiolog la Ploiești nu 
pregetă să ia trenul de Capitală

pentru orice concurs mai impor
tant), soția sa, inginer geolog Ro- 
dicia Sbenghie și Elena Voic-ules-cu, 
salariată a clinicii, soția cunoscu
tului maestru Paul Voiculescu, so
licitat deseori la analiza pozițiilor 
întrerupte.

Succesele 
Câștigătoare 
tale în 1960 
prezentative 
I în campionatul raional, iar acum 
participarea cu succes la campiona
tul orășenesc, categoria B, seria a 
II-a. După 11 etape doctorii sînt 
lideri.

Am vizitat clubul. A fost insta
lat în i,sala oglinzilor" din clădirea 
anexă. Totul este foarte frumos, 
elegant. 14 garnituri de șah nou- 
nouțe te îmbie să iei loc la masă. 
O dată pe săptămînă se desfășoară 
aici lecții de teorie. Răsfoim con
spectele : gambitul damei, indiana 
veche, toate prezentate cu ultimele 
noutăți. Deschideri învățate temei
nic. După-amiază era programat un 
nou antrenament. în vederea eta
pei. Se va discuta tema stăpînirii 
nervoase în momentele decisive ale 
partidei.

— Este nevoie, spune dr. Dinu 
Drăghici. Să nu mai pățim ca în- 
tr-un meci cu Colentina. Ce credeți, 
colegul nostnu dr. 
minteri un jucător 
pus dama în priză, 
năvesacă de inimă,

echipei ? Remarcabile,- 
a concursului interspi- 
(înaintea puternicei re- 
a „Colentinei"), locul

Munteanu, alt- 
foarte tare, a 
Să ne... îmbol- 
nu altceva !

FEMEI : 100 m : 1. C. Mesaroș (Bana
tul) 12,3; 2. G. Palade (St.) 12,3; 3. Ec. 
Cheșu (St.) 12,4: 4. V. Tocilă (Prog.) 12,5 
5. G. Luță (Rapid) 12,6; 6. G. Moga
(Muscelul C-lung) 12,9; 800 m; 1. FI. Gre- 

~ Teodorof
(Din.) 2:13,3; 3. I. Miklos (CSO B. Mare) 

Gabor (Din. Br.) 2:15,3; 5.
6. CI. Iacob 

Înălțime : 1. i. Balaș
2. R. Vorneanu (Steaua)

Luță (Rapid) 12,6; 6.

cescu (Din.) 2:11,3; 2, E.
(Z~ ~ '
2:14,7; 4. V.
D. Bîrsan (Din.) 2:18,9; 
<Prog.) 2:19,6; - —* -
(Steaua) 1,88; . ____ ,
1,60; 3—4. N. Balea (Steaua) și El. Vîr- 
lan (CSS) 1,55; " ~ .
1,55; 6. C. Toma (SSE Ord.) 
Tomacsik (înfr. Ord.) 1,50; Lungime : 
V. Viscopoleanu (Rapid) 5,94; 2. Z. T 
dulescu (CSS) 5,83 — rec junioare; 
Ec. Potoroacă (St.) 5,74; * 
(St.) 5,65; “ Z’
6. M. Bolea (Din.) 5,53; Suliță: 1. M. Pe- 
neș (CSS) 51,62 — rec. junioare; 2. M. 
Diaconescu (Steaua) 48,27; 3. El. Neacșu 
(SS UCFS C-lung) 43,51; 4. ” ” ’
(St.) 41,05; 5. F. Mîinea (St.) 39,63; 6. R. 
Ostriceanu (Pedag. Suceava) 35,25.

DUMINICA-BĂRBAȚI : 200 m : 
Gh, Zamfirescu 21,4; 2. V. Jurcă 
3. I. Osoianu 22,3; 4. P. Ciobanu 
5. M. Isbășescu 22,4; 6. I. Rățoi 
800 m : 1. C, Bloțiu (Rapid) 1:53.3; 
St. Beregszaszi (Din.) 1:54,6; 3. 
Corșatea (Rapid) 1:54,8; 4. H. Schmidt 
(Steaua) 1:55,0; 5. Gh. Mărgineanu (Din.) 
1:55.8; 6. M. Luca (CSMS Iași) 1:56,0; 
5000 m: 1. A. Barabaș (Din.) 14:09,4; 2.
Ov. Lupu (Steaua) 14:22,2; 3. N. Musta
ță (Din.) 14:32,2; 4. I. Rusnac (Steaua) 
14:58,8; 5. C, Iancu (Din.) 15:26,4; 6. C. 
Schiopu (Din.) 15:28,6; 110 mg. ; 1. N. 
Macovei (Steaua) 14,9; 2. I. Mesaroș
15.6; 3. I. Carolea (St. r. Br.) 15,8; 4. T. 
Ionesbu (Din.) 15,9; 5. A. Deac (CSM 
Cluj) 16,0; 6. L. Dobai (Mureșul Tg. M.) 
16,2; Lungime : 1. M. Calnicov (Rapta.) 
7,46; 2. N. Popovschi (Steaua) 7,37; 3. 
A. Samungi (Steaua) 7,23; 4. H. Albrecht 
(St.) 7,06; 5. D. Bădini (St.) 6,96; 6. ” 
Radoslav (St.) 6,86; Înălțime : 1. c. 
rumb (St. Cluj) 2,04; 2. Al. Spiridon 
2,00; 3. E. Ducu (Steaua) 1,95; 4. D. 
rinescu (Olimp.) 1,95; 5, C. Semen 
* 6. Ad. Ionescu (St.) 1,90; 7. X.

(Prahova PI.) 1,90; 8. V. Mureșan 
1,90; 9. V. Păltineanu (Șt. Cluj) 
Suliță : 1. Al. Bizim (St.) 73.66;

Gh. Popescu (AS Cugir) 72,54; 3. W. 
Socol (St.) 69,24; 4. G. Pikulski (Banatul) 
62,08;............... ' ~ '
D. Marian (St.) 59,99; 20 km. marș:
1. Popa (Steaua) 1.33:43,0 _
2. I. Barbu (PTT) 1.36:47,2;
țuică (Met.) 1.37:11,2; 
(Steaua) 1.37:45,4; 5.
1.39:23.2: 6. I. Baboie

5. S. Lichiardopol (St.) 
-----  * ' 1,50; 7. II.

1.
2. G. Ră-

3.
4. M. Miliadis

5 El. Ciulinaru (Șt..) 5,65;
rec. junioare;

R. Purdea

p.

1. 
21,5; 
22,3; 
23,2;

2. 
Gh.

-v X.

Schuman (Dinamo) a sărit și, în ciuda opoziției tui Bulgarii și Nodea, arun
că la poartă. Fază din meciul Dinamo — Steaua.

și-au asigurat, de asemenea, locul între 
primele 4 formații ale țării. După 
cum am mai anunțat, întrecerea finală, 
ia care mai participă în afara celor 
două echipe amintite mai sus Dinamo 
București și Steaua va începe dumi
nică la Suceava.

In campionatul feminin a mai ră
mas de desfășurat o etapă (joi 21 
mai), care va lămuri ultimele situa
ții nerezolvate: echipele care vor re
trograda din seria 1 și finalistele 
seriei a Il-a.

joi. După cum se poate vedea și din 
clasament, în cursă au mai rămas^ 3 
formații: 7 ,
Mureș și S.S.E.
avantajată de program ni se pare for
mația timișoreană, care susține atît 
meciul direct cu Știința Cluj, cît și 
restanța cu Electromagnetica (sîm
bătă 23 mai) pe teren propriu De 
un eventual „accident** al bănățecice- 
lor poate profita însă și echipa din 
Tg. Mureș, care va juca joi „acasă" 
cu S.S.E. Petroșeni.

Știința Cluj, Mureșul Tg.
Timișoara. Cea mai

1.90; 
boc 
(St.)
1,90;
2.

R. 
Po- 
(St.) 
Ma- 
(St.) 
Bo-

5. H. Ventzel (St. r. Br.) 61,82; 6.
— • ‘ ------- ’ ------- ; 1.

nou record;
3. M. Sfăn-

4. M, Perșinaru 
I. Bogdan (Met.) 
(PTT) 1.40:58,4.

C. Mesaroș 25,5;1.FEMEI: 200 m:
2. Ec. Cheșu 25,6; 3. I. Petrescu (Rapid) 
25,9; 4. V. Tocilă 26,2; 5. G. Moga 26,3;
6. G. Palade 26,4; 400 m; 1. Fi. Stancu 
(Steaua) 57,4; 2. M. Nicoară (Rapid) 60,0;
3—5. I. Miklos, V. Ferencz (Farul (C-ța) 
și CI. Iacob 60,9; 6. G. Moldovan 61,2; 
80 mg.: 1. M. Iliuță (St.) 11,7; 2. V. Bu- 
fanu (Rapid) 11,7; 3. L. Jung (Steaua) 
11,8; 4. A. Vitalios (CSS Br.) 12,2; 5. M. 
Pândele (Constr.) 12,2; 6. ’ ~
(St.) 12,4 ; Greutate : 1.
gean (Din. Br.) 15,77 ; 2.
rău (Prog.) 14,70; 3. E. Scherer (Voința i 
Br.) 13,78; 4. L. Saucă (St.) 13,18; 5. A. ; 
Macovei (Lamin. Roman) 12,33; 6. M. ' 
Szabo (Banatul) 11,84; Disc : 1. L. Ma- 
noliu (Met.) 52,20; 2. Ol. Cataramă (Mus
celul C-lung) 49.46; 3. I. Szabo (St.) 41,19; ' 
4. A. Sălăgean 40,47; 5. N. Barbu (Vo- 1 
ința) 40,46; 6. El. Cataramă (Muscelul : 
C-lung) 39,87. I

j. 
A.

A.

Deac 
Sălă-

Gu-

S-au încheiat campionatele 
pentru categoria

La sfîrșitul săptămînii trecute au a- 
vut loc turneele finale ale campiona
telor de calificare în categoria A. în 
urma rezultatelor înregistrate, 8 for
mații și anume: Știința București, 
Știința Cluj, Recolta Hălchiu, Cauciu
cul Onești (masculin) și Record Me
diaș, Favorit Oradea, Voința Odor hei. 
Știința Galați (feminin) s-au calificat 
pentru sezonul viitor în seria a 11-a a 
categoriei A. Și acum, rezultate teh
nice :

BUZĂU : Cauciucul Onești—Cons
tructorul Brăila 16—16 (8—8); Recolta 
Hălchiu—Portul Constanța 29—18 (12- 
10); Cauciucul—Portul 16—13 (10-8); 
Recolta—Constructorul 24—13 (13—7); 
Portul—Constructorul 25—19 (7—6) ; 
Recolta — Cauciucul 17—12 (8—8); 
Clasament: 1. Recolta Hălchiu 6 p., 
2. Cauciucul Onești 3 p, 3. Portul 
Constanța 2 p, 4. Constructorul Brăi
la 1 p.

i

AU ÎNCEPUT semifinalele campionatului pe echipe
Capitală prima run- 

_  , „ un derbi mult aș
teptat : Constructorul—Știința Bucu
rești. Din păcate ambele echipe au 
renunțat la luptă, toate cele șase par
tide fiind niște „remize de salon". 
Scor 3—3.

Știința Brașov a învins eu 4—2 
pe Sănătatea Roșiori.

Partida centrală a rundei a Il-a 
a fost cea dintre Mititelu și Ciocîltea, 
în cadrul meciului Farul Constanța— 
Constructorul. După mari complicații 
în jocul de mijloc cei doi parteneri 
au căzut de acord asupra remizei. A 
fost singura jumătate de punct obți
nută de Farul., Scor 4%—'h (1) 
pentru Constructorul.

In clasament: Știința București 8 
p., Constructorul 7Vi (1), Știința Bra->

In grupa din 
dă a programat

șov 4 (un meci mai puțin). Sănăta
tea 3, Farul ’/i (1) — un meci mai 
puțin.

T. NICOARĂ - coresp.

★

La Timișoara, Știința din localitate 
și Electronica București au obținut 
victorii la scor, lămurind din start 
problema primelor locuri: Știința Ti
mișoara — Știința Cluj 5—1, Elec
tronica—Electroputere 6—0, Știința 
Timișoara—Electronica 5'/2—'A, .Elec
tronica—Petrolul Pitești 5—1.

Conduce Electronica cu 11 p, ur
mată de Știința Timișoara 1072 p.

jȘT, MARTON - coresp.

de calificare 
A

BIRLAD: 
Galați 8—7; 
S.S.E. Buzău 
6; Știinta — 
S.S.E. r 
Clasament: 1. Voința Odorhei, 2. 
Știința Galați, 3. Spartac Constanța, 
4. S.S.E. Buzău.

CIMPIA TURZII: Pe primul loc 
s-a clasat Record Mediaș, care nu a 
pierdut nici un joc. In continuare; 2. 
Favorit Oradea 4 p, 3. Locomotiva 
Teiuș î p, 4. Voința Craiova 1 p.

ORAȘUL VICTORIA: Clasamentul 
final al turneului arată astfel: 1.
Știința București, 2. Știința Cluj, 3. 
l.T.O. Oradea, 4. Voința Călărași.

Voința Odorhei—Știința 
Spartac Constanța — 

9—6; Voința—S.S.E. 15- 
Spartac 10—9; Știința— 

12—4: Voința—Spartac 11—5j

Clasamentele la
MASCULIN.

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

Dinamo Bacău {3) 
Știința Galați (4) 
Tractorul Brașov (5) 
Rapid Buc (6). 
Rafinăria Teleaj. (7)

8. C.S.M.S. Iași (8)

SERIA

ZI...

3.
4.
5.
6.
7.

SERIA I
2
2
0
2
1
2
2
1

14
14
14
14
14
14
14
14

II-A

11 
11
9
5
5
4
4
1

229:132
243:152
189:163
175:252
178:228
194:194
188:212
145:208

24
24
18
12
11
10
10
3

A

1. Știința Timiș. (1)
2. Dinamo Brașov (3)
3. Voința
4. Știința
5. Știința
6. C.S.M.
7. Voința „ ,
8. Tehnometal Tim. (7)

Sighiș. (2) 
Petroșeni (5) 
Tg. M. (4) 
Reșița (8)
Sibiu (6)

14
14
14
14
14
14
14
14

8
7
7
7
6
6
5
5

2
2
1
0
1
1
2
1

237:202
182:138 
247:239 
250:249 
216:224 
209:234 
178:201 
168:200

18
16
15
14
13
13
12
11

II-A

FEMININ, SERIA I
i. Rapid Buc. (1) 13 11 0 2 179: 75 22
2. Știința Buc (2) 13 11 0 2 134: 43 22
3. S.S.E. Ploiești (3) 13 8 1 4 90: 89 17
4. Confecția Buc. (4) 13 6 0 7 95:102 12
5. Tractorul Br. (5) 13 5 0 8 89:118 10
6. Rulmentul Br. (7) 13 4 1 8 73:128 9
7. Progresul Buc. (6) 13 3 2 8 78:119 8
8. Voința Sighiș. (8) 13 1 2 10 73:137 4

ASERIA
1. Știința Timiș. (1) 13 11 0 2 162: 94 22
2. Știinta Cluj (2) 13 8 1 4 133:116 17
3. Mureșul Tg. M. (3) 13 8 0 5 128: 98 16
4. S,S.E. Timiș. (4) 12 7 1 4 122: 97 15
5. C.S.M. Sibiu (5) 13 6 1 6 106:103 13
6. Const. Tim. (6) 13 5 0 8 103:115 10
7. Electromag. Buc. (7) 12 3 0 9 79:132 8
8. S.S.E. Petroșeni (8) 13 1 1 11 75:153 3



Nu numai primul loc! Muncă și gînduri
' Tot mai numeroase sînt competițiile la startul cărora se 

prezintă și candidațiî noștri olimpici. ’.Este desigur semni
ficativ faptul că, de exemplu, numai în luna mai calendarul

• sportiv internațional cuprinde aproape 40 de întreceri la 
diferite râmuri. In cronicile noastre am evidențiat primele 
succese realizate de sportivii noștri fruntași care au cucerit

1 victorii prețioase, elogiate și de specialiștii de peste hotare. 
Amintind acest lucru, am vrea ca dorința victoriei să nu 

constituie o preocupare exclusivă a sportivilor noștri, cî sa 
fie completată de eforturi foarte serioase, pentru ca, de fie
care dată, victoria să fie însoțită de o performanță cît mai

. valoroasă.

pentru J. O. de la Tokio
rezultate ale trăgătorilor VOLEIUL DEBUTEAZĂ

■competiție de 
latine" a adus

„Cred că aceasta este condiția esențială a realizării obiec
tivelor maxime pe care ni le-am propus în acest an olimpic, 
ne spunea maestra emerită a sportului lolanda Balaș. Nu 
întotdeauna victoriile sînt concludente. Se poate obține pri
mul loc șî cu performanțe care să nu răspundă cerințelor ac
tuale, perioadei respective. De aceea cred că toate întrecerile 
din acest sezon trebuie privite drept examene în care, alături 
de adversari, avem de luptat și cu propriile noastre perfor
manțe, cu cele mai bune rezultate internaționale".

Exemplul oferit de recordmana lumii — care a realizat un 
excelent 1,88— trebuie urmat de toți candidații noști olim
pici. în același spirit au concurat și unii trăgători, halterofili, 
scrimeri și alți sportivi fruntași care au arătat că nu se 
mulțumesc cu primul loc într-o competiție sau alta ci urmă
resc totodată să realizeze o comportare cît mai bună, să ob
țină, o dată cu victoria, o performanță de valoare. Așa se 
explică faptul că tot mai multe dintre rezultate reprezintă în
deplinirea sau depășirea normei olimpice, că unele constituie 
noi recorduri ale țării sau performanțe de valoare europeană 
și mondială. '

Tradiționala 
tir „Cupa țărilor 
și în acest an trofeul la Bucu
rești. Trăgătorii romîni au do
minat concursiul de la Veneția, 
realizînd nu numai victorii de 
prestigiu ci și performanțe va
loroase, care an prilejuit multe 
comentarii favorabile ale spe
cialiștilor din diferite țări. Sînt 
amintite, mai ales, numele celor 
doi reprezentanți ai „Tunarilor" 
— ION OLĂRESCU și ION 
TRIPȘA — ale căror rezultate 
capătă o importanță în plus în 
«ceste zile de intense pregătiri 
pentru Jocurile Olimpice.

în „orașul lagunelor" Ion Olă- 
rescu și Ion Trip șa aia totalizat 
1156 p la armă liberă calibru 
redus 3x44) f și, respectiv, 
p la pistol viteză.

Despre aceste rezultate 
rugat să ne vorbească pe doi 
dintre specialiștii tirului nostru.

„P alaiul din Cotroceni". Bine 
dotat fizic, foarte perseverent 
și modest, lînărul Olărescu i-a 
dat antrenorului său Th. Pala- 
descu multe prilejuri de bucu
rie. Rezultatul de la Veneția 
este cea mai bună performanță 
a sa, dar atît el cît și antrenorul 
mai au încă de muncit pînă la 
cele 1160 de puncte ale recor
dului lui Traian Cogut.

PETRE CISMIGIU : 
„CU 3 PUNCTE PESTE 

NORMA OLIMPICA"

— Știm că presa italiană a 
elogiat rezultatul elevului dv.

— Ne puteți exemplific® a- 
ceasta ?

— O voi face referindu-mă la 
cifrele cu care Tripșa a în
cheiat cele 5 concursuri ale a- 
cestui început de sezon : 587 p, 
582 p, 586 p, 593 p și 588 p.

— Să ne oprim puțin la cea 
mai valoroasă dintre performan
țele sale.

— Mai întîi iată cum a fost 
obținută : în prima manșă Tripșa 
a tras 297 p (100-]-100-]-97) iar 
în a doua 296 p (99-]-98-]-99). 
Trebuie desigur remarcat faptul 
că rezultatul total (593 p) re
prezintă cea mai bună perfor
manță mondială a anului, un

LA OLIMPIADĂ

593

i-am

IOSIF SÎRBU „1156 p
UN REZULTAT ----------MARE !"

Așadar, nu numai primul loc, ci șd rezultate cît mai va- 
feroase I

cu toții ur-
deosebit de

Canoele sînt gata
t Zilele trecute, la Combinatul 
pentru industrializarea lemnului 
din Reghin a avut loc o solem
nitate simplă, dar tocmai prin 
simplitatea ei, emoționantă. 
După cum ne informează cores
pondentul nostru Gh. Benga, la 

7 8 mai a fost terminată construc
ția canoelor de 1 și 2 persoane 
care vor brăzda, în octombrie, 
apele lacului Sagami în cadrul 
întrecerilor olimpice. Controlul 
de calitate, efectuat cu maximă 
exigență, a apreciat cu „foarte 
bine*4 această lucrare. Rămîne 
ca -acum amb arca ții le să primeas
că „botezul" apei și se așteaptă 
aprecierea, desigur cea mai im
portantă, a sportivilor noștri

fruntași care vor utiliza canoele 
Ia antrenamente și concursuri.

Creatorii acestor ambarcațiuni, 
tehnicianul Vasile Varga, proiec
tantul Iosif Vischi și cei trei 
„veterani4* ai secției de la C.I.L. 
Reghin, L. Heide, I. Valter și 
F. Turciei, așteaptă cu emoție 
„verdictul" s-portivilor.

— De fiecare dată cînd ter
minăm construcția unei noi am
barcațiuni, spunea Vasile Varga, 
încerc aceste emoții. Abia aștept 
să cunosc părerea băieților. Aș 
fi fericit să știu că ambarca
țiunile făcute de noi îi vor a- 
jula să se pregătească cît mai 
bine pentru ca și în Japonia ei 
să obțină succese pe măsura rea
lizărilor din ultimii ani".

— Ne-am bucurat 
mărind evoluția 
bună a tînărului nostru coleg 
Olărescu. Rezultatul său este 
doar cu un punct inferior re
cordului mondial oficial (1157 p 
stabilit de americanul Andersen 

"ta campionatele mondiale din 
1962 de la Cairo) și reprezintă 
cea mai bună performanță din 
lume în acest an.

— Cum a fost obținut acest 
rezultat*?

— La fiecare ■ poziție perfor
manțe bune : 395 — 387 — 374 
p. La total un rezultat mare care 
exprimă convingător seriozitatea 
muncii din perioada de pregă
tire. Și bucuria noastră este cu 
atît mai mare cu cît Olărescu, 
student în anul IU la Arhitec
tură, a reușit cu această perfor
manță să îndeplinească norma 
olimpică pe 1964.

— Ce ne-ați putea spune în 
completarea scurtului comenta
riu al acestui rezultat ?

— Cred că este o confirmare 
a posibilităților acestui tinăr, a 
cărui pasiune pentru tir este 
ilustrată și de faptul că el s-a 
împrietenit cu poligonul încă 
de cînd purta cravata de pionier 
și concura pentru echipa de la

DE PRETUTINDENI
• Pentiu a treia oară în carie

re» sa negrul american Bc?b Hayes a 
obținut recent 9,1 sec pe 100 yarzi 
(pe o pistă de asfalt).

Hayes, favoritul cursei de 100 m 
la Tokio, s-a născut la 20.12.1942. 
Este înalt de 181 cm și greu de 88 
kg. Recordurile sale personale: 100 
y—9,1; 100 m — 10,1; 220 y în linie 
dreaptă — 20,1 ; 220 y cu turnată— 
20,5.

Față de ultimul său rezultat 
100 yarzi (91,44 m) se 
Hayes poate coborî 
cub 10,0 sec pe 100

© Recent au avut

apreciază 
în acest
m.

la 
că 
an

• Recent au avut Ioc îa Tours 
campionatele de lupte libere ale 
Franței. Din cei peste 200 de con- 
curenp s-au impus atenției 4 spor
tivi selecționați, de acum. în la
iul pentru Tokio. Este vorba de 
Zoătte (cat, 52 kg) care a cxșiîgat 
«ri 15-lea litiu de campion, național; 
Baffitexy (63 kg). Robim (70 kg) și 
Schiermeyer (78 kg). Primii trei sânt 
campioni ai Franței și Ia lupte c&a- 
sice !

Comitetul olimpic din Ciad a 
îost admis, în mod provizoriu, în 
CIO. In ielul acesta valorosul atlet 
Mahamat Idriss (2,16 m la înălți
me) va putea participa 
cerile de la Tokio.

la între-

Ișl pnn 
în boxe- 
categorie

re
de

în

@ Specialiștii francezi 
maxi speranțe pentru J.O. 
tml Joseph GonzaSes de 
mijlocie mied. Ei a abținut In a-
eest an mal multe victorii rapide. 
Wtimul său adversar, spanioli»! Ba- 
yon, a fast făcut KO în prima 
priză. Gonzales are o lovitură 
Ktînga foarte puternică.

• O apariție surprinzătoare
atletismul american. In concujnsul 
fin care Oertetr a stabilit recordul 
Eusnlî la disc (62,34) pe local trei 
«-a clasat un oarecare BUi NevSSIe 
cu 58,93 m. Anul trecut NevH2e nu 
aruncase decît vreo... 48 m. El mâ- 
•oarâ 198 cm, cîntdre-ște 120 kg șl 
<ue numai 20 de ani.

--- - - «• acciden-
anul tiecut, a debutat recent

Atletul Milka Singh, 
tat -i—l ~
în cadrul unui concurs desfășurat 
la Ajmer (India). Sportivul indian 
— d___ ’ T ’
J.O. de la Roma 
rezultat promițător pe 400 m: 47,7.

• Recordmanul mondial ia sări
tura cu prăjina, John Pennel, s-a 
restabilit în urina accidentului su
ferit la sfîrșitul anului trecut. In 
primul concurs el a trecut peste 
șitaicheta înălțată la 4,91 m. In 

schimb, recordmanul european. 
Penii Nikula, s-a accidentat la un 
antrenament, fiind indisponibil timp

clasat pe locul al patrulea la
— a obținut un

de cel puțin șase săptămâni. A- 
cesia este motivul pentru care Ni- 
kula nu a participat la tentativa 
de record pe care și-o propusese 
pentru începutul lunii mai.

• Gimnaștii italieni se pregătesc 
cu o deosebită atenție pentiu Jocu
rile Olimpice. Din lotul echipei 
masculine fac parte Menichelli. 
Carminucci, Cimnaghi și Vicardi- 
Antrenorul lotului este elvețianul 
Jack Giinthard. El a declarat că la 
Tokio speră ca echipa Italiei să 
obțină cel puțin medalia de 
Lotul gimnaștilor italieni se 

neaza în 
în fiecare 
cîte 10 zile la
Gimnastul 

Franco
obținut un 
rezultat în întîlniiea, 
de la Kiev, dintre 
formațiile U.R.S.S. și 
Italiei. El s-a clasat 
al doilea cu 115,55 p 
fiind
campionul 
tov numai

Ion Trip șa. Acuan am vrea să 
cunoaștem și părerea antrenoru
lui .

— Deși foarte înzestrat, cu 
reflexe bune ca trăgător, per
severent și ambițios, Ion Tripșa 
a rămas multă vreme deficitar 
la capitolul „constanță". De aici, 
incertitudine în privința ran
damentului maxim. Faptul că în 
sezonul actual — atît de impor
tant el se prezintă fără aceste 
fluctuații de formă, constituie 
pentru mine concluzia cea mai 
importantă după concursul de 
la Veneția.

I. OLĂRESCU
Foto: Șt. Petrescu 

valoros repord republican (v.r. 
Mihai Dumitriuf 
și o depășire cu 
mei olimpice.

'— Credem că 
tivele să priviți 
voluția viitoare a lui Ion Tripșa.

— Fără îndoială. îl prețuiesc 
mult pe noul recordman, dar 
atît de la el, cît și de la ceilalți 
elevi ai mei, aștept confirma
rea acestor rezultate, o muncă 
cît mai susținută pentru îmbu
nătățirea continuă a performan
țelor și aceeași modestie pe care 
au dovedit-o pînă acum.

592 p în 1964)
3 puncte a nor-

aveți toate mo
rii încredere fi

Voleiul, a cărui popularitat 
mondială a crescut foarte mut 
în ultimele decenii, debuteaz 
în octombrie la Tokio în rîndv 
sporturilor olimpice. Primei 
turnee olimpice de volei (mai 
culin și feminin) sînt așteptat 
cu justificat interes, atît de spe 
cialiștii acestui sport cît și d 
iubitorii săi din Japonia.

întrecerile de volei sînt pre 
gramate între 11 și 23 octom 
brie (cu două zile de pauză v\ 
neri 16 și marți 20 oct.) î 
sălile „Ko'mazawa Volley-Ba' 
Court" din Tokio și „Yokoham 
Cuiltural Gymnasium" din Yoke 
haina. înscrierile nominale trt 
buie să parvină comitetului ri 
organizare pînă în ziua de 3 
septembrie.

La concurs vor participa L 
formații masculine (R.P. Romi 
nă, R.P. Ungară, U.S.S.S., RJ 
Cehoslovacă, Olanda, S.U.A. 
Brazilia, Japonia, R.A.U., Coree 
dc Sud) și 6 formații feminin 
(Japonia, U.R.S.S., R.P. Polonă 
R.P. Roanînă, R.P.D. Coreeană 
Brazilia).

Meciurile se vor desfășura sis 
tem turneu, fiecare cu fiecare 
La întocmirea clasamentului s< 
acordă 2 p pentru victorie, 1 } 
pentru meci pierdut și 0 p pen 
tru neprezentare. în caz de ega 
lilate de puncte între două sat 
mai multe echipe, clasamentu 
va fi întocmit pe baza raportu 
lui — rezultat prin împărțire 
— între seturile cîștigate și ceh 
pierdute, totalizate din toali 
meciurile. Dacă egalitatea st 
menține se va face apel la punct- 
averaț (rezultat tot prin împăr 
țire). Dacă și în acest caz ega
litatea persistă ordinea clasamen
tului va fi stabilită de rezultatu. 
direct dintre cele două echipe 
în cazul în care este vorba di 
trei sau mai multe echipe aflate 
la egalitate juriul întrecerilor 
va decide asupra ordinei clasa
mentului. Cum ? Nu se știe încăl 
în orice caz nu vor fi disputate 
meciuri suplimentare pentru 
stabilirea ierarhiei echipelor.

în ceea ce privește ordinea 
jocurilor formațiilor noastre re
prezentative, ea a fost stabilită 
pe baza tragerii la sorți efectua
tă de F.I.V.B. : bărbați: U.R.S.S., 
Brazilia, R.A.U., Olanda, Co
reea de Sud, Ungaria, Cehoslo
vacia, Japonia și S.U.A. femei : 
U.R.S.S., Japonia, Brazilia, R.P.D. 
Coreeană și Polonia..

(Veți vedea la Tokio" este titlul unuia dintre 
afișele Olimpiadei care va începe la 

10 octombrie.

bronz, 
aniie- 

comun, 
lună.

Roma, 
italian

Menichelli a 
excelent

întrecut de 
olimpic Ti- 
cu 0,45 p 1 

mai repre-« La 26 
zentativa de baschet 
a U.R.S.S. 
la Paris 
țek Din 
U.R.S.S. 
membrii
pic care vor evolua 
și la Tokio.

întîlncș'te 
echipa Fian- 
lotul echipei 
fac parte 
lotului olim-

• Pînă în prezent, 
la întrecerile de atle
tism de la Tokio a 
lost înscris un număr 
de 86 de țpri. Se pre
vede că la atletism 
voi ii înregistrați cei 
mai mulți partici
pant.

POSTA Oa

Elevul RADU FĂGĂDARU din Cîmpina ne 
scrie : „Am avut ocazia să răsfoiesc o istorie a 
Jocurilor Olimpice moderne. M-a surprins fap
tul că la primele Olimpiade, în programul con
cursurilor figurau două probe de săritură în înăl
țime, una cu elan și cealaltă fără elan. Doresc 
să știu dacă se decernau medalii olimpice la fie
care dintre ele și, mai ales, ce se întîmplă as
tăzi cu înălțimea fără elan".

Săritura în înălțime fără elan a figurat pe pro
gramul J.O. în 1900 (R. Ewery—S.U.A. 1,65 m), 
1904 (Ewery 1,498 m), 1908 (Ewery 1,57 m), 1912 
(P. Adams—S.U.A. 1,63 m). La Olimpiada de la 
Anvers din 1920 proba a fost scoasă din progra
mul întrecerilor. La primele Olimpiade s-au acor
dat medalii de aur și pentru învingătorii la a- 
ceastă probă. De atunci însă săritura în înălțime 
fără elan a rămas doar ca probă de... antrena
ment. Și totuși, în mod neoficial, i se mai păs
trează și astăzi evidența recordului mondial. Vă 
informăm că, chiar în acest an, norvegianul Evans 
a stabilit un nou record al lumii cu 1,77 m.

CAMELIA SANDU din Constanța: „Știu că la 
edițiile trecute ale J.O. au fost organizate expo
ziții olimpice de artă. Pentru anul acesta, la To
kio, este prevăzută o astfel de expoziție?"

Da, și anul acesta va avea loc o expoziție olim
pică, dar caracterul ei va fi cu totul diferit de 
al celor precedente. Expoziția de la Tokio, des
chisă între 1 și 31 octombrie, va avea ca unică 
Iernă artele japoneze tradiționale. în afară de a- 
ceasta vor mai fi organizate expoziții de fotogra
fii, de filatelie etc. La toate acestea nu vor par
ticipa decît artiști japonezi.

MARIN ROTĂRESCU din București: „Sînt un 
mare pasionat ai sporturilor nautice. în ultimul 
an nu mi-a scăpat nici un concurs desfășurat pe 
Snagov sau pe Herestrău. l-am văzut pe băieții

noștri înaintea startului de la Jajce. Eram con
vins că vor face treabă bună în Iugoslavia și nu 
m-am înșelat. 6 medalii de campioni ai lumii sînt 
un succes nu glumă! Acum știu că sportivii noștri 
se pregătesc pentru startul olimpic și m-ar inte
resa ce probe figurează pe programul întreceri
lor din Japonia".

Concursurile olimpice de caiac-canoe se vor des
fășura pe lacul Sagami la 60 km de Tokio. Lacul, 
situai l-a 167 m deasupra mării (!), are o circum
ferință de 30 km (lățimea la nord 600 m, iar la 
sud 2400 m) și o adîncime de 45 m. El este fo
losit ca lac de acumulare pentru două centrale 
electrice (Sagami și Tsukiui).

Probele de caiac-canoe se vor desfășura în 
zilele de 20 octombrie (eliminatorii și recalifi
cări), 21 oct. (semifinalele) și 22 oct. (finalele), 
în program sînt înscrise următoarele probe, în 
ordinea desfășurării lor: caiac 1—1000 m, caiac 
fete 1—500 m, canoe 1—1000 m, caiac 2—1000 m, 
canoe 2—1000 m, caiac fete 2—500 m și caiac 
4—1000 m.

VASILE TABACU din Timișoara: „Am citit mai 
de mult, în „Sportul popular", o informație privi
toare la sala de gimnastică de la Metropolitan 
Gymnasium care are dușumeaua acoperită cu un 
material special".

intr-adevăr, atît sala de gimnastică, cît și cea 
de scrimă (Waseda Memorial Hali) și cele două 
de volei, au dușumelele acoperite cu o substanță 
numită Dex-o-Tex, care este un amestec de cau
ciuc și plută. Gimnastele străine care au evc\ 
luat anul trecut la Tokio, în cadrul „săptămînii 
sportive internaționale*4, au avut numai cuivinte 
bfiine la adresa sălii în general și a pardoselii ei, 
în mod special. Dex-o-Texul oferă o bună elastic 
citate și poate fi foarte ușor curățat.



TI FOTBAL In categoria B,
aptă strinsă pentru primul loc

ți citit, desigur, cu interes rezultatele 
k siguri — ați și început să formulați 

categorii.
V-a fost greu, nu-i așa î
Vă înțelegem : în fiecare serie, cite

etapei a 22-a a categoriei B și ați studiai clasamentele. Și — 
pronosticuri asupra... viitoarelor două participante la întrecerile

sîntem
primei

AU CUVINTUL OBSERVATORII FEDERALI
simpli-concurează cu șanse apropiate Ia titlu. Pentru a 

vă dăm mai jos programul ultimelor jocuri ale protago- 
recent consumate :
Metalului Tîrgoviște. Trecînd de unul din cei mai îndrep- 
tînd și de eșecul cîmpinenilor la Rm. Vîlcea, tîrgoviștenii . ......... " ' “ - x ( nC1)rsg ]an_ 

de apărarea C.F.R.-ului. (P. Velțan 
St. Marton — coresp.).

. _ ....__a-.... ....... ........ ...... ........... 3—4 echipe
i puțin calculele dv. (sau poate pentru a te încurca.,.) 
Iilor.' Dar, mai întîi, o scurtă privire asupra etapei 

în prima serie, duminica aceasta a fost favorabilă 
iți pretendenti la primul loc (Dinamo Bacău) și profi , 
t azi din nou lideri. Dintre celelalte rezultate, reține atenția victoria Științei Galați, aflată într-o
ă" pentru evitarea retrogradării, 
ă acum viitorul program al preten
țiilor la titlu:
VÎetalul Tîrgoviște: cu Chimia Făgă- 
; (a), cu Știința Buc. (d), cu Știin- 
Galați (a), cu Știința Craiova (d). 

Poiana Cîmpina: cu Metalul Buc. 
), cu Știința Galați (d), cu Tracto- 

Brașov (a), cu C.F.R. Pașcani (d). 
Dinamo Bacău : cu Foresta Fălticeni 
), cu Chimia Făgăraș (d), cu Știin- 
Craiova (a), cu Flacăra Moreni (d). 
Știința Craiova: cu CER Pașcani 
), cu Flacăra Moreni (a), cu Unirea 
ti. Vîlcea (a), cu Dinamo Bacău (d), 
Metalul Tg. (a).

în seria a doua, CFR Timișoara a 
cut pe Jîngă o mare ocazie de a pre- 
i șefia clasamentului: a pierdut un 
net pe teren propriu, în timp ce băi- 
irenii 
peni 1 
ste mult pe feroviari, mai ales că du- 
nică joacă la Reșița, cu CSM, a 
:ia concurentă la titlu. în periferia 
isamentului, razele lanternei roșii 
t p>nă la locul 6! Acest loc e ocu- 
t de Gaz metan cu 21 puncte, în 
np ce echipa clasată pe tocul 13 are 
mai două puncte mai puțin.
Iată acum și viitorul program al 
ncurenților la titlu:
Minerul Baia Mare: cu Industria 
rmei (a), cu CFR Timișoara (d), cu 
rieșul Turda (d), cu A.S. Cugir (a). 
CFR Timișoara : cu CSM Reșița (d). 

i Minerul Baia Mare (a), cu Gaz 
etan (a), cu Industria sirmei (d).
CȘM Reșița: cu Arieșul Turda (a), 
i CFR Timișoara (a), cu Industria 
rmei (d), cu Jiul Petrila (a), cu 
lamura roșie Oradea (d).
Și acum, vă invităm la calcule...

bun arbitrajul lui M. Sadoveanu — 
Buc. (N. Cricică — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI - FORES- 
TA FĂLTICENI (3—0). După cum 
am arătat în numărul de ieri, jocul a 
fost întrerupt în minutul 43. Pînă în 
momentul întreruperii, scorul era 3—0 
pentru Metalul prin punctele înscrise 
de către Roman (min. 5), Buzatu (min. 
10) și Stere (min. 28).

SERIA A ll-A

ȘÎ

le pierdeau pe amîndouă la 
Acest punct s-ar putea să-i

MINERUL LUPEN1 — MINERUL 
BAIA MARE (1—0). Numeroși spec
tatori au asistat la cel mai frumos meci 
al sezonului, în care ambele echipe au 
furnizat un foc bun, plin de faze dina
mice. Gazdele au reușit să întreacă 
la limită pe liderul seriei care a opus 
o dirză rezistență. Minerul Lupeni a 
meritat pe deplin victoria. De mențio
nat că ambele înaintări au ratat cîteva

C.S.A1. SIBIU — JIUL PETRILA 
(2—0). Peste 8000 de spectatori au 
aplaudat victoria echipei locale și jo
cul bun prestat de cele două jormații. 
După o repriză egală, C.S.AL pune 
stăpînire pe joc, atacă insistent șt 
reușește să trimită balonul de două 
ori în poarta apărată de Gram. Primul 
gol l-a marcat Dombrovschi (min. 46) 
iar ce! de al doilea Nunu (min. 68) 
prinir-un șut de la circa 25 m. Raport 
de cornere 9—1 pentru gazde. S-au re
marcat Nacu, Dombrovschi, Recer și 
Flichiș de 
Peteanu și 
condus de 
(I. Ionescu

INDUSTRIA SIRMEI C1MPIA TUR- 
Z1I — AS. CUGIR (0—0). Meci in

la gazde, respectiv Gram, 
Crăciun. Meciul a fost bine 
A. Rădulescu (București). 
— coresp.).

SERIA I

UNIREA RM. VÎLCEA .— POIANA 
IMPINA (1—0). Vîlcenii, în creștere 
’ formă, au făcut un joc bun, atacînd 
guros îndeosebi în repriza întîi. Tre- 
iie spus însă că ei au ratat... copilă- 
•ște cîteva situații excelente prin Mâ
ți, Mihăilescu și Lupașcu. Oaspeții 
a acționat mai mult pe contraatac. Ei 
u fost obligați deseori să se retragă în 
parare pentru a salva situații dificile, 
olul a fost înscris de Mihăilescu în 
tn. 22. Bun arbitrajul clujeanului I. 
împeanu. (I). Roșianu — coresp.).
METALUL TÎRGOVIȘTE — D1NA- 

10 BACĂU (1—0). Derbiul seriei a 
at loc unei partide deosebit de spec- 
leuloase, desfășurată într-o notă de 
arfe'tă sportivitate. în prima repriză 
ăcăoanii au o ușoară superioritate. în 
ceasta perioadă, Radulescu șutează în 
ară. La reluare Metalul trece decis 
t atac și obține victoria prin golul 
yalizat în min. 52 de Lovin. Ambele 
laintări au luptat mult apoi pentru a 
iscrie, dar apărările au fost la post, 
l mențiune specială pentru portarul 
îetalurgist Marcu. Bun arbitrajul lui 
’. Sotir — Mediaș. (M. Avanu și V. 
etrescu — coresp.).
FLACĂRA MORENI — TRACTO- 

UL BRAȘOV (1—0). Victorie meri- 
dă. Gazdele au dominat mai mult, 
ipt ilustrat și de cele 12 lovituri de 
olț de care au beneficiat. Singurul gol 
1 meciului a fost înscris de Dumitran, 
t min. 81, la un corner. Tractorul a 
jst obligat deseori să se apere supra- 
umeric. (Gh. I linca și R. Săvulescu 
- coresp.).
CEHLAUL P. NEAMȚ - ȘTIINȚA 

SUC. (2—2). Publicul numeros pre- 
ent la meci nu a fost răsplătit decît 
areori de calitatea jocului. Ceahlăul a 
ominat ceva mai mult, dar nu a fost 
uficient de hoiărît pentru a obține 
ietoria. Au înscris Meder (min. 7 și 
6) pentru Ceahlăul, respectiv Rădules- 
,i (min. 55) și Cicu (min. 85). (Toma 
adu și C. Nemteanu — coresp.).
ȘTIINȚA GALÂȚI — CHIMIA FA- 

iARAȘ (3—0)). Studenții au dovedit 
i de această dată o bună pregătire 
zică, o tehnică mulțumitoare și multă 
[ieacitate. Oaspeții au recurs uneori 
s durități. Au marcat Zgardan (min.

și 79) și Coman (min. 76). Foarte

Un aspect din jocul de cat. B Metalul București — Foresta
Foto :

situații clare de gol. - Gazdele puteau 
să mai înscrie . în minutele 19 și 89, 
cirul Țurcan a șutat în bară iar Co- 
troază, din apropiere, a trimis balo
nul în brațele portarului băimărean. 
De la oaspeți Sasu a pierdut o bună 
ocazie de a marca. Unicul gol al par
tidei: Țurcan (min. 65). S-au evi
dențiat de la învingători Staudt, Stati
cul, Țurcan și Comșa iar de la Învinși 
Vlad, Sasu, Secheli și Pinzaru. Ar
bitrul bucureștean V. Drug a condus 
bine. (1. Cotescu și 1. Ciortea — co
resp.).

C.F.R. TIMISOARA - MUREȘUL 
TG. MUREȘ (1—1). Mureșenii au 
reușit să obțină un valoros rezultat de 
egalitate, după un joc în care inițiativa 
a aparținut — pe find — ambelor for
mații. La început gazdele se orientează 
mai bine, reușind să concretizeze — 
Fetiiaț în min. 20 — una din nume
roasele ocazii de gol. In partea a doua 
a meciului, oaspeții — după ce în 
prealabil au egalat prin Siko în min. 
34 — domină dar nu mai pot trece

SE INT1LNESC
A

KECSKEMET 18 (prin 
telefon de la trimisul 
nostru). Miercuri 20 mai 

numai 11 zile 
manșa a doua 
cu fotbaliștii 
reprezentativa 
țării noastre 
la Kecskemet

o-

Fălticeni.
T. Roibu 
fost lipsite 
gazdele a-

care ambele înaintări au 
de eficacitate. La început, 
tacă mai mult dar greșesc în finalizare 
sau ratează ocaziile de gol. După 
pauză domină oaspeții dar rămîn da
tori cu... șuturi la poartă. (P. Țonea— 
coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — A.S.M.D. 
SATU MARE (2—0). După o repriză 
in care oaspeții au barai cu 7—8 ju
cători drumul spre poarta lor, medie- 
șenii atacă pe un front larg și își 
adjudecă victoria. Golurile aparțin lui 
Zanca (min. 59) și Săndulescu (90). 
A arbitrat bine N. Marin — București. 
(D. Vintilă — coresp.).

C.S.M. CLUJ — FLAMURA ROȘIE 
ORADEA (2—0). Clujenii au realizat 
cel mai bun joc al lor din returul cam
pionatului. Ei au practicat un fotbal 
clar, presărat cu faze deosebit de spec
taculoase. Echipa oaspe a dat o replică 
dirză localnicilor. Au înscris Pop (min. 
16) și Stențel (59). Arbitrul bucureș
tean A. Pîrvu a condus foarte bine. 
(N. Todoran—coresp.).

VIiercuri, pe terenul 
Timpuri Noi

Echipele bucureștene Metalul și Fla- 
„țra roșie susțin miercuri pe 
impuri Noi din calea Dudești 
k amical. Partida va începe 
7. în deschidere, la ora 15, 
îtîlni echipele de juniori.

terenul
un

ora
vor

la
se

■— deci cu 
înainte de 
a meciului 
bulgari — 
olimpică a 
întîlnește 
puternicia selecționată 
limpieă a R-P. Ungare.

(După cum se știe, fot
baliștii maghiari au tre
cut cu sutcices de „preli
minarii4, calificîndu-se 
pentru turneul final de 
la Tokio. în ultimul lor 
obstacol spre Tokio ei au 
întrecut „olimpicii" spa
nioli în ambele partide: 
era 2—1 la 21 aprilie a.c. 
la Palma de Malorca și

Ieri, la sediul federației de fotbal, am avut o discuție cu cîțiva 
observatori federali care au asistat Ia meciurile din Capitală și din 
țară. Iată — pe scurt — părerile lor

Apărare organizată
Prof. Angelo Niculescu, observa

tor federal la meciul Steaua — Pe
trolul : „Steaua a luptat organizat, 
mai ales în apărare. Cu toate că 
echipa a avut în general o com
portare bună, totuși, Steaua nu a 
practicat pe tot parcursul meciului 
nn joc constructiv, cu acțiuni în vi
teză, terminate cu șuturi la poartă. 
S-a observat de multe ori că în ac
țiunile ofensive a lipsit aportul si
multan ăl înaintașilor. S-au remar
cai : Suciu, Dumitru Nicolae și 
Constantin. Petrolul a avut o com
portare mai bună decît în evoluțiile 
anterioare, dînd o replică dîrză. 
Lipsa de mobilitate a mijlocașilor 
și a înaintașilor în atac, unde au 
participat prea puțini jucători (Dri- 
dea și Mocanu), a făcut ca echipa 
petroliștilor să nu poată realiza 
prea multe lucruri. Am remarcat 
pe Ionescu, Hălmăgeanu, Alecu și 
Dridea. Comportarea arbitrului Ale
xandru Toth — Oradea a fost ne
satisfăcătoare. El a trecut cu ve
derea multe infracțiuni, faulturi și 
obstrucții".

Campionii au jucat fără nerv
La partida Dinamo București — 

Crișul, observator federal, Bazil 
Marian : „Dinamo București a evo
luat pe linia ultimelor comportări: 
a jucat static, fără nerv. în ce pri
vește execuțiile tehnice, acestea au 
fost lente, iar trasul la poartă slab 
ca frecvență și precizie. In general 
s-a putut observa cu ușurință că 
dinamoviștii au fost lipsiți de am
biția de a obține un rezultat favo
rabil. O surpriză plăcută a consti
tuit jocul oaspeților : din primul și 
pînă în ultimul minut ei n-au lăsat 
pe adversar să se desfășoare. în 
jocul orădenilor s-a observat că 
execuțiile tehnice au fost bine adap
tate jocului în viteză. Retragerea 
lui Damian pe mijloc a asigurat o 
mai bună circulație a balonului și 
a jucătorilor. Remarcări: Duca, So
lomon, Vlad, Sacaci III și Mănes- 
cu. Comportarea disciplinară a ju
cătorilor ambelor echipe a fost în 
general bună, excepție făcînd doar: 
O. Popescu (Dinamo) și Naghi 
(Crișul). Arbitrajul lui Ion Dobrin

— Petroșeni a fost satisfăcător. 
Cete cîteva greșeli comise n-au 
fluențat rezultatul“.

Comportare disciplinată 
a jucătorilor

Nicolae Petrescu, observator 
deral Ja C.S.M.S Iași — Progresul: 
„C.S.M.S. a jucat în general bine, 
dovedind un progres în aplicarea 
principiilor de apărare elastică. Am 
notat cu bine pregătirea fizică, 
orientarea tactică și comportarea 
disciplinată a jucătorilor. Am re
marcat de la învingători pe Pop, 
Matei, Vornicu și V. Popescu. In 
prima parte a meciului bucurește- 
nii au jucat lent și fără orizont. 
După pauză, și-au mai revenit, și 
au încercat cîteva contraatacuri pe
riculoase. Tn general însă, Progre
sul n-a satisfăcut. în revenire de 
formă Mîndru. Constantin Geană
— Brașov a arbitrat în general sa
tisfăcător. Totuși, în repriza I a 
acordat cu mare ușurință lovitura 
de la 11 m, fără ca infracțiunea 
să fi fost reală. In schimb, nu a 
acordat, alte două lovituri de pe
deapsă perfect valabile."

0 nouă victorie In deplasare
Singura echipă care a cîștigat în 

deplasare a fost Rapid. Tov. Ion 
Bălănescu, observatorul federal 
ne-a relatat următoarele:

„Rapid a acționat printr-un joc 
elastic în prima repriză, cu o preo
cupare egală atît pentru apărare 
cit și pentru atac. In partea a dou 
a partidei, echipa bucwreșteană c 
pus accent pe apărare. Cu o supe
rioritate tehnică individuală, cu su
ficiente resurse fizice și o mai bună 
organizare în zona centrală de apă
rare, Rapid a reușit să stăvilească 
atacurile adversarului. întreaga 
echipă a luptat cu însuflețire pen
tru fiecare balon. Piteștenii au im
primat jocului un caracter dinamic 
pe tot parcursul partidei. Orienta
rea tactică a gazdelor a lăsat însă 
de dorit i fotbaliștii de la Dinamo 
au concentrat prea mult jocul pe 
mijlocul terenului, unde fundașii 
centrali și mijlocașii rapidiști 
constituit un „zid" de netrecut".

Cine cu cine mai are de jucat în categoria A
In categoria A s-au disputat XXI de 

etape.
Fxezentâm cititorilor noțtri, întâlnirile 

pe caie fiecare echipă le mai are de 
jucat pînă Ia sHrșitul campionatului.

DINAMO BUCUREȘTI cu : Petrolul (d), 
U.T.A., (a), Rapid, Știința Timișoara (d), 
Steagul roșu (a) și C.S.M.S. (d).

RAPID cu Știința Timișoara (a), Si- 
derurgistul (d), Dinamo București, 
C.S.M.S. (a), Știința Cluj (d) și Steagul 
roșu (a).

STEAUA cu : Farul (d), Știința Cluj 
(a), Progresul, U.T.A. (d), Dinamo Pi
tești (a). Știința Timișoara (d) și U.T.A. 

— meci din tur — (a).
STEAGUL ROȘU cu : C.S.M.S. (a), Pro

gresul (a). Farul (d), Dinamo Pitești (a), 
Dinamo București (d) și Rapid (d).

PETROLUL cu : Dinamo București (a), 
Dinamo Pitești (d), C.S.M.S. (a). Știința 
Cluj (a), Farul (d) și Progresul (d).

ȘTIINȚA CLUJ cu : Ciișul (d). Steaua 
(d) U.T.A. (a). Petrolul (d). Rapid (a).

PROGRESUL cu : Siderurgistul (a).
Steagul roșu (d), Steaua, Farul (a), Cri- 
șul (d) și Petrolul (a).

Miine, la Kecskemet, în meci amical

ECHIPELE OLIMPICE ALE ROMINIEI SI UNGARIEI
selecționatei noastre. După 
toate probabilitățile- ea 
va fi alcătuită din urmă
torul lot de 
Toth 
(Diosgyor), 
Kapszka (Ujpesti Dozsa), 
Levai (Dorog), Orban 
(Gyixr), Dozsa (Komlo), 
Ihasz (Vas-as) — fundași, 
Palotai (Gyor), Szepeei 
(Tatabanya) — mijlocași, 
Molnar II (Szembathe- 
ly), Csernai (Tatabanya), 
Menezel (Tatabanya), Far
kas (Vasa s ), K eg 1 o vich 
(Gyor), Zambo (Ujpest) 
— înaintași.

întâlnirea va fi condusă 
de arbitral maghiar 
Munoz.

G. N1COLAESCU

cu 3—0 în cel de al doi
lea joc disputat la Buda
pesta în ziua de 6 mai.

Plecați luni cui avionul 
din București, fotbaliștii 
noștri au ajuns la Buda
pesta la ora amiezii. 
După o scurtă ..escală" ei 
șisau continuat dnnmul cu 
autobuzul spre Kecske
met, localitate situată la 
85 km de capitala R.P. 
Ungare. La puțin timp 
după sosirea la Kecskemet 
fotbaliștii noștri au efec
tuat un antrenament pe 
stadionul «din localitate, 
antrenament cu caracter 
fizico-tehnic care a durat 
60 de minute. A partici
pat întreg lotul, adică: 
Siliciu, Adamacbe, Greavu,

Nunweiller III, C. Dan, 
Ivan, D. Niculae, Jenei, 
Al. Vasile, P. Emil, Kosz- 
ka, Năsturescu, Constan
tin, I. Ionescu, FI. Voi- 
nea, Pavlovticâ, S. Avram, 
Sasu. Marți este așteptat 
să sosească și fundașul 
Mircea Georgescu (Stea
ua). Reprezentativa o- 
limpică a țării noastre va 
începe jocul de mîine cu 
următorul „unsprezece": 
Sijciu—Georgescu, Nutn- 
weiller III, C. Dan, Ivan 
— Jeneti, Koszka—Năstu- 
rescu, Constantin, I. Io
nescu, Sasu.

în tabăra cealaltă, an
trenorul Lakat Karoly nu 
s-a fixat încă asupra for
mației care va fi opusă

(Gyor),
jucători: 

Ta mas 
portari,

in-

fe-

au

(d).FARUL cu : Steaua (a), Ciișul , .. 
Steagul ioșu (a). Progresul (d). Petrolul 
(<■)-

U.T.A. cu : Dinamo Pitești (a), Dinamo 
București (d). Știința Cluj (d), Steaua 
(a), C.S.M.S. (d) și Steaua — tur — (d).

DINAMO PITEȘTI cu : U.T.A. (d). Pe
trolul (a), Siderurgistul (a). Steagul 
roșu (d). Steaua (d).

CRIȘUL cu : Știința Cluj (a), Farul (a). 
Știința Timișoara (d), Siderurgistul (d), 
Progresul (a).

C.S.M.S. cu : Steagul roșu (d). Știința 
Timișoara (a), Petrolul (d). Rapid (d), 
U.T.A. (a) și Dinamo București ța).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA cu : Bapld (d), 
C.S.M.S. (d), Crișul (a). Dinamo Bucu
rești (a), Siderurgistul (d) șl Steaua (a).

SIDERURGISTUL cu : Progresul (d). 
Rapid ța), Dinamo Pitești țd), Crișul 
ța). Știința Timișoara (a).

PĂREREA CARICATURISTULUI
Ivansuc (Știința Cluj) și 
Bukossi (Farul) au ratat 
pe rind cite 11 metri.

V
LX».

Bukossi către Ivansuc. •— De ce 
11 metri? Aș propune să se 

schimbe ca la handbal: in 7 
metri!
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DISPUTE DIRZE IN „CUPA VOINȚA Nicolac Ciumele și echipa Dinam
Ou toata vremea nefavorabilă nu

meroși caiaciști și canoiști bucureș- 
teni au ținut să-și măsoare din nou 
forțele, duminică dimineața pe Jacul 
Herăstrău, în cadrul „Cupei Voința''. 
Caracteristica principală a compe
tiției a constituit-o lupta deosebit de 
dîrză pentru obținerea victoriei, fapt 
concretizat de multe ori prin suc
cesul la limită al unor echipaje (la 
caiac 4 juniori S.S.E. II a câștigat cu

$ VOLEI
O ÎNTRECERE
INTERESANTA

l

A intrat în tradiția Federației de 
volei ca anual. In perioada vacan
țelor școlare, să organizeze tabere de 
pregătire pentru cei mai talentați 
dintre tinerii voleibaliști. An de 
an asemenea acțiuni și-au dovedit 
pe deplin utilitatea, evidențiind 
o serie de voleibaliști talentați.

In scopul unei cit mai bune se
lecții a elementelor de perspectivă 
din Capitală. Federația de volei 
organizează, duminica viitoare, o 
interesantă întrecere de verificare 
a nivelului pregătirii tinerilor vo
leibaliști, deschisă pentru toți bă
ieții și fetele din București care do
resc să-și încerce forțele. ' 
seama de specificul taberei 
gătire, federația va urmări 
sebi aptitudinele fetelor și 
lor născuți pină cel mai 
în 1946. Firește s-ar putea ca emo
țiile concursului să-i facă pe urni 
tineri să tiu evolueze la adevărata 
lor valoare. Federația s-a gîndit 
insă și la acest lucru, desemrund 
mai mulți antrenori care vor urmări 
această frumoasă întrecere. Cu si
guranță, ochiul antrenorului vede 
dincolo de concursul propriu-zis și, 
fără îndoială, selecția ce urmează 
a fi făcută cu acest prilej va ține 
seama și de perspectiva sportivilor.

Este recomandabil ca și la nive
lul regiunilor să se întreprindă a- 
semetiea acțiuni, sub patronajul con
siliilor regionale UCFS (in cursul 
acestei luni), urmi nd ca în primele 
zile ale lui iunie numele celor mai 
buni dintre tinerii voleibaliști 
voleibaliste să fie comunicate fe
derației de specialitate.

Avem convingerea că aceste 
țiuni vor scoale la iveală noi cadre 
talentate pentru voleiul nostru de 
performanță, rezervele de miine ale 
echipelor fruntașe de azi. .

numai o zecime de sec ; la caiac du- 
blu senioare echipajul dinamovist a 
depășit pe Voința cu numai 2 ze
cimi de sec etc.).

In clasamentul general cele mai 
multe puncte au fost acumulate de 
Dinamo (143). Pe locurile următoare 
Olimpia (103 p), Clubul sportiv șco
lar (97 p), Voința (52 p) și S.S.E. 
II... minus 25 p. Rezultatul acesta 
din urmă se „datorește“ neprezentă- 
rilor repetate înregistrate pe foile 
de concurs în dreptul echipajelor 
S.S.E. II. De altfel, comisia orășe
nească de specialitate a hotărît ca 
să depuncteze, cu mai multă hotă- 
rîre, în clasamentele generale echi
pele înscrise în concursuri dar care 
nu se prezintă la startul probelor. 
O măsură bună.

Iată cine au ocupat primele locuri 
în „Cupa Voința” : caiac simplu ju
nioare, 500 m : 1. Georgeta Nicolescu 
(C.S.S.), 2. Elena Berbecel (C.S.S.) 3. 
Viorica Ioniță (S.S.E. II) ; caiac du
blu senioare, 500 m : 1. Dinamo
(Sanda Iorgulescu, Maria Sersea), 2 
Voința (Marica Tamaș, Cresa Spiță), 
3. Dinamo (Anca Olivier, Maria 
Stoica) ; caiac dublu juniori II, 500 
m : 1. Voința (Gh. Stan, Tudor Opri- 
șiu) ; caiac simplu juniori, 500 m :

1. P. Ionescu (Voința), 2. V. Duncan 
(C.S.S.), ?. I. Ioan (Dinamo); caiac 
dublu juniori, 500 m: 1. Olimpia 
(I. Galan, R. Ioachim), 2. C.S.S. (E. 
Pantea, R. Filipi), 3, Voința (N. Tă- 
băcaru, St. Petre) ; K 4 juniori, 800 
m : 1. S.S.E. II (Marusceac, Zamfir, 
Stanică, Chest), 2. Voința (Ionescu, 
Tăbăcaru, Petre, Stan), 3. C.S.S. ; 
caiac simplu seniori, 500 m: 1. O. 
Mercurian (Dinamo), 2. F. Stark 
(Din.), 3. D. Popescu (Din.); caiac 
dublu seniori, 500 m : 1. Olimpia 
(Mitrea, Galan), 2. Dinamo (Stavăr, 
Antoniu), 3. Dinamo (M. Radu, Ble- 
nesi) ; K 4 seniori, 800 m : 1. Dina
mo (Voroviov, Ivanov, Bazaracai, Te- 
rente), 2. Dinamo (Antoniu, Matei, 
B leneși w St a vru), 3. Voința (Marines
cu, Albu, Pălăgeanu, Crîngulescu) ; 
canoe simplu juniori, 800 m : 1. Cr. 
Dincă (S.S.E. II), 2. P. Preoteșescu 
(C.S.S.), 3. A. Sidorov (Din.) ; canoe 
dublu juniori, 800 m: 1. C.S.S. (I. 
Policov, A. Dumitru), 2. S.S.E. II 
Iliescu, Budu), 3. C.S.S. ; canoe sim
plu seniori, 800 m : 1. A. Nichiforov 
(Din.), 2. M. Ionescu (Din.), 3. Gh. 
Anastasescu (Olimpia) ; canoe dublu 
seniori, 800 m : 1. Dinamo (Afanase, 
Calamiciov), 2. Dinamo (Negoiță, Di- 
mofte), 3. Dinamo.

învingători in JJ cupa steaua1

Ținîttd 
de pre- 
îndeo- 
băieți- 
tîrziu

și

ac-

Dinamo București și Steaua neînvinse
campionatului dedupă prima parte a

(1-1, 1-0.și duminică s-au desfășurat 
și la Arad ultimele me-

rești — Stiinta Cluj 7—1
3—0, 2—0). '

CLASAMENT

Sîmbătă 
la Oradea , 
ciuri de polo din cadrul turului seriilor 
preliminarii ale campionatului republi
can. Peste o săptămînă, mai precis 
între 27—31 mai, orașele Tg. Mureș 
și Cluj vor găzdui jocurile returului, 
după care vor fi cunoscute cele patru 
finaliste. Acestea își vor disputa între 
6—12 iulie, la București, titlul de cam
pioană republicană.

ORADEA (prin telefon). Cea mai e- 
chilibrată partidă din seria I s-a desfă
șurat duminică între echipele C.S.M. 
Cluj și Știința București și s-a încheiat 
cu o surprinzătoare victorie a clujeni
lor: 4—2 (1—0, 1—1, 2—0, 0—1). 
Aceștia au luptat cu multă ambiție 
pentru victorie, spre deosebire de bucu- 
reșteni care au fost îngimfați și ne
disciplinați. Punctele au fost înscrise 
de Toth, Șuier, Cociș și Cari pentru 
C.S.M. Cluj și de Alexandrescu (2) 
pentru Știința București. Celelalte re
zultate : Dinamo București — C.S.M. 
Cluj 9-0 (1—0, 3—0, 2-0, 3—0),
Știința București — I.C. Arad 4—0 
(0—6, 1—0, 1—0, 2—0), Dinamo Bucu-

1. Dinamo București
2. Stiinta Cluj
3. C.S.M. Cluj 

Știința București 
I.C. Arad

4.
5.

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

46: 2
19:18
13:21
11:25
8:31

8
6
4
2
0

4
4
4
4
4
BOITOȘ, coresp.

se
ri in 
Tg- 
s-a

I.
★

ARAD (prin telefon). Meciurile 
riei a Il-a au avut loc la bazinul 
Pădurice. Partida dintre Mureșul 
Mureș și Industria linii Timișoara
desfășurat într-o notă de evident echi
libru, consfințit, de altfel, și de rezul
tatul final: 4—4 (1—1, 1—1, 1 — 1, 
1—1). Au înscris Sarvadi (4) pentru 
mureșeni, Laslo (2) și Cinteanu (2) 
pentru timișoreni. O desfășurare inte
resantă a avut și jocul dintre Industria 
linii Timișoara și Voința Cluj încheiat 
cu victoria la limită a formației ti
mișorene : 5—4 (2—0, 1—2, 1—2,
1—0). Au înscris: Laslo (2), Berns
tein. Cinteanu, Rdrich pentru Industria 
linii, II Uf, Silaglu, Purdea și Balaș 
pentru Voința. Alte rezultate: Steaua- 
Mureșul Tg. Mureș 10—0 (4—0, 1—0,
3— 0, 2—0), Steaua — Crișul Oradea
4— 1 (1—0, 1—0, 1—1, 1—0).

CLASAMENT:
4 
3 

1 
1 
0

Etapa a Il-a a competiției cicliste 
dotată cu trofeul „Cupa Steaua", con- 
tra-timnp pe echipe, a supus pe aler
gătorii din Brașov, Ploiești și Bucu
rești la un serios examen. în afara ce
lor 50 km de pe șos. Bmciurești—Urzi
ce ni, cicliștii <au avut de înfruntat și 
un adversar de neînduplecat : vîntul 
rece și puternic care a bătut sîmbătă 
după-amiază. în aceste condiții destul 
de dificile, întrecerea a constituit un 
bun prilej de verificare a stadiului 
pregătirii cicliștilor vizați pentnu lotul 
olimpic. Dintre aceștia an satisfăcut 
dinamoviștii Gh. Bădără, N. Ciumele, 
E. Rusu și 1. Cosma, care — de altfel 
— au și cucerit, locul I pe etapă. în 
schimb, antrenorii V aside Oprea 
(Steaua) și Ion Delete (Voința Ploiești) 
nu au fost mulțumiți de aportul adus 
de „olimpicii" Francisc Gera și res
pectiv Gh. Moldoveana, în cadriul e- 
chipelor lor de club. Aceștia s-au me
najat, spre deosebire de colegii lor de 
echipă, pentru etapa următoare.

CLASAMENT; 1. Dinamo București 
lh07:05 (50 km) ; 2. Steaua I lh09:44 : 
3. Voința Ploiești lh 11:36 ; 4. Voința 
București lhll:37 ; CLASAMENT GE
NERAL INDIVIDUAL: 1. Gh. Bădără 
(Dinamo) 3h42:02 ; 2. I. Cosma (Di
namo) ; 3. E. Rusu (Dinamo) ; 4. N. 
Ciumele (Dinamo) ; 5. C. Ciocan (Di
namo),
(Steaua 1) 3h44:46 etc.

Ultima etapă a „Cupei Steaua", des
fășurată duminică dimineața de-a lun
gul a 114 km, pe șos. București—PLo-

același t imp ; 6. N. G rig o re

iești nu li avut istoric. La ducere pJ 
tonul rulează compact, iar în drr 
spre București se produc doar dw 
acțiuni oare merită notate. Cu> cir 
40 km înainte de sosire i se defe 
tează schimbătonul lui Gh. Bădără, i 
peste puțin timp sparge E. Rusu. Lip, 
acestora din pluton agită „spiritelle 
Se rulează mai rapid și pe podul vi 
duet de la Mogoșoaia evadează 8 ale 
gători, printre care I. C'osma, N. Ci 
mete și C. Ciocan, care rulează îx 
preună pînă la linia sosirii. Sprint 
final a fost câștigat de S. Ariton ma 
cat cu 2h59:57 urmat, în același tixni 
de N. Grigore, N. Ciuime te. I. Cosm 
C. Ciocan, Fr. Gera (Steaua), I. Br 
haru (Voința Bine.) și S. Mihălțear 
(Olimpia).

CLASAMENTELE GENERALE : ind 
vidual ; 1. N. Ciumete 6h42:05 ; 2. 
Cosma, 3. C. Ciocan același timp, 
N. Grigore 6h44:43 ; 5. Fr. Gei
6b44:44 ; 6. N. Niculescu (Steaua
6h45:22 ; 7. Gh. Neagoe (Steanc
6h45:22 ; 8. E. Rusu 6h45:51 ; 9. GI 
Bădără 6h45:51 ; 10. S. Ariton (Voinț 
Buc.) 6h46:37. ECHIPE : 1. Ihlam 
17h52:05 ; 2. Steaua I 17h55:22 ; 3. Vc 
ința București 17h57:15.

I. TRAIAN

Jucați la Sportexpres olimpic
SPORTEXPRESUL OLIM

PIC este cel mai mare 
concurs special al anului, 
El atribuie 45.960 cîștiguii 
în obiecte și bani îți valoare 
totală de 6.000.000 lei.

Cele mai importante pre
mii :

48 CĂLĂTORII LA JOCU
RILE OLIMPICE DE LA 
TOKIO ȘI 32 AUTOTU
RISME.

In afara acestora, pe lista 
importantelor cîștiguri se 
găsesc și alte numeroase 
obiecte de valoare : moto
ciclete, televizoare, frigi
dere, aparate de radio, etc.

Dar, înainte de tragerea 
SPORTEXPRESULUI 
LIMPIC. participanții 
acest concurs special 
ocazia să obțină 
frumoase, fiind prezenți — 
cu biletele SPORTEXPRES 
OLIMPIC — la concursu
rile PRONOEXPRES din 
27 mai 3, 10 și 17 iunie, 
la care se vor
suplimentare pe baza 
geri speciale de 5 
49 pe trei categorii, 
acestă extragere este __ ______
înscrierea pe taloanele I ale buletine
lor Pronoexpres a numerelor biletelor 
Sportexpres olimpic, cîte un bilet pen
tru fiecare variantă. La aceste premii 
suplimentare participă și buletinele 
PRONOEXPRES combinate zecimale, 
înscriindu-se pe talonul I al acestor 
buletine atîtea numere de bilete SPORT
EXPRES OLIMPIC cîte variante întregi 
reprezintă varianta combinată 
lă respectivă. 
PROGRAMUL CONCURSULUI

SPORT Nr. 21
Etapa din 24 mai 1964 

Romînă (tin.)—R.P.

Cl- 
la 
au 

premii

CĂLĂTORII LA OLIMPIADA
DE LA TOKIO

SPORTEXPRES OLIMPIC

ST. IACOB, coresp.

0 
o
1
1 
o

8
6
3
3
0

1. Steaua 4
2. Crișul Oradea 4
3. Industria linii ■ T. 4
4. Mureșul Tg. Mureș 4
5. Voința Cluj 4

cîștiguri 
extra- 

din 
la 

prin

zeciraa-
PRONO-

atribui 
unei 
numere 
Prezența 

asigurată

39:
21: 9
10:19
8:22
7:34

1

CLARE, DE BUNĂ CALITATEIMAGINI
OBȚINEȚI FOLOSIND FILMELE ȘI ROLL- 
FILMELE «ISOPANCHROM - URSS 
— DE 17/10 DIN CU GRANULATIE 
FINĂ ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MARE ȘI DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAF’EREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILU
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARTIFI
CIALĂ

. Ungată 
(tin).

II. Dinamo Pitești—Szeged (R.P.U.)
III. Petrolul—?>C. Nurnberg (R.F.G.)
IV. Poiana Cîmpina — Metalul Buc.

(cat. B)
V. Ceahlăul P. Neamț—Știința Galați 

(cat. B)
VI. C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara 

(cat. B)
VII. A.S.M.D. Satu Mare — Minerul 

Lupeni (cat. B) 
VIII.FI. roșie Oradea—A.S. Cugir

(cat. B)
IX. Atalanta — Torino (camp. italian-A>

X. Fiorentina—Modena (camp. it.-A).
XT. Lazio—Sampdoria (camp. italian-A) 

XII. Mantova—Roma (camp. italian-A>

In atenția participanților la 
Pronosport

Se atrage atenția participanților 
concursul Pronosport nr. 21. etapa 
24 mai, că pe afișele și fluturașii 
concurs meciul III (Petrolul — Munchen 
1860) se înlocuiește cu meciul Petrolul 
—F.C. Nurnberg,. Programul concursului 
din 24 mai este cel publicat mai sus și 
apărut în „Programul Loto-Pronosport” 
de astăzi.

Ia 
din 
de

PBEMHLE CONCURSULUI ÎBONOEXPBES 
Nr. 20 DIN 13 MAI 19S4

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

lei.
Categoria
Categoria

lei.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

I 3 variante a 20.913 lei. 
a Il-a 9,1 variante a 7469 
a IlI-a 86,6 variante a 845 
a IV-a 324,9 variante a

lei 
lei.
289
lei.a V-a 1625,1 variante a 57

a Vl-a 5935,6 variante a 29

De la LE. B.S.
• Pentru ultima demonstrație s 

baschetbaliștilor protesioniștl din S.U.A. 
de joi 21 mai a.c. ora 16,30, pe stadionul 
Republicii, biletele se găsesc de vînzare 
la casele de bilete din str. ion Vidu 
șl Pronosport, calea Victoriei nr. 2.

Biletele vîndute pentru sîmbătă M 
mal, cînd, din cauza timpului nefavo
rabil demonstrația a fost amânată, sint 
valabile tot pentru joi 21 mai.
9 Incepînd de miercuri 20 mai a.c. ca

sele de bilete din str. Ion Vidu, agenția 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, agen
ția C.C.A. bd. 6 Martie, de la stadioa
nele „23 August". Republicii, Dinamo șt-- 
Giulești, vînd bilete pentru intîlnirea 
internațională de fotbal R.P. Romînâ— 
R.P. Ungară (tineret), din 24 mal a.c» 
de pe stadionul Republicii.

VIII.FI


Alte rezultate de valoare în „Cupa Olimpia" La încheierea meciurilor Rominia-Ungaria
Tea de a treia ediție a 
upei Olimpia" a avut 
•te de o vreme foarte 
iricioasă. Două zile au 
t foarte frumoase, iar 
alte două a bătut vîn- 

, a plouat, iar vizibili- 
ea a fost scăzută. Cu 
ite acestea bilanțul con- 
•sului, ale cărui rezut- 
e contează și pentru o 
portantă întrecere in- 
națională prin cores- 
ndență, este pozitiv. 
Ieri dimineață s-a tras 
>ba de pistol precizie. 
i număr de 12 trăgători 

realizat peste 530 
nete, iar o serie de 
ortivi din afara lotului 
tnpic s-au impus cu au- 
itate. Este vorba de 

. Bodnărescu (Steaua) care a totali- 
t 551 p ocupind primul loc, de I. 
eptea (Olimpia). M. Dumitriu 
iteaua) — specialist in proba de 
stol viteză — N. Flamaropol (Olim- 
a) și alții. Foarte bine a mers T. 
,'linschi. N. Bratu (Știința) a dove- 

de asemenea, că este cel mai con- 
ant. Ne surprinde însă faptul că în 
tima ,vreme AL Grosaru (Steaua ro- 
: Bacău) nu mai reușește să atingă 
rele .performanțelor sale anterioare. 

.? data aceasta el s-a clasat pe locul 8. 
Tot ieri s-a desfășurat și proba de 
mă li-beră calibru mare 3x40 focuri, 
naratonul" tirului cum i se spune, 
psa de pregătire a concurenților — 
nu înțelegem de ce nu pun accent 

: această probă unele cluburi bucu- 
ștene — și-a spus cuvintul. deși mulți 
i luat loc pe standuri cu gindnl să 
trecteze chiar recordul republican.

Primii trei clasați In proba de pistol viteză din 
cadrul „Cupei Olimpia". In mijloc I. Tripșa.

Foto : V. Godescu

Trofeul pus in joc de clubul organi
zator a fost ciștigat de sportivii de la 
Steaua. Pe locul 2 s-a clasat Olimpia, 
iar pe locul 3 Dinamo.

V. GORUN
Rezultate : pistol viteză : 1 I. Tripșa

(Dinamo) 588 p, 2. M. Dumitriu (Steaua) 
585 p, 3. V. Atanasiu (Stecfua) 585 p, 4. 
M. Roșea (Dinamo) 585 p, 5. G. Maghiar 
(Dinamo) 585 p ; pe echipe : 1. Dinamo
2340 p, nou record ai R.P.R., 2. Steaua 2300 
p, 3. Olimpia 2200 p. Armă liberă calibru 
redus 3x30 locuri junioare, poziția culcat :
l. Rodica Gorgoi (Steaua) 292 p, 2. Ingrid 
Dobrescu (Metalul) 283 p, 3. Mariana An
tonescu (Știința) 283 p ; poziția in genunchi:
l. Elena Nistor (Steaua) 267 p, 2. Adela 
Ranghelovici (Știința) 263 p, 3. Mariana 
Antonescu 260 p ; poziția in picioare : 1.
Aritina Pîrjol (Steaua) 251 p, 2. Mariana 
Antonescu 244 p, 3. Elena Nistor 243 p ; 
pe trei poziții s 1. Elena Nistor 792 p, 2. 
Mariana Antonescu 787 p, 3. Aritina Pîrjol 
785 p. Arma libera calibru redus 3x40 
lacuri seniori, poziția culcat : 1. M. Zam- 

firescu (Steaua) 387 p ; pe echipe : 1. Stea
gul roșu Brașov 1633 p, 2. Olimpia 1522 
p, 3. Dinamo 1504 p ; poziția în genunchi
1. I. Olărescu (Știința) 374 p, 2. R. Pont- 
briant (Olimpia) 373 p, 3, N. Rotaru (Steaua) 
371 p ; pe echipe : 1. Steaua 1455 p, 2. 
Olimpia 1452 p, 3. Petrolul Ploiești 1437 p ; 
poziția în picioare ; 1. C. Antonescu (Olim
pia) 365 p, 2. N. Rotaru (Steaua) 361 p, 
3. M. Lazâr (Știința) 359 p ; pe echipe :
1. Steaua 1378 p, 2. Olimpia 1375 p, 3. 
Dinamo 1341 p ; pe trei poziții : 1. C. An
tonescu 1118 p, 2. I. Olârescu 1114 p, 3. N. 
Rotaru 1112 p ; pe echipe : 1. Olimpia 4346,
2. Steaua 4330 p, 3. Dinamo 4291 p. Talere
aruncate din șanț, seniori : 1. I. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) 194 p, 2. Gh. Enache (Steaua) 
190 p, 3. A. Ionescu (Olimpia) 175 p ; pe 
echipe : 1. Steaua 354 p, 2. Dinamo Obor 
336 p, 3. Olimpia 320 p. Talere aruncate 
din turn 180 buc., juniori : 1. B. Marines
cu (S.S.E. 1) 88 p, nou record al R.P.R.,
2. S. Diaconu (S.S.E. 1) 87 p, 3. Gh. Sen- 
covici (S.S.E. 1) 85 p. Armă liberă calibru 
redus 3x30 locuri juniori, poziția culcat : 
1. D. Becea (Știința) 290 p ; pe echipe : 1.
Steagul roșu Brașov 864 p, 2. Metalul 841
p, 3. Steaua 825 p ; poziția în genunchi :
1. FI. Țiței (Steagul roșu Brașov) 281 p ;
pe echipe : 1. Steagul roșu Brașov 809 p,
2. Steaua 792 p, 3. Metalul 788 p ; poziția 
în picioare ; 1. E. Alșani (Steaua) 252 p; 
pe echipe : 1. Steaua 737 p, 2. Dinamo 723
3. Metalul 718 p ; pe trei poziții : 1. FI. Țiței
808 p ; pe echipe : 1. Steagul roșu Brașov 
2391 p, 2. Steaua 2354 p, 3. Metalul 2347 
p. Pistol calibru mare : 1. V. Atanasiu
(Steaua) 581 p, 2. M. Dumitriu (Steaua) 
576 p ; 3. E. Drăgan (Dinamo) 571 p. Armă 
liberă calibru redus 3x30 locuri senioare, 
poziția culcat : 1. Ana Goreti (Olimpia) 291 
p ; 2. Jaqueline Zvonevschi (Dinamo) 290 p;
3. Ioana Soaie (Știința) 290 p ; pe echipe: 
1. Steaua 860 p, 2. Olimpia 860 p, 3 Stea
gul roșu Brașov 854 p ; poziția în genunchi: 
1. Margareta Enache (Steaua) 281 p, 2. 
Georgeta Serban (C.S.M.S. Iași) 281 p ; 
pe echipe : 1. Dinamo 814, p, 2. Steaua
814 p, 3. Steagul roșu Brașov 808 p ; po
ziția în picioare : 1. Ioana Soare 266 p ; 
pe echipe : 1. Steaua 738 p, 2. Olimpia 734 
p, 3.’ Dinamo 731 p : pe trei poziții : 1. 
Margareta Enache 831 p, 2. Jaquelirve Zvo
nevschi 830 p ; pe echipe : 1. Steaua 2412 
p, 2. Olimpia 2397, 3. Dinamo 2391 p.

GIMNASTICĂ

Cinci minute după ultimul set
La capătul unei săptămîni de între

ceri între tinerii tenisrneni fruntași ai 
R. P. Romîne și R. P. Ungare, care 
se pregătesc pentru jocurile „Cupei 
Galea“, balanța victoriei înclină în fa
voarea reprezentanților țării noastre : 
3 meciuri cîștigate, din cele 5 dispu
tate. Și — subliniem — ultima întîl- 
nire dintre primele reprezentative ne-a 
revenit la scor categoric (4—1), în 
timp ce singurul meci pierdut de echipa 
A a Romîniei a fost decis în prelun
giri. Un bilanț favorabil, care reflectă 
fidel raportul de forțe de pe teren.

Cu aceasta este de acord și conducă
torul tehnic al echipei oaspe, antreno
rul maghiar Tolh Laszlo. Din declara
țiile ce ni le-a făcut, imediat după ter
minarea jocurilor, reținem următoarele:

„La venirea noastră în București am 
auzit păreri în sensul că noi arn fi fa- 
voriți în aceste întreceri. Cred că au 
fost simple formule de politețe... Perso
nal, eram convins că avem în față 
jocuri grele, fapt confirmat de rezul
tate. Consider că echipa rorriînă posedă 
un plus de pregătire, în etapa actuală, 
ceea ce valorează foarte mult, dat fiind 
că pînă la zonele „Cupei Galea“ mai 
sînt doar două luni.

Dintre jucătorii rornîni mi-au plăcut • 
cel mai mult I. Năstase și C. Popovici. 
Primul este un jucător cu frumoase | 
perspective. Va fi bun și la dublu, ci nd ■ 
își va perfecționa serviciul. Aci este 
de fapt o slăbiciune a tuturor echipie- i 
rilor dv. Românii au avut însă eficace 

lovituri de pasing și cros, de asemenea 
loburi bine dirijate (cu care ne-au sur* 
prins adesea). în jocul de atac în 
schimb, am impresia că elevii mei au 
fost de puțin mai buni.

Consider că întrecerile dintre tenis- 
menii rornîni și maghiari au avut o 
mare importanță în pregătirea celor 
două reprezentative și roadele nu vor 
întîrzia să se arate. Vom reveni cu plă
cere la București pentru a ne întrece 
cu sportivii rornîni, buni luptători pe 
teren și foarte amabile gazde*.

RD. V.

Știri si rezultatea ■*
• Tenismenii maghiari care au evo

luat in Capitală susțin începînd de as
tăzi noi jocuri la Brașov. Ei vor primi 
replica echipei Steagul roșu, formată 
din juniorii Codin Dumitrescu. Iosif 
Chereeheș și Viorel Marcu. Reprezen
tativa R.P. Ungare este alcătuită din 
Cziraki Laszlo și Gadi Csaba. Se va 
juca după sistemul „Cupei Galea".

® Au începZ. întrecerile echipelor 
bucureșlene. In prima etapă s-aj înre
gistrat rezultatele: Steaua — Petrol 
Chimie 15—0, Dinamo — Progresul 
9—6, Știința I — Știința II 11—4. In- 
cepînd de azi, timp de trei zile, se des
fășoară jocurile etapei a doua: Pro
gresul — Steaua, Știința I — Dinamo, 
Petrol Chimie — Știința II.

MECIUL R.P.R. R. S. S. ARMEANA

CRAIOVA (prin telefon). Sîmbâtă și du- 
linică, în sala C.S.O. din localitate, 
au desfășurat finalele campionatului 
^publican de lupte libere pentru ju- 
iori.
Iată rezultatele : cat. 49 kg : 1. C. PA- 
RAȘCU (Metalul Tîrgoviște) 
ion al R.P.R.: 2. ' *
atu Mare); 3. M. Cincea (Progresul 
răila); eat. 52 kg: ' —
detalw Tîrgoviște) — campion al R.P R-;

1. Băncilă (Steagul roșu Brașov); 3. 
. Marcu (Mureșul Tg. Mureș): cat. 57 
g: 1. P. VENTER (C.S.M. Reșița) — 
ampion al R.P.R.; 2. Gh. Ciot (Meta- 
il București); 3. V. Moraru (Progresul 
răila); cat. 63 kg: 1. M. POPESCU 
4.S M. Lugoj) — campion al R.P.R.; 2.

Enache (Rapid): 3. B. Elias (Unio 
atu Mare); cat. 6S kg; 1. V. GASPAR

cam-
M. Ciucău (Unio

1. T. PATRAȘCU

2.fA.S-M. Lugoj) — campion al R.P.R.; 2. 
v. Angheluș (Dinamo); 3. V. Molnar 
(Mureșul Tg. Mureș): cat. 73 kg: 1. A. 
KRUMBAKER (i.G.o. Baia Mare) — 
campion al R.P.R.; 2. S. Fekete (Mureșul 
Tg. Mureș); 3. N. Petre (Dinamo); cat. 
79 kg: 1. V. SOARE (Prahova Ploiești) 
—campion al R.P.R.; 2. L. Ambruș (Mu
reșul Tg. Mureș): 3. St. Simion (I.M.U. 
Medgidia); cat. S3 kg: 1. GH. OLARU 
(C.S.M.. Reșița) — campion al R.P.R.;
2. C. Penciu (Viitorul București); 3. C. 
Rădoi (C.F.R. Arad); cat. peste ^5 kg: 
1. V. TACHE (Rapid) — campion at- 
R.P.R.; 2. Gh. Marton (C.S.M. Cluj); 3. 
A. Bodo (C.S.M. Reșița)

Clasament pe regiuni : 1. Orașul Bucu
rești 40,5 p; 2. Regiunea Banat 35,5 p;
3. Maramureș 23,35 p.

M. TRANCA

Sîmbâtă și duminică Sala Armatei 
din Cluj va găzdui întiinirea interna
țională dintre reprezentativele de gim
nastică ale R.P. Romîne și R.S.S. Ar
mene. Atît la feminin cit și la mascu
lin se va concura după programul olim
pic : în prima zi — cu exercițiile im
puse, iar in cea de a doua — cu cele 
liber alese.

După meciul cu reprezentativa R.P. 
Polone, meci ciștigat de echipa noas
tră feminină, concursul de la Cluj con
stituie o serioasă verificare pentru gim
nastele fruntașe din țara noastră. In 
perioada care a trecut de la întiinirea cu 
Polonia gimnastele noas.tre au parti
cipat la etapa a doua a campionatului 
republican pe echipe, manifestînd în 
general o creștere de formă. Nădăjdu
im, de aceea, că la Cluj, în compania

In „zona“ de la Timișoara

Andrei Olteanu eliminat de un junior
TIMIȘOARA (prin telefon). 2006 de 

.pectalori au fost prezenți pe stadio- 
lul Constructorul din localitate, unde 
.-au desfășurat întrecerile finale ale 
îtapei de „zonă". Intilnirile 
du disputate, majoritatea 
iind bine pregătiți.

REZULTATE TEHNICE:
*1. Gîju (Buc.) b.p. G. Macovei (Buc.), 
‘ugilistid de la Steaua a demonstrat 

> tehnică mai avansată decît adversarul 
;ău, ciștigind pe merit: cocoș : P. Co- 
/aliov (Brăila) b.p. AL Stănescu (Re- 
ttța) ; pană : campionul de. juniori din 
rcest an. I. Sabău (Buc.) b.p. A. Ot- 
teanu (Buc.)! Rezultatul constituie. 
:irește, o surpriză : semiușoară : I. Vi- 
tinescu (C-lung Muscel) b.p. Gh. Bă- 
Joi (Buc.): ușoară: I. Dinu (Buc.) 
a.p. I. Hodoșan (Reșița) ; semimijlocie: 
l. Pițu (Buc.) b.p. N. Cîmpeanu

au fost 
boxerilor

muscă :

(Bocșa): mijlocie mică; V. Mirza 
(Buc.) b.p. NI. Moț (Craiova). A fost 
cel mai frumos meci al reuniunii, Mir
za făcind o adevărată demonstrație de 
scrimă pugilistică ; mijlocie > C. Stănes- 
cu (Buc.) a fost declarat învingător în 
fața lui P. Deca, care a fost oprit de 
medic să boxeze; semigrea : M. Nico- 
lau (Buc.) b.ab.ll 1. Grăjdeanu (Bra
șov) ; grea : O. Ciot oca 
Dan Filip (Buc.).

T. ȚARANU

(Galați) b.p.

— coresp.

doua semiti-ORADEA. In cea de-a 
nală. disputată vineri, cu excepția a 
trei partide, restul au prilejuit dispute 
dîrze, în care combatanții și-au apă
rat șansele cu multă ardoare.

lată rezultatele tehnice: muscă :
Șt. Constantin (Buc.) b.p. I. Grăjdea
nu (Buc.) ; Amet Nuri (Constanta)

Un nou antrenor la

sovietice, echipa noastră 
face un nou pas pe linia 
măiestriei, că va obține

gimnastelor 
teminină va 
îmbunătățirii 
o nouă victorie internațională. Din lo
tul care se pregătește pentru concursul 
de la Cluj, fac parte Iovan, Leușteati- 
Popescu. Ionescu. Liță, Cearr.pelea, Do- 
boșan, Baizat, Pleavă. Accidentată, Tu- 
tan și-a întrerupt pentru un timp an
trenamentele.

ne dă speranțe intr-o victorie. Antre
norii vor alcătui echipa definitivă din- 
tr*un lot care cuprinde pe Orendi. To- 
hăneanu, Miclăuș, Cadar, Szilaghi, 
Condovici, Simion.

Oaspeții au anunțat deplasarea urmă
torilor gimnaști și gimnaste : masculin 
— Albert Azarian, Albert Aznagurian, 
Vațagan Acopian, Aruton Karapetian, 
Aram Nersesian, Gheuzel Arutionian;

De o lună și jumătate secția de box 
r C.S.M.S. lași are un nou antrenor 
In persoana lui Ludovic Ambruș. Ieri 
l-am intîlnit pe maestrul Ambruș 1* 
federația de specialitate, și am avut 
cu el o scurtă discuție, bineînțeles, pe 
temă

că prima măsură pe 
a fost întronarea dis- 
că, se știe, în box 

un mare rol.

mîntuială. Așa j 
care am luat-o . 
ciplinei, pentru 
disciplina joacă i

Am avut pină acum citeva săptămîni

pugilistică.
Sînt hotărit, — ne-a relatat Am- 
— ca, împreună cu antrenorii ie- 
Nicolae Florescu și Leonida Co
să depun toată strădania pentru

bruș 
șeni 
tirlis,
.-scoate la lumină sportul cu mănuși 

din această localitate. Drept, să spun, 
în primele zile de contact cu pugiliștii 
din Iași, nu am fost mulțumit de anu
mite „obiceiuri" ale acestora. Unii din
tre ei — spre exemplu — fumau în sala 
de antrenament, alții se pregăteau de

vreo 40 de băieți în sală, iar de’cîte- 
va zile am mai însdris încă 25. Pun 
accentul mai ales pe tineri, pentru că 
acestora vreau, in primul rind, să le 
formez un stil „curat", spectaculos, de 
luptă. Nu neglijez nici pe cei mai... 
vîrstnici. La „zonele" încheiate recent, 
unii dintre aceștia (Sășeanu, Vieru, 
Ionescu) cunoscuți ca adepți ai boxului 
bazat exclusiv pe forță, au arătat că 
pot face progrese tehnice, avind — in 
general — comportări onorabile.

— r. c. —

b.p. Al. Constantin (Buc.) ; coco? : D. 
Miron (Buc.) b.p. O. Chenan (Cons
tanta) ; N. Mindreanu (Buc.) b.ab. 
II C. Gruiescu (Bocșa) ; pană: C. Ne- 
goescu (Buc.) b.k.o. II Gh. Barbure 
(Buc.) ; C. Buzuliuc (Craiova) b.p. N. 
Băleanu (Galați) : ușoară : Șt. Po- 
poacă (Buc.) b.p. IM. Cornel (Craiova): 
Gh. Marcel (Constanța^ b.p. V. Suru
giu (Ciudanovița) : mijlocie mică i H. 
Low (Buc.) b.ab.I I.
N. Picior (Timișoara) 
Gheorghe (Buc.).

Și finalele disputate
au prilejuit dispute de un bun nivel 
tehnic. REZULTATE TEHNICE ; mus
că-: Șt. Constantin (Buc.) b.p. Amet 
Nuri (Constanța) ; cocoș : N. Mindrea
nu (Buc.) b.p. D. Miron (Buc): pană: 
C. Buzuliuc (Craiova) b.p. O. Negoes- 
cu (Buc.): semiușoară : revelația „zo
nei" de la Oradea, IM. Circiumaru 
(Onești) a reușit sâ treacă și de ultimul 

i Său adversar, Gh. Stan (Buc.), și să 
' se califice astfel în turneul final de la 

București. Circiumaru a obținut vic- 
' toria prin abandon in ultima repriză ;

ușoară : Șt. Popoacă (Buc.) b.p. Gh. 
Marcel (Constanța): semimijlocie:
C. Niculescu (Buc.) b.p. A. Chirali 
(Bacău). A fost cea mai frumoasă 
partidă a finalei: mijlocie mică : H. 
Low (Buc.) b.ab.ll N. Picior (Timi
șoara) ; mijlocie: N. Tudor (Hune
doara) b.ab.ll M. Constantinescu (Tg. 
Mureș): semigrea: Șt. Cojan (Ga
lați) b.p. I. Ivan (Buc.) ; grea : M. 
Gheorghioni (Buc.) b.ab.I T. Dumi- 
troaie (Iași).

Consiliul regional 
acordat o diplomă 
boxer. Aceasta a fost inminată bucu- 
reșteanului C. Niculescu.

Sonra looan la bin: i

Grosu (Buc.) ; 
b.desc. III C.

sîmbâtă seara,

UCFS Crișana a 
celui mai tehnic

1L1E GH1ȘA — coresp. reg.

Pentru echipa noastră masculină, în- 
tîlnirea cu gimnașfii din R.S.S. Ar
meană constituie primul examen serios 
al acestui an și, firește, e de dorit ca 
el să fie trecut cu succes. Forma bună 
manifestată în ultimul timp de cei mai 
mulți dintre gimnaștii noștri fruntași

feminin Valutina Șabororkeva. 
Gheiuni Toradze, Elena Azarian, An
gela Mercian, Takun Nesropian, Jean# 
Gaktian.

Ca arbitri neutri vor funcționa : Va- 
silika Rackic (feminin) și Jovan Pe- 
trovic (masculin) — R.S.F. Iugoslavia.

Spicuiri din scrisorile corespondenților
'.CUPA REGIUNII PLOIEȘTI"
Din Buzău, tov. M. Dumitru ne scrie 

că în această localitate a fost organi
zată competiția dotată cu „Cupa regiu
nii" la care au participat copii și ju
niori de cat. a Il-a din Ploiești, Cîni- 
pina și Buzău. La juniori cat. a 11-a 
au ciștigat tinerii gimnaști ploieșteni, 
urmați de cei din Buzău și Cîinpina ; 
Ia fete, pe locul I — Ploiești, pe locul 

Cîmpina, iar pe locul III —- Bu-II - 
zău.

LA MEDIAȘ
relatarea corespondentului Petre 
aflăm că secțiile de gimnastică 
~ Sibiu și C.S.O. Mediaș s-au

p ; juniori I — Johan Elsaset (M) 48,80 p ; 
seniori II — Ion Ungureanu (Sibiu) 40,30 
p ; FETE junioare II — Maria Schnell (S) 
35,70 p ; junioara I — Valeria Beleașcă și 
Rodica Filip (S) 35,10 p ; senioare l —
Felicia Melinte (S) 35,80 p.

Șl TINERII Șl V1RSTNICII
Asociația sportivă Vagonul Arad a 

organizat recent — ne scrie Constantin 
Rusan din Arad — un reușit concurs, 
la care s-au întrecut tinerii cu vîrstni- 
cii. întrecerea s-a deslășurat la 4 apa
rate : cal cu minere, paralele, inele și 
bară fixă, cu exerciții liber alese. Din 
echipa „vîrstnicilor" au făcut parte 
printre alții Mihai Botez, Gheorghe 
Derna, C. Rusan, Gheorghe Chelemen, 
iar formația tinerilor a avut în com
ponență pe Cezar Cernușca, Tiberitl 
Drumuș și alții. A ciștigat echipa tine
rilor cu 146 p față de cele 137 p ale 
adversarilor.

ro
da 
în- 
in- 
ur- 

juni- 
. ju- 
. Pe 
« de 

băieți de 
Pe echipe 

Mediaș

Din 
pescu 
la S.S.E. 
tîlnit înti-un meci amical pe echipe și 
dividual. Concursul s-a desfășurat la 
motoarele categorii de clasificare : j 
oare II, ju-nioare I, senioare I (fete), 
niori II, juniori I, seniori II (băieți), 
echipe, locul I a fost ocupat la fete 
S.S.E. Sibiu cu 212 p, iar la 
C.S.O. Mediaș, cu 270, 10 p.
masculine și feminine : 1. C.S.O.
469,35 p ; 2. S.S.E. Sibiu — 466,60 p._ Iată 
și primii clasați la individual : 
niori II

S.S.E.
BĂIEȚI ju- 

Nicolea Vama (Mediaș) 53,20
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Mîine începe cea de a Vl-a ediție a „Cupei Păcii" C. Dumitrescu a sosit primul la Sue
între 20 și 24 mai se vor disputa, 

la Gorlitz (R. D. Germană) jocurile 
din cadrul celei de a Vi-a ediții a 
tradiționalei competiții rugbistice dotate 
cu „Cupa Păcii". La această ediție 
participă echipele reprezentative ale 
R. D. Germane, R. S. Cehoslovace și 
R. P. Romîne. Meciurile sînt așteptate 
cu interes deosebit de către amatorii de 
rugbi din R. D. Germană.

înaintea partidelor de la Gorlitz să 
reamintim că toate cele cinci ediții an
terioare au fost cîștigats de rugbiștii 
romîni care au obținut totodată o ade
vărată performanță cucerind victoria în 
toate cele 15 Jocuri susținute și reali- 
zînd un esaveraj care oglindește con
vingător valoarea echipei noastre 
344-53.

Iată, de altfel, rezultatele Celor cinci 
ediții i

1959 (R. P. Romînă): R. P. Po
mină — R. D. Germană 21-6; R. P. 
Romînă — R. P. Polonă 41-3; R. P. 
Romînă — R. S. Cehoslovacă 11-0;

1960 (R. D. Germană): R. P. Ro
mînă — R. S. Cehoslovacă 13-3; R.P. 
Romînă — R. D. Germană 5-0; R.P. 
Romînă — R. P. Polonă 6-0;

1961 (R. S. Cehoslovacă): R. P. 
Romînă — R. P. Polonă 24-6; R. P. 
Romînă — R. D. Germană 34-0; R.P. 
Romînă — R. S. Cehoslovacă 19-12;

1962 (R. P. Polonă): R. P. Romînă
— R. S. Cehoslovacă 11-6; R. P. Ro
mînă — R. D. Germană 25-5; R. P. 
Romînă — R. P. Polonă 26-6;

1963 (R. P. Romînă): R. P. Romînă
— R. P. Bulgaria 70-3; R. P. Romînă
— R. D. Germană 15-0; R. P. Romînă
— R. S. Cehoslovacă 23—3.

în vederea participării la cea de a 
Vl-a ediție a „Gupei Păcii" — unde do
resc să confirme rezultatele obținute 
pînă în pre.rent — rugbiștii romîni s-au 
pregătit intens în ultima vreme sus- 
ținînd și cîteva jocuri de verificare în

I. Cucu (individual) și cuplul AL Pop—R. Jurcă (echipe) 
învingători In concursul internațional de dirt-track
în cel de al doilea concurs interna

tional de dirt-track, disputat ieri după- 
amiază pe pista stadionului Dinamo, 
s-au Înregistrat rezultate scontate. Spre 
deosebire de concursul de joi, cel de 
ieri s-a desfășurat în două părți: pe 
echipe și individual.

Pentru prima parte concurentii au 
fost impărțiti — prin tragere la sorți — 
In cinci echipe a cite doi alergători. în 
cele zece manșe disputate în cadrul 
concursului pe echipe cel mai bine s-a 
prezentat echipa Al. Pop—R. Jurcă.

Datorită bunei pregătiri și ambiției 
eu care și-au apărat șansele, aceștia 
au ocupat primul loc totalizînd 15 p. 
(8-f-7). Pe locul doi, eu 14 p. (9-4-5), 
s-a elasat cuplul 1. Cucu—Ăl. Șinca. 
Ei au luat un start mai slab (în man
șa întîi Cucu abandonează din lipsă 
de combustibil) și cu toată dîrzenia cu 
eare au luptat în continuare, n-au mai 
putut reface terenul pierdut. Echipa for
mată din concurentii bulgari G. Ma- 
cev—P.Lukanov a ocupat locul trei cu 

13 p. (94-4). G. Macev a demonstrat 
reale calități dar din cauza nervozității 
a pierdut puncte prețioase. Echipa M. 
Alexandrescu—C. Radovici s-a clasat 
pe locul patru cu 10 p. (4+6), iar e- 
chipa Gh. Voiculescu—Al. Datcu pe 
locul cinci cu 6 p. (3+3).

în continuare s-au alergat cinci man
șe în cadrul turneului individual. Pri
mele patru au fost cîștigate în ordine 
de t G. Macev. AI. Pop, I. Cucu și R

Noi intîlniri 
internaționale de volei 

9

Echipele de velei tineret ale Cubei 
Își încheie astăzi turneul ta țara noas
tră evoluind pe terenurile Știința dia 
Capitală ta compania selecționatelor 
de tineret ale R.P. Romine. Meciurile 
încep la ora 17, iar ta caz de timp 
nefavorabil ele var avea tac in sala 
Dinamo.

Tot astăzi, la Constanța, Începe u« 
turneu internațional la care participă 
următoarele echipe feminine i Start 
Varșovia, Start Praga, Farul Constan
ța precum și echipa olimpică a țării 
noastre. Astăzi, totul nostru olimpie va 
întîlni echipa poloneză, iar mîine pe 
cea pragheză. Duminică. 24 mai. te 
sala FJoreasca din Capitală reprezen
tativa feminină a R P. Romîne va te- 
tîlni tatr-un meci important selecționata 
R.P. Ungare, urmînd ea marți 26 mai 
să aibă loc. revanșa, tot în Capitală.

compania diferitelor echipe din catego
ria A. Echipa (pregătită de antrenorii 
P. Cosmănescu și D. Manoileanu) nu 
cuprinde pe jucătorii Griviței Roșii an
grenați în pregătirea pentru finala 
„Cupei campionilor europeni". Dar, cu 
toate că actuala echipă reprezentativă 
este lipsită astfel de aportul unor ju
cători de valoare cărora li s-a adăugat 
și Penciu — accidentat la unul din ul
timele jocuri de campionat, sîntem con
vinși că rugbiștii noștri vor avea • 
comportare la nivelul așteptărilor.

Iată și lotul din care va fi alcătuit 
„XV-le" nostru pentru jocurile cu e- 
chipele reprezentative ale R. D. Ger
mane și R. S. Cehoslovace i Drobotă, 
Iordăchescu, Baciu, lonescu. Preda, 
Șerban, Vasile Rusu, Zlătoianu, Țu- 
țuianu, Fugigi, Mateescu, Giugiuc, Cio
bănel, Rahtopol, Gh. Nica, Dragomir, 
Cordoș, Chiriac, Nedelcu. După cum se 
vede, mulți jucători tineri talentați a 
căror afirmare o așteptăm «u toată în
crederea.

Echipa noastră reprezentativă — «are 
a plecat spre Gorlitz luni dimineață 
— va susține probabil primul joa 
miercuri cu formația R. S. Ceho
slovace.

Jurcă. Aceștia s-au întUnit în manșa 
finală, care a fost cîștigată de I. Cucu. 
urmat In ordine de G. Maeev, R. Jurcă 
și Al. Pop.

L DUMITRESCU

BASCHETBALIȘTII AMERICANI 
AU EVOLUAT LA CONSTANTA
CONSTANȚA, 18 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Palatul aporturilor 
din localitate s-a dovedit neîncăpător 
pentru numeroșii iubitori ai baschetu
lui care au dorit să urmărească evo
luția selecționatei profesioniste a 
S.U.A. Bascbetbaliștii americani au fă
cut o demonstrație foarte reușită, 
mult aplaudată de public. Oaspeții an 
realizat in fața unei selecționate a ju
cătorilor de categoria A scorul de

Turneul internațional de lupte 
din R. P. Bulgaria a luat sfirșit
STARA ZAGORA 18 (prin telefon). 

Turneul internațional de lupte clasice 
și libere desfășurat în localitate a luat 
sfîrșit duminică noaptea. Luptătorii 
romîni I. Alionescu, I. Țăranu și St. 
Stîngu au avut o comportare meritorie. 
I. Alionescu. de pildă, accidentat la 
braț in turul patru, a dat dovadă de 
multă voință și dacă s-ar fi acordat 
decizie de meci nul în partida ou Saia- 
dov (U.R.S.S.), decizie pe care o me
rita din plin, s-ar fi clasat pe primul 
loc. în situația arătată a ocupat locul 
IV. Multe aplauze a cules in timpul

Tenismenii noștri 
au plecat la Riga
Ieri au plecat spre Riga trei dintre 

jucătorii noștri fruntași de tenis : Ion 
Țiriac, Petre Mărmureanu fi Ilie 
Năstase. în capitala R.S.S. Letone, te
nismenii noștri vor lua parte la un 
turneu international la care și-au a- 
nuntat participarea sportivi din mai 
multe țări.

Fază din jocul Stahl Hennigsdorf 
— D.H.F.K. Leipzig (18—0). Majori
tatea jucătorilor de la Hennigsdorf 
fac parte din echipa reprezentativă 

a R.D. Germane.
Foto: W. Rau

EPILOG NEAȘTEPTAT 
ÎN CAMPIONATUL ITALIAN

Atunci cînd toată lnimea se obișnuise 
cu ideea că Internazionale va cîștiga 
din nou titlul de campioană a Italiei, 
iată că — neașteptat — intervine o 
„lovitură de teatru" : comisia de apel 
a federației italiene de fotbal, luînd 
în discuție sancțiunea dictată împo
triva echipei Bologna pentru folosirea 
de doping în meciul cu Torino, o anu
lează, repunînd echipa bologneză în 
toate drepturile. Mai întîi, se omolo
ghează rezultatul de pe teren, 4—1 
pentru Bologna ; în al doilea rînd i se 
radiază penalizarea de 1 punct. Așa se 
face că, cu două etape înainte de sfîr
șit, Bologna este din nou în fruntea 
clasamentului campionatului italian, la 
egalitate cu Inter, dar cu un golaveraj 
superior. în etapa de duminică atît Bo
logna cît și Internazionale ani reali
zat scoruri albe, în deplasare ; prima 
cu Juventus, iar cea de-a doua cu La
zio. Alte rezultate î Catania—Mantova 
0—0. Lanerossi—Roma 2—1, Messina— 
Genoa 1—0, Milan—Fiorentina 2—1, 
Modena—Torino 0—0, Sampdoria—A- 
talanta 2—1, Spal—Bari 3—1. Clasa-

128—74 (62—31). Au înscris: Conisy 6, 
Heinsobn 26, Petit 33, Robertson 18, 
Jones 10, Lucas 24, Gola 11 pentru 
oaspeți, Răducanu 8, Nedef 16, Spiri
don 6, Albu 20, Novacek 14, Nosievici 
6, Burcea 2, Cîndea 2 pentru selec
ționata divizionară.

Selecționata profesionistă americană 
evoluează marți la Iași, miercuri la 
Cluj și joi în Capitală, în potcoava 
stadionului Republicii.

G. COMARNISCH1

meciurilor și I. Țăranu clasat tot pe 
locul III.

La lupte libere, tot din cauza arbi
trajului ou totul incorect. St. Stîngu a 
fost frustat de locul I. El a primit un 
avertisment neîntemeiat în partida cu 
Mustafov (R.P.B.). Locul doi pe care 
l-a ocupat dovedește buna lui pregă
tire tehnică.

(A. V.)

înotători și săritori romîni 
participă la două concursuri 

în B. 0. Germană 
înotătorii Em. Voicu, Dan Deme- 

triade, T. Șerban și Cristina Stănes- 
cu pleacă azi la Berlin pentru a par
ticipa la întrecerile „Dinamoviadei". 
Acestea vor avea loc intre 21—23 
mai.

Săritorii P. Decuseară. 1. Ganea. Gh. 
Baican și Gh. Wngureanu vor participa 
ta zilele de 23 și 24 mai. la Restsk. la 
concursul de închidere a sezonului in 
bazin acoperit al sportivilor din R.D. 
Germană.

(Urinare din pag. 1)

km 140 sparge Ardeleana, dar el schim
bă imediat bicicleta și reintră în plu
ton. Urcușurile nu se mai sfîrșesc și 
este o căldură înăbușitoare. înainte cu
2 km de Zwickau (35 km pînă la so
sire) evadează sovieticul Dohliakov, 
împreună cu Dumitrescu și Mickein 
(R.D.G.). In curînd se desprind de plu
ton Spruyt și Smolik. Cei cinci alergă
tori au la trecerea prin Zwickau (unde 
sprintul cu premii a fost cîștigat de 
Spruyt) un avans de 500 m. Toată lu
mea lucrează intens la trenă și la km 
200 avansul fugarilor se mărește la un 
minut. In acest timp Moiceanu, Zie
gler și Zanoni se luptă din greu cu 
alergătorii polonezi pentru a le ani
hila tentativele de evadare și pentru 
a proteja acțiunea lui Dumitrescu. Rit
mul rapid de alergare face ca din plu
ton să rămînă, rînd pe rînd, numeroși 
cicliști printre care Stoica și Ardelea- 
nu. Cu 4 km înainte de sosire fugarii 
încep să se studieze, să lanseze ata
curile decisive. Mickein se desprinde, 
ia un avans de 20 m, dar este prins 
de Dohliakov și Smolik, cînd mai sînt
3 km pînă la stadionul din Aue. Chiar 
în acel moment Dumitrescu țîșnește 
pe partea opusă, cu forța pe care i-o

ment : Bologna și Internazionale cîte 
50 p, Milan 47, Fiorentina 37. în vi
itoarele două etape Internazionale va 
juca în deplasare cu Genoa și acasă cu 
Atalanta. Bologna are un program evi
dent avantajos : 2 meciuri acasă, ou 
Messina și Lazio.

LOKOMOTIV SOFIA
$I A CONSOLIDAT POZIȚIA

Cîștigînd eu 1—0 dificila partidă cu 
Spartak Sofia, Lokomotiv Sofia, lide
rul clasamentului, și-a consolidat po
ziția, făcînd încă un pas spre titlul 
de campioană. Aceasta deoarece prin
cipala sa adversară, Levski, a făcut 
meci egal (2—2) cu 'Slavia. Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname a suferit o nouă în- 
frîngere, în deplasare : 0—1 cu Loko
motiv Gorno Oreahovița. Alte rezul
tate înregistrate în etapa a 25-a a cam
pionatului bulgar: Botev Plovdiv— 
Cerno More Varna 1—0, Mlada Gvar- 
dia—Spartak Plovdiv I—1, Lokomotiv 
Plovdiv—Dunav Russe 2—1, Spartak 
Pleven—Marek 2—1, Spartak Varna— 
Beroe Stara Zagora 1—1. In clasa
ment : Lokomotiv Sofia 35 p, Levski 
33, Dunav și Slavia — cîte 29, Spartak 
Plovdiv — 28, Cerno More 27 p etc,

TOMA HR1STOV

CAMPIONATUL FRANCEZ
In ce privește titlul, campionatul 

francez e ca și încheiat. Cu două etape 
înainte de punctul final, St. Etienne 
are un avans de 4 puncte și este puțin 
probabil că în viitoarele două jocuri

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
UN NOU record 

mondial de haltere a 
fost stabilit în cadrul 
campionatelor R. P. 
Bulgaria, desfășurate 
timp de două zile la 
Sofia. Evoluînd în li
mitele cat. „ușoară", 
Bogomil Petrov a ob
ținut la stilul „îm
pins" 140 kg. Vechiul 
record mondial era de 
139,500 kg și aparți
nea lui Lopatin 
(U.R.S.S.).

PUGILISTUL Sugar 
Ramos, campion al lu
mii la categoria pană, 
și-a apărat titlul la 
Accra în fața ghane- 
zului Floyd Robert
son. După 15 reprize 
deosebit de disputate, 
oficialii au declarat 
învingător cu 2—1 pe 
Sugar Ramos, care în 
felul acesta își apară 
pentru a treia oară 
consecutiv centura cu
cerită de la Davey 
Moore (S.U.A.).

A ÎNCEPUT tradi
ționalul Tur ciclist in
ternațional al Italiei. 
Prima etapă, desfășu
rată pe ruta: Bolzano- 
Riva del Garda (173 
km), a revenit italia
nului Vittorio Adorni, 
care a parcurs 173 km 
în 4h33:53.0 (medie 
orară 37,899 km). La 

doină secunde a sosit 
Altig (R.F.G.) urmat 
de alți 20 de alergă
tori, printre care ita
lienii Baldini, Peliz- 
zoni. Meco, belgianul 
Vanderberghen, crono
metrați în același 
timp. Etapa a doua a 
Turului, disputată pe 
ruta Riva del Garda- 
Brescia (146 km), a 
revenit la sprint ita
lianului Michele Dan- 
celli, cronometrat în 
3h27:3,0 (medie orară 
42,307 km). în urma 
acestei victorii, Dan- 
celli a devenit liderul 
clasamentului.

CÎTEVA rezultate 
valoroase au fost în
registrate în prima zi 
a Jocurilor Britanice 
de atletism de la Lon
dra. Lynn Davies 
(Țara Galilor) a obți
nut două victorii în
cheiate cu două per
formanțe de valoare 
internațională. El a 
cîștigat proba de să
ritură în lungime cu 
8,03 m (a doua per
formanță mondială a 
sezonului) și pe cea 
de 100 yarzi în 9,5. 
Trevor Burton (An
glia) s a clasat pe pri
mul loc la săritura cu 
prăjina — 4,43 m
(nou record britanic).

cunoaștem, se detașează văzînd c 
chii. El trece linia de sosire cu a 
față de colegii lui de evadare.

CLASAMENTELE ETAPEI : Individual 
C. DUMITRESCU 6h06:58; 2. Mickein (R. 
61107:13; 3. Spruyt (Belgia) 6h07:15; 4. 
liakov (U.R.S.S.) 61107:18; 5. Smolik (R. 
6h07:28; 6. Ampler (R.D.G.) 6h07:54; 7 
MOICEANU, 8. Schur (R.D.G.), 9. Bal 
(R.P.U.), 10. Megyerdi (R.P.U.) ...
W. ZIEGLER ... 35. L. ZANONI. același 
cu Ampler ...48. I. STOICA 6h09:23 .. 
I. ARDELEANU 6hl2:17. Echipe : 1. R. P. 
MINA 18h22:48; 2. R.D. Germană 18h2
3. U.R.S.S. 18h23:06; 4. R.S. Cehoslo 
18h23:16; 5. R.P. Ungară 18h23:42 etc.

CLASAMENTELE GENERALE : individ 
1. Smolik (R.S.C.) 31h00:56; 2. Hol
(R.D.G.) 31h08:27; 3. Wledeman (H
31h08:37; 4. Kudra (R.P.P.) 31h08:54; 5. 
pala (R.P.P.) 31h08:57 ; 6. Appier (R.! 
31h09:37; 7 Iuszko (R.P.U.) 31h09:59
Kapitonov (U.R.S.S.) 31h09:59; 9. Ku
(U.R.S.S.) 31hl0:09; 10. G, MOICE
31hl2:51 ... 15. C. DUMITRESCU 31hlt 
... 20. W. ZIEGLER 31hl5:ll; ... 24. I. S 
CA 311116:32: ... 29. L. ZANONI 31111
45. 1. ARDELEANU 311136:00. ECHIPE
R.D. Germană 95h23:19; 2. R.P. ROh 
95h27:41 ; 3. R.P. Polonă 95h29:15; 4. 
Cehoslovacă 95h35:15; 5. R.P. Un
95h41:28; 6. U.R.S.S. 95h43:52 ; 7. Fr
95h54:47; 8. R.S.F. Iugoslavia 96h05:45; 9. 
Bulgaria 96h44:55; 10. Finlanda 96h4
Urmează Danemarca, Belgia, Marea B 
nle șl echipa celor trei continente.

Marti e zi de odihnă la Aue, iar mie 
se desfășoară etapa a 10-a pe ruta A 
Karlovy-Vari (138 km) cu profil de mi 
In această etapă caravana ciclistă va t 
pe teritoriul R.S. Cehoslovace.

ea nu va obține cel puțin 1 punct, 
etapa de duminică St. Etienne a dis 
cu 3—1 de Nantes. Celelalte rezulta 
Racing—Lens 3—2 Strasbourg—b 
2—1, Sedan—Rouen 2—1, Valencien 
—-Stade Frangais 0—0, Toulous 
Reims 0—0, Monaco—Nimes 2—0, L; 
—Angers 2—2, Rennes—Borde 
2—2. Clasament: St. Etienne 43 p, 1 
naco 39, Lens 38 Lyon 36 etc.

FERENCVAROS S A DISTANȚA)

Cîștigînd cu 2—1 partida cu Honv 
fruntașa clasamentului campionatu 
maghiar, Ferencvaros, s-a distanțat 
3 puncte de cea de a doua clasată, 
tabanya, care a învins cu 2—1 pe S 
ged. Alte rezultate din etapa a X 
Csepel—Debrețin 3—0, Dyosgyor— 
pești Dozsa 1—0, Vasas—Dorog 2- 
Comlo—Gyor 1—0. Clasament : Fere 
varos 18 p, Tatabanya 15, Honved 
etc.

• După cum s-a mai anunț 
la 20 mai, la Copenhaga, va at 
loc jocul internațional de fotbal d 
tre selecționata europeană’ și rep 
zentativa țărilor scandinave. Ant. 
norul echipei europene, Helmt 
Schoen (R.F.G.), a anunțat că a ak 
tuit următorul „11“ : lașin (U.R.S.l 
— Wilson (Anglia), Bomba (R. 
Cehoslovacă) — Voronin (U.R.S.S 
Popluhar (R. S. Cehoslovacă), B; 
ter (Scoția) — Augusto (Portugal!: 
Eusebio (Portugalia), Van Hin 
(Belgia), Law (Scoția), Cb'lt 
(Anglia).

Alte rezultate mai im
portante: 200 m: Jones 
(Anglia) 21,7; 110 mg: 
Parker (Anglia) 14,5; 
1500 m: NVhetton
(Anglia) 3:43,7; 800 
m: Balke (R.F.G.) 1: 
51.1.

ECHIPA masculină 
de baschet a U.R.S.S. 
a susținut la Helsinki 
al doilea meci în com
pania reprezentativei 
țării. Din nou victoria 
a revenit baschetbaliș- 
tilor sovietici: 90—77.

LA BERLIN s-a dis
putat meciul interna
țional de handbal din
tre reprezentativele 
R.D. Germane și R.P. 
Polone. Gazdele au 
obținut victoria cu 
scorul de 22—7 (8—2).

ÎN ZIUA a doua a 
concursului internațio
nal de natație dintre 
selecționatele R. D. 
Germane și U.R.S.S. 
de la Berlin a fost 
stabilit un nou record 
al Europei în proba 
de ștafetă 4x100 m 
mixt. Echipa mascu
lină a U.R.S.S., în care 
a figurat și recordma
nul mondial Procopen- 
ko, a fost cronometra
tă în 4:02,8 (recordul 
oficial este de 4:07,6^ 
și aparține echipei 
R.F.G.). (Agerpres)
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