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ATENA 22 (prin telefon). Tradiționalul concurs internațional orga
nizat de clubul atenian Panelinios a reunit în acest an atleți din 7 țări: 
Bulgaria, Finlanda, R.F.G., Grecia, Italia, Iugoslavia și Romînia. între
cerile s-au desfășurat pe noul stadion „Karaiskaki", în prezența a peste 
10 000 de spectatori. In general, atleții romîni au avut o frumoasă com
portare cucerind locul întii în 5 probe și obținînd cîteva performanțe 
de valoare internațională.

Joi după-amiază, în 
ziua a doua a concursu
lui, spectatorii au aplau
dat cu căldură evoluția 
lui GHEORGHE ZAMFI
RESCU, 
cea mai 
După ce 
registrat
concludent pe 100 ni, a 
doua zi, la 200 m, Zamfi
rescu a reușit să termi
ne primul cu un rezultai 
care egalează recordul
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învingător în 
disputată cursă, 
miercuri el a in- 
un rezultat ne-

*

AL. B1ZIM

faptul că în intervalul de 
ti zile (de simbătă pînă 
joi) Gh. Zamfirescu a 
reușit să egaleze cele 
două recorduri ale lui 
Moina, pe 100 m și pe 
200 m

ȘERBAN CIOCHINA 
a încheiat victorios între
cerea cu săritorii de la

(Continuare in pag.
a 8-a

GH. ZAMFIRESCU

de 21,3 sec al lui Ion 
Moina (stabilit în 1948). 
Este demn de subliniat

igătoriî noștri participă 
marele

de
turneu de scrimă 
la Berlin

i zilele de 27—31 mai va avea 
la Berlin un important turneu 

■moțional de scrimă, la care 
u anunțat participarea repiezen- 
/ele R.P. Romîne, R.P. Ungare, 

Polone, R.P. Bulgaria, R.D. Ger- 
ie și U.R.S.S.
i acest turneu organizat la toate 
bele — o veritabilă repetiție ge- 
ilă cu 4 luni înaintea J. O. — 
( noastră va fi reprezentată de un 
iar de 15 trăgători, printre care 
ase Mureșanu, Ionel Drimbă, Ște- 
Haukler, Iuliu Falb, Maria Vicol. 

a Orban-Szabo, Octav Vintilă, 
islau Rohoni și Gheorghe Culcea.

rilinc, pc stadionul Republicii:

Meciul internațional de fotbal

RUGBIȘTII ROMÎNI SUSȚIN 
MECIUL

1511N MIINE
CUPĂ PĂCIlf^— 1

XV-LE R. D. GERMANE
DECISIV DIN 1J

ROMINIA - UNGARIA (tineret) Prin telefon de Ia trimisul nostru special 
la Gorlitz, Dimitrie Caliimachi

PRODUS
generale

ECHIPA R P. ROMINE l

Selecționata de tineret a R. P. Un
gare a sosit vineri după-amiază la 
București. Iată-i pe oaspeți, pe aero
portul Băneasa, pozind fotoreporterului 
nostru, cinci minute după aterizarea 
avionului. (Citiți amănunte în pag. 
a 5-a).

Duipg ce joi Iotul rugbiștilor 
romîni participanți la cea de a 
Vl-a ediție a „Cupei Păcii“ s-a 
odihnit, vineri dimineața a avut 
loc un antrenament cu accent 
pe pregătirea fizică. la care 
au asistat și celelalte loturi pre
zente în competiție. Cu acest 
prilej, Alberto Montagna, vice
președinte al FIRA și arbitrul 
francez Bernard Marie au făcut 
cîleva exemplificări cu noile 
prevederi ale regulamentului de 
rugbi. La sfîrșitui antrenamen
tului am stat de vorbă cu an
trenorul P. Cosmănescu, care 
mi-a anunțat formația probabilă 
pentru meciul de duminică, de 
la Gorlitz, cu echipa R.D. Ger
mane. Ia t-o: Nedelcu—Dragomir, 
Nicat Rahtopol, Ciobănel—C-hi- 
riac, Mateescu—Zlătoianu, Țu- 
[uianu. Ionescu—Șerban, Preda 
—Drobotă, Iordăchescu, Baciu. 
Înlrucît la acest meei va fi per
misă schimbarea a 4 jucători, în 
echipă s-ar mai putea să joace

și Cordoș, V. Rusu, Giugiuc 
Fugigi.

Trebuie să spijn că rugbiștii 
noștri sînt încrezători în forțele 
lor și speră într-un succes. Dar, 
față de comportarea de 
rugbiștilor R.D.G. care au 
cut surprinzător, cu 
(3—3), formația R. S. _____
slovace, reprezentanții țării noa
stre trebuie să fie foarte atenți 
pentru a evita orice surpriză 
neplăcută...

într-adevăr, în meciul R. D. 
Germană—R.S. Cehoslovacă des
fășurat vineri după amiază l-a 
Ostritz (localitate aflată în ve
cinătatea frontierei cu R.P. Po
lonă), rugbiștii țării gazdă au 
înregistrat un succes net. Ei au 
făcut uoi joc agreabil, cu acțiuni 
dezvoltate de ambele comparti-: 
mente. Au înscris : Zăbe (5), 
Misigaiski (3) și Stieg (3) pen- 
tru R. D. Germană, respectiv 
Turek. .j

Șl
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Ceho-

Foto: T. Chioreanu ACTUALITATEA SPORTIVA
CONTINUĂ SĂ OCUPE EOCUL Al IIIEA

Dc la trimisul nostru special In „CUIISA PĂCII", H. Naum

Cea de a XVII-a ediție a „Cursei Păcii" se apropie de sfirșit dar situația în prima parte a ce- 
două clasamente generale este la fel de incertă ca după primele etape. Echipele și anima

torii actualei întreceri se înșiruesc pe un interval de cîteva 
noștri continuă să lupte cu ardoare pentru a reduce din 
tașa clasamentului, reprezenta
tiva R.D.G. șî răspund cu prom- 
titudine la atacurile lansate de 
cicliștii polonezi, principalii 
noștri adversari, cehoslovaci și 
maghiari care țintesc poziția e- 
chipei noastre. In ultimele două

lor
minute și chiar de secunde, 
handicapul pe care îl au față

Cicliștii 
de frun-

LUPTĂTORI JAPONEZI 
Șl IUGOSLAVI VOR EVO
LUA ÎN ȚARA NOASTRĂ

etape rutierii romîni au 
față cu succes 
hărțuieli, au participat la o se
rie de tentative de evadare dar 
nu au putut să îmbunătățească 
situația echipei așa că conti-

făcut nuăni să ocupăm locul 
numeroaselor samentul general.

iuiiniiiiiiiiiiiiiiitnin!tiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinniii!iniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinfiiiiiiiiniitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiniiiniiiiiiiiinnin.

întreceri la Mircești

II în cla
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De la gară, coborîm în pantă dulce 
spre lunca Șiretului. Pe firul alb al uli
ței, casele noi ale colectiviștilor din Mir
cești se înșiră ca niște mărgele colorate, 
în depărtare, soarele luminează pieziș 
verdele crud al nesfîrșitelor ogoare...

E o după-amiază liniștită de mai, 
punctată doar — cînd și cînd — de su
netul de fobă al unei mingi jucate unde
va, la marginea comunei. Acolo e ani
mație ca de obicei ! Se luptă pentru fie
care balon, cu elanul maior al tinereții 
și dîrzenia celor ce știu să-și apere cu
lorile asociației sportive. Pasiunea între
cerilor este justificată. Se joacă în ca
drul Spartachiadei republicane și fie
care voleibalist, handbalist sau fotbalist 
din gospodăria agricolă colectivă Mir
cești vrea să facă parte din reprezentati
va asociației sportive .Zorile". La fel 
atleții, popicarii, luptătorii și gimnaștii 
care au terminat întrecerile pe asociație 
și acum se antrenează intens pentru vi
itoarele întîlniri cu sportivii colectiviști 
din' comunele vecine.

Despre eroii acestor disputate compe
tiții ne-a vorbit profesorul Dumitru Licu
rici, directorul școlii din Mircești; Eugen 
Vernica (clasa a Vll-a) 3,89 m la lungime. 
Constantin Rogoz (clasa a V-a), Floarea 
Panțîru (clasa a Vll-a) — elemente de 
perspectivă la atletism, buni pentru se
lecționata de juniori a asociației sporti-

RiiiiiiiuiiiuiiiuniiiiiiuiiimiuimiiuumiiiuiiuuumiiuiiiiuuuiiiiiiiiiiiiiiiuuutuiiiuiuiiuiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiititiiuiiL

ve „Zorile”. Am văzut o frumoasă preo
cupare de a cinsti așa cum se cuvine 
prima Spartachiadă republicană și la 
colectivistul Vasile Prisăcaru — președin
tele asociației. Concret: popularizarea 
prin afișe și panouri a marii competiții 
și întreceri de calitate. Iar duminică, ca 
o repetiție generală înaintea fazei inter- 
asociații, sportivii din Mircești au invitat 
pe cei mai buni atleți, luptători, voleiba
liști și fotbaliști din comunele apropiate, 

întrecerile, desigur, vor fi viu dispu
tate. Tînăra colectivistă Maria Andreieș, 
bunăoară, își va apăra titlul de campi
oană raională pe suta de metri,

La sfîrșitui acestei bogate „duminici 
cultural-sportive" toți tinerii vor merge 
în vizită la Casa memorială „Vasile A- 
lecsandri". Iubitorii de drumeție vor 
veni și ei aici după o îneîntătoare 
excursie făcută în lunca Șiretului, loc 
atît de iubit și cîntat de poetul de la 
Mircești în versurile :

Umbra ta răcoritoare, adormită, parfu
mată, 

aproape de lumină, prin poiene tu- 
pilată. 

o nimfă pînditoare, de sub arbori 
înfloriți, 

la sinul ei atrage, călătorii obosiți.

Stă

Ca

Ea

V. TOFAN

LIBEREC 21 (prin telefon) — 
Vremea nefavorabilă este acum 
principalul adversar al cicliștilor 
participant! la cea de a XVII-a 
ediție a „Cursei Păcii". Joi — în 
afara faptului că etapa a fost din 
nou 
Vâri 
gul 
mai 
tuit 
rea c-ărora alergătorii au depus 
mari eforturi. Mai trebuie adău
gat și faptul că traseul a stră
bătut în contiuare regiuni mun
toase.

Startul s-a dat la ora 11,45 pe 
un frig pătrunzător. La km 35 
evadează francezul Petit. El nu 
se menține însă in frunte decît. 
10 km. La km 80 pe cicliști îi 
întîmpină ploaia. De aici și pînă 
la sosire ea nu va mai înceta. 
Spectatorii care așteptau carava-

In zilele de 13, 14 și 17 iunie două 
echipe de luptători japonezi la „li
bere' și „clasice' precum și o for
mație iugoslavă de „libere" vor 
susține întîlniri cu sportivii noștri. 
La 13 iunie, ia Galați, se vor în
trece formațiile de „libere' din R.P. 
Romînă, Japonia și R.S.F. Iugosla
via, iar în ziua de 14, la Constanța, 
reprezentativa noastră B de lupte 
clasice va întîlni formația japo
neză.

Dubla întîlnire de „clasice' șl 
„libere' R.P R. — Japonia va avea 
loc în ziua de 17 iunie pe velodro
mul Dinamo din Capitală. Oaspeții 
deplasează la București o garni
tură foarte puternică în care întîl- 
nim trei campioni mondiali (Ichi- 
guchi, Watanabe și Horiuchi), ca si 
o serie de mari speranțe pentru 
Jocurile Olimpice, printre care Ha- 
riahara (52 kg) și Kazama (78 kg).

in zilele de 24—28 mai va evolua 
în capitala R.P. Ungare în ca
drul unui turneu internațional 
de anvergură, la care și-au a- 
nunțat participarea și echipe din 
alte țări. Din selecționata țării 
noastre fac parte Dan Ionescu, 
Cristu Lichiardopol, Gheorghe To- 
miuc și Dumitru Țintea.și Dumitru Țintea.

CU TOATE NORMELE 
ÎNDEPLINITE

Cu . ___ __________
cadrul Spartachiadei republicane 
184 de sportivi din asociația Ști
ința Morenl și-au trecut pînă în 
prezent toate normele Insignei de 
polisportiv. Consiliul asociației 
depune toate eforturile pentru ca 
pînă la sfîrșitui lunii, numărul 
sportivilor cu toate normele înde
plinite să depășească cifra de 20U, 
(GH ILINCA-coresp.)

prllejul întrecerilor din

exagerat de lungă (Karlovi 
— Liberec 218 km) — fri- 

și ploaia care a căzut pe 
bine de 130 km au. consti- 
dificultăți, pentru învinge-

SPORTIVI CEHO5LOVACI
LA CAMPIONATUL 

REPUBLICAN
DE MOTOCROS

prima fază a campionatului 
—x------- pxbgra-La a

republican de motocrosș 4__„
.. mată pentru duminică 31. mai la Pi

tești, vor lua startul, 
sportivi romîni, zece motocicliști 
cehoslovaci invitați 2_

noastră de specialitate. Au confir
mat participarea următorii sportivi: 
Bohumil Buncek și Jaroslav Nojedly 
(175 cmc), Pavel Hora, losef Brabek, 
Vladimir Dubsik și Vaclav Vaclovic 
(250 cmc), Milan Stepino, Zdenek 
Strnad, Konstantin Deliman și Ivan 
Polas

alături de 

de federația

mat participarea următorii sportivi:

(350 cmc).

PENTATLONIȘTII NOȘ
TRI ÎN R.P. UNGARĂ

Mline la Snagov

Primul
mare concurs

al anului
ia sporturi

nautice

nVinerl la prînz a plecat la 
Budapesta selecționata de penta
tlon modern a R.P. Romîne, care

Cupa Dinamo"
(Citiți amănunte 

In pas. a 6-a)

(Continuare in pag. a 8-a)
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Din asociațiile sportive dobrogene Un ajutor de preț — 
instructorii sportivi din asociații

la șc. medie Mr. 3.

Dobrogea, de a organiza o ștafetă sportivă în cinstea 
noastre, a dat un impuls și mai mare întrecerilor Sparta- 
polisportiv, campionatelor asociațiilor sportive și altor 
raionale și regionale, intr-un cuvint, crește activitatea

rumoasa inițiativă a consiliului regional UCFS 
celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei 
chiadei republicane, Concursului pentru Insigna de 

competiții. Se Îmbunătățesc recordurile pe asociații, eele 
sportivă de mase și de performanță.

Duminică de duminică, ca șl în ce
lelalte zile, în orașul Constanța și în 
raioanele regiunii Dobrogea se desfă- 
șpară o activitate sportivă intensă. La 
festivitățile de predare a ștafetei spor
tive asistă sute de spectatori, care ur
măresc apoi cu un deosebit interes 
numeroasele întreceri ale sportivilor.

★ —
...Pe stadionul 1 Mai din Constanța, 

A. S. Constructorul din cadrul T.R.C.L. 
Dobrogea a înmuiat ștafeta A. S. Șan
tierul T.C.E.H. Constanța. Tinerii mun
citori din construcții s-au întrecut la 
atletism, haltera și fotbal. Merită a fi 
subliniate rezultatele obținute de hal
terofilii George Nicola (95 kg la eat. 
82—90 kg stil aruncat) și Mihai Crețu 
(85 kg la cat. 60—67 kg).

...In diferite probe de atletism (100 
m. săritura în lungime, aruncarea gre
utății) șl la volei au concurat sporti
vii asociațiilor Marea Neagră și Avfn- 
tul I.P.L. Printre cei peste 100 de par
ticipant! s-a aflat și „vtrstnieul* Mihai 
Covalenco (52 de ani), șeful brigăzii 
de vopsitorie de la I.P.L-, un harnic și 
entuziast muncitor și sportiv.

...Duminica trecută, la baza sportivă 
de la 
ciația

școala S.N.M.C., urma ca aso- 
sportivă a acestei școli să pri-

mească ștafeta de
Din păcate, acțiunea nu a putut avea 
loc, deoarece de la „oaspeți" nu s-a 
prezentat decit,. un singur elev care 
a adus caietul și albumul necompletate. 
Motivul ? Preocuparea Insuficientă a 
tov. I. Petcu, secretarul cu problemele 
tehnice la clubul Farul (responsabil 
cu acest „traseu") și dezinteresul și 
nepăsarea manifestate de profesorii de 
educație fizică E. Nemțeanu și G. 
Patriciii.

Elevii asociației sportive de pe lingă 
S.N.M.C., sub conducerea prof. Ion 
Ciulianu, au luat totuși parte la aler
gări de viteză, la aruncarea greutății 
și la un meci de volei.

...Intr-un cadru festiv și în fața unei 
asistențe de peste 300 de spectatori 
(elevi și eleve, directori de școală și 
profesori) s-au întrecut la Năvodari, 
sportivii de la șc. medie și șc. profe
sională Petrol-cliimie. Au avut loc com
petiții reușite la cros (băieți și fete), 
aruncarea greutății, volei, handbal, te
nis de masă și șah.

...La Mangalia, sportivii de la A. S. 
Fuiorul au predat ștafeta celor de la 
A. S. Calatis. 500 de spectatori au ur
mărit competițiile bine organizate ale 
celor 160 de sportivi — din care 40

a*

de fete — la atletism, volei, ciclism, 
tir și un concurs de îndemînare la mo- 
tociclism. La lungime, locul întîi a 
fost ocupat de Ion Stăneilă (Calatis) 
cu 6,20 m și de Namie Mustafa (Fuio
rul) cu 4,15 m.

...Un număr mare de spectatori au 
vizionat și întrecerile sportive dintre 
asociațiile Sănătatea și Victoria, am
bele din Eforie-Sud. 155 de tineri și 
tinere și-au măsurat întîietatea la at
letism, gimnastică, fotbal, tir, tenis de 
masă. Farmacista Elena Mugaciu (Să
nătatea) a realizat la tir 27 de puncte 
din 30 posibile.

...Și în raionul Medgidia, ștafeta pri
lejuiește un avînt sjiorit al activității 
sportive. în comuna Valul lui Traian, 
peste 150 de tinere și tineri țărani 
muncitori și colectiviști de la asocia
țiile sportive Farul roșu. S.M.T. Valul 
iui Traian și Spicul G.A.C. Valea Sea
că au concurat la atletism, tir, volei, 
fotbal și șah. De asemenea, a avut loc 
și o reușită demonstrație de aeromo- 
dele cu motor. La fel, în comuna Cio- 
cîrlia de jos, au schimbat ștafeta aso-

Ciocîrlia și Ogorul 
de sus. organizindu se 
2(0 băieți și fete) la 
volei, șah, ciclism, tir,

în aceste zile la „locomotiva" Ploiești • • •

In
vizită |a asociația sportivă

urmă cu citeva zile am făcut o 
___ _ ... Locomotiva 

C.F.R. din orașul Ploiești. Cu o zi 
înainte luasem parte la o ședință cu 
președinții asociațiilor sportive ploieș- 
tene la clubul sportiv orășenesc Pe
trolul. Ani auzit atunci că printre aso
ciațiile sportive fruntașe se află și Lo
comotiva C.F.R. D;n materialul prezen
tat la ședință am aflat că ceferiștii 
ploieșteni sint fruntași în amenajarea 
terenurilor sportive simple, că numărul 
participanților la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei republicane crește de ia 
o zi la alta, că asociația sportivă, prin- 
tr-o bună colaborare cu U-T.M. și sin
dicat, întreprinde o serie de acțiuni 
ce merită a fi evidențiate.

C.ind am intrat în sediul asociației 
din clădirea clubului C.F.R., tov. Du
mitru Tecdorescu, secretarul asociației, 
vorbea la telefon: „Tovarășe inginer, 
să nu uitați aâ după-amiază, pe te
renul de lingă depou, aveți meci cu 
sectorul mecanic*. Ei anunța fiecărui 
organizator sportiv ora și terenul unde 
aveau loc întrecerile din acea zi. După- 
amiază peste 100 de tineri ceferiști 
s-au întrecut la volei, handbal, fotbal 
și tir.

Asociația sportivă Locomotiva Plo
iești numără peste 5000 de membri 
UCFS. In cele 10 secții pe ramură 
de sport activează 335 de sportivi le
gitimați, dintre care 172 au obținut 
clasificare sportivă. La campionatul 
asociației iau parte numeroși tineri 
muncitori. întreaga activitate se des
fășoară după un pian bine stabilit, 
controlat îndeaproape de un activist 
salariat (tov. Teodorescu) și îndrumat 
de antrenori calificați. Dar baza o con
stituie activul voluntar. In fiecare sec
tor de muncă, tovarăși entuziaști răs
pund chemărilor consiliului asociației, 
își îndeplinesc cu multă dragoste mi
siunea de instructori sportivi. Foarte 
rodnică este și colaborarea cu comite
tul U.T.M. De cînd au început între
cerile Spartachiadei republicane, comi
tetul U.T.M. (secretar, M. Adam) spri
jină permanent asociația sportivă în 
atragerea tineretului in această mare 
competiție.

Secretarii organizațiilor U.T.M., cum 
este tînărul I. Roșu, se ocupă intens 
ca toți tinerii să fie atrași în între
ceri. Și primul exemplu îl dau chiar ei..

Care sini rezultatele obținute pînă in 
prezepț? Rină la 15 mai au luat parte 
la întrecerile Spartachiadei republicane 
2646 de tineri și tinere. Cu siguranță 
că in zilele ce au rămas piuă la în
cheierea primei etape numărul va spori. 
Consiliul asociației sportive a șovăit 
la început. Și-a luat angajamentul să 
angreneze numai 2000 de participanți. 
lată insă că, muncind cu multă con-

vingere, popularizind bine întrecerile 
Spartachiadei și colaborind cu organi
zațiile U.T.M. șl cu secțiile sindicale, 
această cifră a fost depășită de pe 
acum. Ceea ce demonstrează că tine
retul vrea să facă sport. El trebuie 
doar mobilizat, angrenat in întreceri.

Consiliul asociației s-a angajat ca în 
cinstea zilei de 23 August să sporească 
numărul de membri UCFS cu încă 
31)0, să legitimeze încă 50 de sportivi, 
să afilieze alte două secții pe ramură 
de sport, să pregătească 10 sportiv! 
care să facă parte din loturile regionale 
pentru etapa finală a Spartachiadei. 
Asociația s-a angajat totodată să a- 
menajeze noi terenuri simple de fotbal, 
handbal, voie! și piste de popice. Aceste 
angajamente au început sâ devină rea
litate.

In aceste zile tinerii de aici parti
cipă eu mult entuziasm și Ia amena
jarea de terenuri sportive simple. Unele 
dintre terenurile de sport, pregătite 
recent prin muncă voluntară, au găz
duit primele întreceri ale Spartachia
dei. La stațiile Ptoiești-SuJ, Brazi, 
Ghighig, Ploiești-Triaj, secția auto-dru- 
muri și depou, tinerii mobilizați de 
consiliul asociației sportive și comi
tetul U.T.M. lucrează in prezent la fi
nisarea terenurilor, in fruntea acestei 
acțiuni se situează uteiniștii de la 
depou-ateliere, revizie-vagoane, triaj, 
stațiile Ploiești-Sud și Triaj.

ciațiile G.A.S, 
G.A.S. Ciocîrlia 
concursuri (cu 
atletism, fotbal,
gimnastica si triată.

După cum se poate constata, această 
ștafetă sportivă a dat un imbold pu
ternic activității șt întrecerilor sportive 
din regiunea Dobrogea. Este de dorit 
ca fiecare activist sțxortiv, cadrele teh
nice (antrenorii, profesorii de educație 
fizică, instructorii voluntari, arbitrii), 
consiliile raionale UCFS, sub îndru
marea consiliului regional UCFS Do- 
brogea să depună toate eforturile pen
tru deplina reușită a acestei inițiative.

(Raid efectuat de Constantin Comar- 
nischi, Gelu Ruscanu și Mitiai 

Seuleanu)
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Examen practic cu instructorii de volei. Lucia lonescu demonstrez
cum se execută serviciul...

Foto: K. Călărășanu

VOLEIBALISTELE ÎN „EXAMENE
— Vom exersa acum lovitura de ser- 

vici. Vă rog. fiți atente...
Lucia lonescu, pe care cu cîteva mi

nute înainte o văzusem trăgind la fi
leu, ridică mingea deasupra capului 
și execută precis lovitura.

— Este antrenorul echipei du. ? — 
Lain întrebat pe tov. Virgil Clinceanu 
secretarul asociației sportive Dîmbovița.

— Nu. Lucia lonescu este jucătoare 
și, sperăm, viitor instructor sportiv. Dar 
ea nu e singura. Cea de lingă Lucia, 
în tricou roșu, este Magdalena Mareei, 
muncitoare in fabrica noastră. „Numă
rul 7" este Maria Dușmana iar cealal
tă, Iuliă Militară. Ele vor deveni in 
curitid instructori de volei ai asociației 
noastre.

Consiliul asociației sportive Dîmbovi
ța a. inițiat din noiembrie, anul trecut, 
cursuri de instructori sportivi. Multi au 
optat pentru volei, sport care se bucură

de largă popularitate printre tiner< 
muncitoare din întreprindere. Au 1< 
preferate, bineînțeles, cele mai tak 
tate voleibaliste. Timp de trei luni , 
levele" și-au însușit — teoretic și pr: 
tic — elementele din tehnica și tacti 
jocului de volei. S-a insistat mult, 
asemenea, pe asimilarea probleme’' 
din regulament. Cursul, ca orice cm 
s-a încheiat cu examene.

După primul curs, care s-a închei 
în februarie, consiliul asociației spr 
tive a deschis un altul. Acum, tinere 
de care vorbeam mai sus se află 
fața comisiei de examinare. Siguran 
cu care execută diferite procedee, ca 
felul în care se descurcă atunci cii 
cer arbitrului „timp de odihnă", pl 
dează în favoarea obținerii carnetul 
de instructor

Colectivistul de la

sportiv.

R. C.

„Steaua46

Simpatic am, Veseli 
mi-a plăcut întotdeauna. Are un fel 
al său de a tc lua că nu poți să-i re
ziști. „Pe mine nu mă Roate întoarce 
nimeni" — mi-a spus el intr-o zi și eu 
l-am crezut. Nici n-aveam de ce să 
nit-1 cred. N-am auzit să fi fost prins 
vreodată în ofsaid. Poate că o spuneți. 
„Dacă o juca fundaș, cum să-l prindă 
în ofsaid ?“. Nn, nu joacă fundaș. Ve
seli este contabil la țesătoria Cqdlga. 
Parcă aud ă doua întrebare: Și, mă 
țog ce țeg^țnfă poate sg aib.g Veșeli

CONSTANTIN ALENE
DOUĂ IMAGINI HUN ACTIVITATEA INS

TRUCTORULUI SPORTIV VASILE COST ACHE:

de la contabilitate cu „sportu’“? Ei 
vedeți, are pentru că Veseli e secreta
rul asociației Țesătoria, de aci.

Zilele trecute i-am făcut o vizită. 
Zic:

— Nea Veseli, ce se aude cu sportul 
în fabrică, cu întrecerile Spartachia
dei...?

M-a privit lung, parcă intrigat de 
îndrăzneala mea. Adică — păreau să-i 
spună ochii — pe mine încerci tu să 
mă... prinzi ? M-a măsurat din cap 
pînă în picioare și apoi, așa alene, a 
scos un caiet pe care scria calendarul 
sportiv al asociației. L-a deschis, l-a

cercetat cu dichis ca un bătrîn vraci 
și mi-a spus, clătinînd încetișor din 
cap.

— N’u-i nimic. N-avem nimic pentru 
perioada aceasta.

Și, bătînd cu podul palmei caietul 
continuat:
— Așa scrie și la calendar...
Zîmbep. Adică — vere cu mine te 

pui 1
N-am replicat, dar gîndeam: 

Veseli, te-am găsit în ofsaid. Și o să 
scriu la ziar aricit ai fi mata de sim
patic I Nu de alta dar aș vrea să pe 
afle că Veseli de la contabilitate a 
încurcat-o 1 Alai ales, aș vrea să se 
știe că datorită lui A. Veseli, secreta
rului asociației, și lui Nicolae lonescu, 
președintele asociației, din cei 277 de 
membri cîți număra asociația anul tre
cut 
nea

a

• Da semnalul instructorului, cei cinci înain
tași ai echipei de fotbal Steaua Lehliu-Sat vor 
alerga în plină viteza pînă la capătul celălalt al 
terenului de jac. După cum ne spunea V. Cos- 
tache, la fiecare antrenament înaintarea are o... 
porție dublă de sprint decit apărarea.

• Antrenamentul eu țningea s-a întrerupt la 
intervenția instruatorutui. Urmează exerciții de 
gimnastică și sărituri...

au mai rătnas doar 174. Ofsaid, 
Veseli 1

P. VALENTIN
(după o corespondență de la

PETRE CAPAȚ1NĂ

Fata: R. Toma

Asociația sportivă Steal 
de pe lingă gospodăria < 
gricolă colectivă din L 
hliu-Sat are un instructs 
sportiv — Vasile Costacl 
— cunoscut în tot raionu 
Să vi-l prezentăm pe ace 
harnic instructor volanta 
Colectivistul Va sile Co 
tache are 34 de ani, a u 
mat anul trecut un cu; 
de instructori sportivi 
de atunci antrenează ech 
pa de fotbal din comuti 
care activează în campit 
natul raional.

Pînă aici nimic de ost 
bit. în raionul Lehlfu sin 
zeci de instructori care s 
ocupă cu pregătirea ech 
pelor de fotbal. Da, ni. 
mai că Vasile Costach 
este un instructor sporti 
cu preocupări mul ti pit
In ultimul timp, împreun 
cu învățătoarea Elena Mi
te eseu, a înființat o echip 
de volei și un ansambL 
de gimnastică-băieți alcă 
tuite din tineri colecti 
viști între 16 și 18 am 
Despre frumusețea exerci 
țiilor și simetria perfect) 
a piramidelor vorbesc ro 
potele de aplauze pe cart 
le primește de fiecare dat\ 
acest ansamblu, cînd ev'o 
luează pe scena căniinu 
lui cultural sau pe tere 
nul de fotbal, în pauzt 
meciurilor. Alte prepcu 
pări ale lui V. Costache 
pregătirea tinerilor dir, 
comună care se întrec ir, 
concursurile Spartăchiade. 
și pentru obținerea Insig
nei. de polisportiv. Rezul
tatul obținut de asociație 
sportivă Steaua pe acea
stă linie: numărul pârti
ei pan ții or la Spart aciuau^, 
republicană depășește pe 
cel al membrilor asocia
ției — 570 — iqr peste 
5.0 de tineri au trecut 4 
și 5 probe ale Insignei 
de polisportiv.



GIMNASTICĂ Red Auerbach: ) BASCHET
Un meci atractiv la Cluj: „AM AVUT POSIBILITATEA SĂ VEDEM 0 IARĂ IMOASĂ”1

i. P. Romînă-R. S. S. Armeană
(masculin și feminin)

iubitorii de gimnastică 
i Cluj au din nou pri- 
.ti să asiste la un in- 
esant concurs de gim- 
stică. Sîmbătă și dumi- 
:ă este programat în 
așul de pe Someș me
ii dintre selecționatele 
ninine și masculine ale 
P. Romîne 'și R.S.S. Ar
ene.
După pregătirile efec- 
ate Ia .cluburile lor, la 
uj au făcut deplasarea 
mătoarele gimnaste, ceie 
ai în formă la ora ac- 
aiă: Sonia lovan, E- 
na Leuștean-Popescu. 
ănasia lonescu. Emilia 
’ță, Elena Ceampelea. 
ristina Doboșan, Rozalia 
tizat și Viorica Pleavă, 
chipa definitivă va fi 
cătuită de antrenori la 
luj, în dimineața zilei 

astăzi. Echipa noastră 
iasculină, care va întîlni 
trmația R.S.S. Armene, 
a fi alcătuită din urmă- 
>rul lot: Frederic Orendi. 
■heorghe Tohăneantt, Pe- 
e Miclăuș. Anton Cadar. 
[lexandru Silaghi, Gheor- 
he Condovici. Marcel 
uon. Atît fetele cît
ăieții au manifestat la 
ltima etapă a campionatului 
an pe echipe o formă bună, 
ătirile efectuate in timpul 
■ecut de atunci au contribuit, cu
uranță, nu numai la menținerea,
i la creșterea formei.

Echipele oaspe 
rînz în Capitală, 
ă ele și-<au 
pre Cluj. în 
ină, cîștigătoare 
lional pe echipe.
ii multiplu! campion olimpic și mon-
lial, Albert Azarian. împreună cu
chipa R.S.S. Armene a făcut depla- 
.area cunoscutul gimnast sovietic
loris Șahlin, care va evolua la indi
vidual. în afară de concurs.

Si-

I

Cunoscuta noastră gimnastă Emilia Liță va 
evolua și ea în concursul cu echipa 

R.S.S. Armene.
Foto : I. Mihăică

republi- 
iar pre
care

RFD AUERBACH mi are nevoie de prezentare. Cartea sa de vizită vorbește de Ia sine: de 14 
ani antrenor al lui BOSTON CELTICS (de 7 ori campioană a Statelor Unite), nenumărate lucrări 
despre baschet, extrem de bogat și bine documentate, o pleiadă de elevi, virtuoși ai acestui joc, pe 
care i-a pregătit, iată numai citeva din... performanțele lui Auerbach. L-ați văzut poate și dv. pe 
banca jucătorilor profesioniști din S.U.A. care ne-au vizitat țara. Un om plin de viață, energic, cu 
reacții puternice la... orice decizie dubioasă a arbitrilor (acestea din urmă, de altfel, îl costă apro
ximativ 200 de dolari amendă pe sezon în campionatul profesionist!). Totodată, AUERBACH este 
un om amabil și din tolba sa plină de amintiri și învățăminte este gata să ofere sfaturi prețioase 
celor care le solicită. Desigur, antrenorii și spe cialiștii noștri nu au lăsat să le scape acest prilej. 
Am spicuit cîteva din cele mai interesante decla rații ale antrenorului american :

„înainte de toate — a declarat Auer
bach — țin să mulțumesc din toată 
inima pentru primirea călduroasă care 
ni s-a făcut, pentru atenția cu care am 
fost înconjurați în tot timpul turneului. 
Organizatorii s-au străduit, și au reu
șit în cea mai mare măsură, să ne 
asigure un program frumos. Am avut, 
astfel, posibilitatea ca în afara Bucii- 
reștiului — o capitală ■ neașteptat de 
modernă — să cunoaștem și alte orașe 
frumoase din țara dv. (Constanța, Iași 
și Cluj). Am rămas profund impresio
nat de arhitectura maiestuoasă a lito
ralului Rominiei. Cred că nu exagerez 
tituși de puțin spunînd că Mamaia ri
valizează cu oricare din marile riviere 
ale lumii. Iar Clujul sau lașul, cu com
binațiile lor armonioase între vechi și 
nou, m-au cucerit pentru totdeauna.

Revenind la problemele baschetului, 
care după cum am văzut pasionează 
pe amatorii de sport din Romînia, 
vreau să precizez că jucătorii din e- 
chipa pe care am prezentat-o sînt cei 
mai buni reprezentanți ai ligii profe
sioniste în rîndul cărora nu pot inira 
anual decît stelele baschetului amator 
din S.U.A. Și vă rog să mă credeți 
că selecția este extrem de riguroasă. 
Jerry Lucas, de pildă, cel mai bun ju
cător amator in 1962, a trebuit să 
aștepte un an pînă tind a făcut parte 
din formația lui Boston Celtics.

în meciurile pe care le-am urmărit

am văzut și in echipele dv. jucători 
cu frumoase posibilități. Nedef, Cos- 
tescu, Spiridon, Albu, pentru a nu cita 
decît pe cițiva dintre ei, au o tehnică 
foarte bună. Păcat insă că sînt atit de 
scunzi. Lipsa de talie dezavantajează 
considerabil echipa pe plan interna
țional.

O problemă pe care o consider deo
sebit de importantă este aceea a vlrs- 
tei la care e bine să se învețe acest 
joc. La noi, copiii capătă primele no
țiuni ale baschetului la 7 — 8 ani. De 
altfel, toți jucătorii pe care i-ați văzut 
in această selecționată au pornit in ca
riera lor de la această olrstă.

Bob Cousy, de pildă, este vestit in 
toată țara pentru centrul de copii 
care îl conduce. Așadar, apare cit

pe 
se 

poate de clar faptul că atunci tind mai 
multi copii încep cit mai timpuriu prac
ticarea baschetului, există și posibili
tăți de selecție mult mai mari.

Cîteva cuvinte despre apărarea 
„zonă". După părerea mea. această tac
tică nu numai că nu constituie mijlocul 
cel mai eficace de oprire a atacului 
advers (exceptind situațiile tind se 
joacă in aer liber), dar diminuează și 
frumusețea spectacolului. Dacă echipe
le noastre s-ar apăra în „zonă", sălile

'n

I'

Ultima evoluție

în care jucăm ar fi pe jumătate goale t 
In ceea ce privește atacul, am remar
cat adesea la jucătorii romîni bogate 
cunoștințe tactice. E bine însă ca ele 
să fie dublate de un ritm de joc cît 
se poate mai rapid. Pasele laterale fac 
să se piardă secunde prețioase in pre
gătirea atacului. Eu recomand țocut 
simplu, cu cel mult 2—3 pase, si nu
mai în „adîncime", după care ur
mează aruncarea la coș din orice po
ziție (se folosește mai mult arunca
rea din săritură și „tirligul" ). Noi avem 
posibilitatea de a dispune de 24 de 
secunde pentru o acțiune de atac Dar 
cred că ați observat că cele mai multe 
din atacurile noastre durează maxi
mum 10—12 secunde. Jucătorii aruncă 
foarte mult la coș și urmăresc cu regu
laritate la panou.

în încheiere, țin să subliniez că tur
neul nostru s-a dovedit util atit pen
tru selecționata noastră (am avut posi
bilitatea să vedem o țară frumoasă, îrt 
care vom reveni oricînd cu plâcere. uii 
public competent și entuziast) cit 
sper, pentru sportivii romîni".

A. VASILIU

in Ura noastră

au sosit vineri 
După o scurtă esca- 
continuat 

formația 
a campionatului u- 
figurează printre al

a selecționatei profesioniste a S. U. A.

drumul
mascu-

Concurs popular
de regularitate și rezistența

realizat 
stadio- 

demon-

Se cunosc finalistele

Consiliul regional UCFS Dobrogea. 
organizează în ziua de 31 mai un con
curs popular motociclist de regulari
tate și rezistență. Competiția se va 
desfășura pe cinci trasee diferite, în 
așa fel ca motocicliștii de Ia fiecare 
clasă de capacitate să parcurgă traseul, 
dus-întors, în aceeași zi, 
și sosirea în Constanța, 
clasele sînt următoarele : Constanța— 
Mangalia — scutere și 
Constanța—Negru Vodă — motociclete

cu plecarea 
Traseele și

motorete ;

de 125 cmc ; Constanța—Cernavodă — 
motociclete de 175 cmc : Constanța— 
llîrșova — motociclete de 250 cmc; 
Constanța—Tulcea — motociclete cu 
capacitatea de 350 cmc și mai mari.

La acest concurs pot participa pose
sorii de motociclete, motorete și scu
tere din regiunea Dobrogea. înscrie
rile se fac pînă la 25 mai, ora 21 la 
sediul școlii auto-moto a clubului Farul 
Constanța.

Profesioniștii americani au 
joi după-amia2ă, în potcoava 
nulnâ Republicii, o excelentă 
strație baschetbalistică. Cei 8000 de
asistenți au urmărit cu interes evoluția 
spectaculoasă, simplitatea și eficacita
tea la panou a oaspeților. Firește, nu 
au lipsit nici aplauze la „scenă des- 
cliisă“ fie pentru tehnica desăvîrșită 
și fantezia lui Cousy, pentru măiestria 
în conducerea balonului și precizia ti
rului lui Robertson, pentru îndemî- 
narea cu care uriașii Lucas, Petit și 
Heinsohn jonglau balonul sub panou, 
ca și pentru acțiunile bine concepute 
ale selecționatei bucureștene. Scorul

de 130—75 (60—31) a fost realizat do 
Cousy 12, Heinsohn 16, Robertson 28, 
Cola 10, Jones 9, Lucas 36, Petit 19 
pentru selecționata profesionistă ame
ricană, Nedef 6, Novacck 11, Albu 8, 
Nosievici 6, Tursugian 10, Popovici 2, 
Cr. Popescu 6. Spiridon 16, Giurgiu 4, 
Birsan 2, Savu 4 pentru selecționata 
bucureșteană.

Cu demonstrația de joi, baschetba- 
liștii profesioniști din S.U.A. și-au în
cheiat turneul în țara noastră. Ei an 
plecat vineri dimineață la Cairo și după 
turneul ce-1 vor efectua în R.A.U. so 
vor înapoia în Europa, pentru a juca 
în Iugoslavia.

campionatului pe echipe

S-au încheiat semifinalele campio
natului republican de șah pe echipe. 
După o luptă interesantă, punctată de 
numeroase partide valoroase, se cunosc 
formațiile care iși vor disputa in tur
neul final titlul de campioană.

LA BUCUREȘTI, gazdele — Cons
tructorul și Știința — au fost In a- 
fară de concurență. Studenții bucureș- 
teni i-au întrecut pe colegii lor 
din Brașov cu 5—1, în timp ce Cons
tructorul n-a lăsat decît */2 punct Sănă
tății din Roșiori. Apoi Știința Bucu
rești a învins cu 4—2 pe Farul, iar 
Constructorul cu 5—I pe Știința Bra
șov. Clasamente i 1. Constructorul I8V2 
p. (din 24 posibile), 2. Știința București 
17 p.. 3. Farul 13 p.. 4. Știința Brașov 
7'/i p., 5. Sănătatea 4 p.

LA TIMIȘOARA situația a fost iden
tică. Știința din localitate și Electro
nica București s-au desprins din pri
mele runde, sosind la egalitate pe pri
mele două locuri, cu un avans apre
ciabil : 17’A p., față de 13 p. cît a to
talizat a treia clasată, Știința Cluj, 
In continuare: Petrolul Pitești 8 p. 
Electroputere 4 p.

LA IAȘI lupta pentru calificare a 
fost mai echilibrată, trei echipe concu- 
rind cu șanse egale. C.S.M.S. a ratat 
locul II din cauza infringerii suferite 
în mod surprinzător la Știința Galați 
(2V2—3V2). Și astfel, s-au calificat 
Spartac București (15 p). și Petrolul 
Ploiești (I4*/a p.). Pe locul III C.S.M.S. 
13’A p„ apoi Știința Galați 123 p. și 
Progresul București 5 p.

LA BAIA MARE victoria in grupă 
a revenit formației Crișul Oradea cu 
I6V2 p., la mare luptă cu Progresul 
București (153 p) și Voința T g. Mureș 
(13 p.j. Pe ultimele două locuri: Si- 
derurgistul Hunedoara (9 p.) și Chi
mistul Baia Mare (6 p.).

în turneul final vor țuca : Construc
torul. Știința. Electronica. Spartac și 
Prog-esul din București. Știința Timi
șoara. Petrolul Ploiești și Crișul 
Oradea.

Cîștigăiorul
= Dacă vă închipuiți cumva că am 
= ales acest titlu numai pentru că a 
= devenit celebru pe coperta volumului 
= de povestiri al lui Hemingway, vă 
= asigur că mă nedreptățiți. O să ve- 
= deti insă în cele ce urmează că deși 
z intre volumul marelui scriitor și 
= campionatul de fotbal al raionului 
= Slatina nu e nici cea mai mică le- 
= pătură, titlul se potrivește de mi- 
= nune. Stați. să vedeți.
= Așadar echipa „Constructorul" — 
z Slătioara este, sau ar trebui să fie, 
= în fruntea clasamentului. (Se pri- 
= cep tinerii colectiviști și la munca 
= timpului și la creșterea vacilor de 
Ș lapte, se pricep și la fotbal). De ce 
= scriu „este sau ar trebui să fie" ? 
= Pentru că este dar... nu este / E 
5 clar, nu ? Nu e clar ? Așa am zis și 
” eu și am plecat să mă lămuresc. 
| la consiliul UCFS Slatina și m-am... 
= lămurit / lată cum. Din scriptele co- 
= misiei raionale reiese că slătiorenii 
5 au în clasament un avans serios, 
z Asta cred ei și comisia raională 
= Numai că treburile nu stau tocmai 
| așa. Tovarășul Diaconu, tehnicianul 
= UCFS-ului raional. îmi explică pe 
Ș îndelete că în clasament trebuie o- 
= perate unele modificări.
Ș Să le eedem. La 7 mai a c. biroul 
Ș consiliului raional hotărăște ca me- 
= ciul din 3 mai, dint-e Recolta (? I) 
H Slătioara și Recolta Dranovăt să fie 
; considerat pierdut de ambele echipe 
= cu 0—3. deoarece „au schimbat ca- 
z rasterul jocului, din oficial în neo- 
z ficial". Cum de-au făcut una ca 
= asta? Simplu. Nu s-a prezentat ar- 
z bitrul. altul n-au găsit, te-enul na 
z era marcat, tar porțile n-aveau pla- 
= se (se juca la D-anovăt) Pentru că 
z tot se adunase lumea, au făcut un 
z meci amical arbitrat de un bine- 
| voitor și terminat cu scorul de l — l 
z și au comunicat asta raionului.
^îiuiiiiiiuiiiiiiiitiiiiuiiuiiiiiiiiuiiuuuiiiiiiuiuiiuuuuuuuuuuuiiiiiiiuiiuuiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuiiiuutiuiiuiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiuuiliiUHuiiiiumimiummmiiuuiuiiuHiiuiiiiuHiuî

nu ia nimic!

echipa locală pentru 
terenului, tovarășii 

raional UCFS 
amintită. Deci, 
celor două e- 

punct, să le

în loc. să hotărască — să zicem 
— rejucarea (nu existase un arbi
tru) sau — în cel mai rău caz — să 
sancționeze 
neamenajarea 
din 
au 
in 
chipe cite

biroul 
luat măsura 

loc să dăm
. . un ____
luăm cite două. Si le-au luat. Ba 
nu, că după ce le-au luat, nu le-au 
mai luat I Prinir-o altă hotărîre. s-a

tnceapa meciul, 
ce mai așteptați ?

— Trebuie 
Ieșiți pe teren,

— Păi, așteptăm să se hotărască 
la ce scor pierdem sau cîștigămHI 

Desen ’ ~de S. NOVAC
menținut rezultatul de pe teren, 
după un meci... amical. De ce? Nu 
mă întrebați pe nune, ti oe tova

8
3

rășii de la Slatina, că eu nu m-am 
dumirit. Și nici ei.

Tot în ședința respectivă Recolta 
(iar Recolta, nu Constructorul I) 
Slătioara... pierde cu 0—3 meciul 
susținut ia 19 aprilie (cu 3 săptă- 
mini in urmă) cu Recolta G.A.S. 
Piatra-Cilt și terminat la egalitate: 
0—01 Așadar, să tăiem încă un 
punct Slătioarei și să-l adăugăm 
celor de la Piatra (a doua in clasa
ment). în regulă? Da și nu. Ulte
rior s-a apreciat că nu s-a... apre
ciat just și urmează să se revină, 
dacă nu cumva se va reveni. Cla-, 
nu? (Nu e vina mea că scriu așa 
de îndlcit. încîlcită e. ca să zic așa. 
„documentarea" ).

Tot Intr-o ședință a biroului s-a 
hotă'it să se infirme o hotărire pre
cedentă, care lua drept de joc pe o 
etapă oe teren propriu echipei Avin- 
tul din comuna Oporelul. cu care 
urmau să joace... — ati ghicit — 
tot slătiorenii f De ce? Fiindcă pri
ma hotărire fusese hotărită... pripit. 
S-a constatat că prima constatare 
nu fusese întemeiată.

S-a mai hotărit la 7 mai ca echi
pele din D'anooăt și Mtlcoo să fie 
scoase din campionat dacă pînă la 
17 mai nu plătesc taxa de partici
pare in campionatul la care... par
ticipau încă din tur. Dar nu s-a 
mai așteptat 17 mai și la 15 mai 
iar s-au adunat membrii biroului si 
le-au sancționai, cu două zile mai 
înainte de soroc. La 19 mai Milco- 
eul (pe locul ultim în clasament) 
și-a plătit taxa. Mai joacă in ultima 
etană. de miine? .. — Nu I Categoric

3'
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nu I afirmă too. Diaconu, tehnicia- 2 
nul, membru al biroului consiliului 3 
raional UCFS — iar taxa va conta 3 
pentru viitorul campionat". „ —Da! = 
Categoric da 1 Participă 1“ susține 3 
too. Dicu, președintele. „— De. 3 
știu și eu ? Eu sînt contabil" — se 5 
scuză privind „superior" spre D'ă- 3 
gășani, too. Negru, economistul, ca-e 3 
a încasat, dar nu știe pentru ce a 3 
încasat. Ba nu I Ba da f Ba da I = 
Ba nul etc. etc. susțin pe rind to- 3 
varășii Dicu și Diaconu, afirmând, = 
tot pe rind, cind „pro", tind „con- Ș 
tra", schimbîndu-și părerea dintr-un 5 
minut intr-altul, astfel că nu mai în- 2 
țelegi pînă la urmă care susține și 3 
care nu susține ce susține. Va juca 2 
sau nu va juca ? Aceasta e int-eba- 3 
rea. la care vom afla răspuns poate 3 
in anul viitor, că de jucat s-ar pu- = 
tea să joace, cu Recolta G.A.S. 3 
Piatra-O'lt care, cu o victorie la 8 3
goluri diferență, poate t-ece in frun- Ș 
tea clasamentului Ceea ce n-ar fi 3 
o minune, intre atîtea minuni. 3

Zic s-ar putea să țoace. oent-u ră Ș 
pină la urmă s-a' putea să nu ioace. 2

Și cistigătorul „de pe teren" ? 2
veți întreba. Nu v-am sous eu la in- 5 
ceput ? în asemenea condiții, ciști- ș 
gătorul nu ia rutnic t

Ce-ar fi să nu se mai joace pe te- 3 
ren. ci în localul Consiliului raional ș 
UCFS Slatina? Fotbal cu nasturii 5 
Ar fi mai la indemina tovarăsilo'. 3 
să se pronunțe asuo-a rezultatelor. = 
Numai că ei se decid așa de greu 
pînă revin asupra deciziilor...

MIRCEA COSTE A



CĂLĂRIE
După întrecerile din R. S. F. Iugoslavi»

Progres evident la junior
Duminică

R. P. Romînă-R. P.

Invitație la întrecere!

foarte mult în urmă. Ca

în ierarhia mondială a voleiului, țara 
noastră deține unul din locurile de 
frunte, echipa reprezentativă masculină 
mîndrindu-se cu titlul de campioană 
europeană cucerit in octombrie trecut. 
Prestigiul sportiv trebuie consolidat și 
dezvoltat printr-o comportare și prin 
rezultate mereu inalte. Este o proble
mă permanent deschisă.

Pentru aceasta antrenorii — și nu 
numai cei ai loturilor republicane, toți 
antrenorii secțiilor de volei din cluburi 
și asociații — trebuie să înscrie prin
tre preocupările lor și pe aceea de onoare 
de a pregăti temeinic și a furniza ele
mentele de perspectivă, cadrele de re
zervă ale echipelor naționale. Aceasta, 
in cadrul unui climat asigurat cu gri
jă și cu sîrguință pentru creșterea con
tinuă a nivelului voleiului de la noi. 
Cum ? Printr-o mie de mijloace, pe 
care se înțelege că nu le vom înșira 
aci, ocupindu-ne doar de unul din as
pectele muncii și sarcinilor ce le revin 
antrenorilor in această privință. E vor
ba de o singură fațetă din cele multe 
ale acțiunii de selecție, esențială însă 
pentru actualul moment al evoluției 
voleiului în general și a celui de. la noi 
in special.

în volei, punctul crucial — parado
xal, dar și de impas. în același timp — 
este determinat in clipa de față de pro
gresele — aproape de perfecțiune — 
atinse de jocul în ofensivă, de eficaci
tatea atacului, mai cu seamă de forța și 
de viteza sa, în raport cu care apăra
rea a rămas 
urmare, jocul este pîndit, cum e și fi
resc în atari împrejurări, de primejdia 
tipizării, șablonismului, de pericolul 
scurtării fazelor, iar astfel și de acela 
al reducerii spectaculozității. Problema 
reține de mai multă vreme atenția spe
cialiștilor voleiului din lumea întreagă 
și deopotrivă pe ale tehnicienilor noș
tri, care sugerează și reclamă Federa
ției internaționale de volei diverse mo
dificări ale regulamentului de joc (ri
dicarea fileului, admiterea trecerii mii- 
nilor peste plasă ș.a.), în măsură a 
micșora decalajul dintre posibilitățile a- 
tacului și cele ale apărării. O dată și 
o dată, modificările — acestea sau al
tele — cti siguranță că vor veni. Ele 
nu trebuie însă așteptate, să zicem așa, 
cu mîinile în sîn. Trebuie făcut și pînă 
atunci ceva. Și soluții sint.

Înainte de toate, de bună seamă că 
sînt necesare nu măsuri pentru frîna- 
rea progresului atacului, pentru negli
jarea lui în pregătire, ci pentru ajuta
rea apărării. Se impune deci imprima
rea unui accent substanțial în lucrul 
la acest capitol, acțiunea fiind nevoie 
a fi dusă pe două planuri. Mai întîi, 
atenție sporită pregătirii defensive a 
actualilor jucători fruntași formați, care 
alcătuiesc echipele categoriei 1 (reco
mandarea e bineînțeles valabilă și pen
tru echipele feminine). Paralel cu a- 
ceasta, căutări asidue din partea tutu-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4-a Nr. 4448

mod 
sluji

buni 
enu-

ro-r antrenorilor, instructorilor, profeso
rilor de educație fizică cu specializarea 
volei, în vederea găsirii de noi elemen
te, tinere, talentate, cu înclinații native 
excepționale pentru jocul în defensivă, 
acrobatic, dotate cu însușiri îndeosebi 
pentru rolul de coordonator al dispo
zitivului tactic, de distribuitor de pase 
precise și de ridicător. De asemenea e- 
lemente a început să ducă lipsă în 
acut voleiul și tocmai ele îi pot 
mai mult acum.

Coordonatori de Joc și ridicători 
sînt în toate echipele. Nu-i vom 
mera. Sînt și în cele de băieți și în 
cele de fete. Sînt, se străduiesc conști
incios să-și îndeplinească 
deseori își cîștigă dreptul 
re. Din păcate însă, nici 
ceste elemente nu poartă 
valori proeminente, care să indice pre
zența unor personalități aparte, de an
vergură mondială, în compartimentul 
respectiv.

înregistrăm mereu alți trăgători cu 
comportări frumoase și anunțînd cu 
certitudine progrese, fără ca în același 
timp să se ivească și un nou Drăgan. 
un nou Fieraru, un nou Ponova, Mihăi- 
lescu, Mușat, Cherebețiu sau Cristea. 
De ce oare ? Să fie cumva de vină sin
gură creșterea însemnată a atacului ? 
Sau s-a stins, o dată cu cei de 
sus, sursa unor asemenea valori 
rîndurile tineretului nostru ? Nu, 
doar și poate că nu. Alta e cheia 
blemei. Este clar că nici Drăgan și 
nici Fieraru, ca și ceilalți, n-au apărut 
din senin. Ei au fost rodul căutărilor 
perseverente, dăruirii unor antrenori ca 
Milorad Koin, care l-a descoperit pe 
Aurel Drăgan la Timișoara, și ca Tă- 
nase Tănase din Brașov, căruia ,i se 
datorește descoperirea lui Gheorghe 
Fieraru

misiunea și 
la evidenție- 
unul din a- 

eticheta unei

mai 
din 

fără 
pro-

CONSTANTIN FAUR

întrecerilor SPORTIVE

8 :
MÎINE

Buc—■
11.30 :

Con-

10.30 : 
(iun.).

ora 
anii-

ora
Pi-

Stadionul Tineretu- 
11 : Confecția—Vo- 
(f).
NAUTICE : Lacul 

ora 9 : întreceri în 
Dinamo".

LUPTE : Terenul <le handbal din 
iparcul Dinamo, de la ora 16 : Cam
pionatul republican de lupte libere 
(seria A).

CICLISM : Velodromul Dinamo, 
«de Ia ora 16,30 : București—Sofia 
(întrecere internațională).

și marți
Ungară (feminin)
După ce marți și miercuri lotul feminin a susținut două 

meciuri internaționale la Constanța, în compania echipelor 
Start Varșovia și Start Praga, iată că alte două partide 
internaționale sînt programate pentru echipa noastră 
olimpică. Este vorba de dublul meci cu puternica repre
zentativă feminină a R. P. Ungare, echipă care a avut în 
acest sezon un bogat program internațional. Voleibalistele 
maghiare au evoluat recent în U.R.S.S., unde au obținut 
succese grăitoare. Intre altele, printre învinsele formației 
R. P. Ungare s-au aflat selecționatele Gruziei și Azer
baidjanului, în fața cărora voleibalistele maghiare au cîș- 
tigat cu 3—2.

In ultimul timp și selecționata noastră a atins o formă 
corespunzătoare. îndeosebi în al doilea meci de la 
Constanța multe componente ale lotului olimpic au prac
ticat un joc dinamic, variat, probînd serioasele resurse 
ale reprezentativei noastre. In cele două meciuri cu volei
balistele maghiare, antrenorii noștri vor folosi următoarele 
jucătoare : Doina Ivănescu, Lia Vanea, Ana Mocanu, Doina 
Popescu, Alexandrina Chezan, Elena Verdeș, Sonia Col- 
ceriu, Elena Enculescu, EHsabeta Goloșie, Dana Golimaș, 
Margareta Șorban, Helga Schreiber, Viorica Mirion, Cor
nelia Lăzeanu, Natalia Todorovschi și Marilena Ștefănescu.

Primul meci R. P. Romînă — R. P. Ungară va avea loc 
mîine dimineață în sala Floreasca, începînd de la ora 
10,00, iar revanșa marți la ora 18, tot în sala Floreasca.

• In zilele de 26 și 28 mai selecționata masculină de 
tineret a țării noastre va susține două meciuri internațio
nale în compania echipei de tineret a R. P. Polone. Pri
mul joc va avea loc marți la Brăila, iar cel de al doilea 
joi, la Galați.

Lia Vane-a, la fileu, în meciul R.P.R. — Austria, des
fășurat in toamna anului trecut la Constanța.

Foto : T. Roibu

lată exemple care trebuie urmate, 
iată așadar ce considerăm că este pri
mordial de făcut în clipa de față, știind 
că numai cine nu caută nu găsește. 
O acțiune susținută trebuie pornită în 
această direcție de către toți antrenorii, 
de toate categoriile, impulsionați de 
măsuri corespunzătoare pe care să le 
ia federația, o acțiune de întinderea și 
intensitatea celei care a stimulat, de 
pildă. îmbunătățirea generală a servi
ciului.

Așteptăm deci pentru aceasta de la 
antrenori să răscolească baza largă de 
mase a voleiului, să-și îndrepte privi
rile stăruitor spre întîlnirile Spartachia- 
deî republicane, campionatelor de ca
lificare, campionatelor școlare, să orga
nizeze în cluburi și în asociații spor
tive. la sate ca și la orașe, cît mai 
multe competiții propagandistice, de 
selecție, pentru depistarea talentelor. Ei 
vor atinge desigur cu acest prilej și 
alte obiective. Printre cele mai de preț 
va fi însă și acela al găsirii înlocuito
rilor de mîine in reprezentativă a lui 
Drăgan și ai lui Fieraru, aflarea vi
itoarelor paveze din defensivă, în stare 
să reducă pină la tăcere atacul advers, 
descoperirea viitoarelor motoare ale 
contraatacurilor reprezentativei. Subli
niem o dată în plus că afirmațiile și 
aprecierile se referă și la voleiul nostru 
feminin, unde lipsa e chiar mai mare 
decît la băieți, dar se observă mai 
greu pe plan intern, din cauza insufi
cienței atacurilor.

Mențiuni de onoare vor da strălucire 
cărților de vizită ale antrenorilor ce 
vor birui în întrecerea aceasta, ale că
rei prime roade sperăm să le con
semnăm încă în decembrie — ianuarie, 
o dată cu începerea noului campionat I

HANDBAL: 
lui, de la ora 
ința Sighișoara

SPORTURI
Snagov, de la 
cadrul „Cupei

POLO : Ștrandul Tineretului, de 
Ia ora 10 ; C.S.S.—Progresul, Rapid- 
Dinamo, S.S.E. Nr. 2—Steaua, 
Știința—S.S.E.Nr. 1 —- meciuri în 
cadrul campionatului republican 
de juniori.

VOLEI : Sala Floreasca, de Ia 
ora 10,00 : R. P. Romînă—R. P. 
Ungară (feminin).

Dtipă o frumoasă evoluție 
cursul hipic internațional de 
visad și la serbările de la 
călăreții romînî s-au înapoiat 
Dat fiind faptul că aceste 
au constituit inaugurarea i 
competițîonal internațional, iar partici
parea sportivilor romîni — în special 
a juniorilor — a avut ca scop princi
pal verificarea stadiului de pregătire, 
i-am rugat pe antrenorul MIHAI TIMU 
să ne răspundă la cîteva întrebări, 
împărtășindu-ne concluziile sale în le
gătură cu cele două competiții.

— Primiți cu multă simpatie și prie
tenie, călăreții ronț ni au căutat și au 
reușit să ofere publicului evoluții mult 
aplaudate. Călăreții noștri au cucerit 
8 din cele 10 probe la care au participat 
in compania sportivilor iugoslavi și 
maghiari, arăiind o pregătire superioa
ră. Este îmbucurător faptul că aceste 
victorii au fast însoțite de o evoluție 
a sportivilor noștri la un nivel tehnic 
ridicat, un nivel care subliniază evident 
progresul realizat

in con- 
! la No- 

Belgrad, 
în țară, 
întreceri 

sezonului

— Este, desigur, greu ca — în 
această situație — să faceți re
marcați. dar._

— Intr-adevăr, toți cei șase călăreți 
au contribuit la frumosul succes reali
zat la concursurile din R.S.F. Iugosla
via. Eugen lonescu, Vasile lonescu. 
Mircea Silea — juniori și C. Vlad, și 
A. Costea — seniori, s-au aflat de fie
care dată in primele locuri ale clasa
mentului probelor.. în ceea ce privește 
comportarea lui Adrian Valentir, cu 
toate că el nu s-a numărat printre pro
tagoniști și n-a reușit să obțină un loc 
intre primii trei clasați, trebuie aprecia
te eforturile și progresele pe care le 
face. Să ținem insă seama că el are. 
numai... 15 ani. Să adaug că atît el 
cit și Mircea Silea și Vasile lonescu 
sini debuianți in echipa de juniori și. 
bineînțeles, in concursuri internaționale.

— Așadar, juniorii s-au remar
cat în această Întrecere și ne dau 
speranțe pentru „europenele" de la 
Budapesta.

— La Novisad echipa noastră a cu-, 
cerii cupa juniorilor, inirecirul catego
ric pe tinerii călăreți maghiari și iu
goslavi. După cum se știe. Eugen și 
Vasile lonescu au cîșligat cîleva probe 
importante. Dar, In afara acestor re
zultate. lucrul care ne bucură cel mai 
mult este omogenitatea și valoarea ge
nerală a echipei.

Vasile lonescu, unul din călăreții de bază ai echipei noastre.

ATLETISM : Stadionul Republi
cii, dc la ora 9 : Concurs rezervat 
elevilor școlilor profesionale. Sta
dionul Tineretului, de la ora 8,30 
și ora 16 : Campionatul orășenesc 
pentru copii și juniori categ. I.

HALTERE : Sala Dinamo II, de 
la ora 9 : Progresul—C.P.B. (categ. 
B) ; Olimpia-Viitorul (campion a trai 
orășenesc — categoria A).

LUPTE : Terenul Progresul din 
sir. Ion Vidu, de la ora 9,30 : Cam
pionatele republicane de lupte cla
sice (seria A și B).

FOTBAL : Stadionul Republicii : 
de la ora 17,15: România (tineret) 
— Un garia (tineret); în deschidere 
de la ora 15,30: Rapid—FI. roșie

— Ce concluzii se pot trage c 
privire la aceste prime evoluții ș 
mai ales, cu privire la pregătire 
de viitor a tinerilor noștri călăreți

— Cred că avem șanse evidente l 
campionatele europene. Eugen lonesc 
(cu Fraga și Gratis) a dovedit că ar 
toate posibilitățile să obțină rezultat 
superioare chiar la probe mai grei 
decît cele prevăzute in programul „eu 
ropenelor". Foarte bine pregătit, tc 
lenlai. Eugen lonescu va trebui s 
muncească insă mai mult pentru cc 
rectarea, pentru îmbunătățirea poziții 
în șa, să-și completeze și să-și perjei 
ționeze deprinderile in conducerea ce 
lului pe parcurs. Vasile lonescu are u 
stil corespunzător și o poziție bun 
care-l avantajează. Este recomandab 
ca el să insiste mai mult pe folosire 
mijloacelor de conducere a calulu 
Poate obține rezultate foarte bune c 
calul Gerilă, dar nu s-a acomodat c 
Simplon și trebuie pusă problema uni 
eventuale schimbări a calului. Mirce 
Silea a dat, de asemenea, saiisfacți 
deplină. în special cu Ghidran, el ■ 
făcut parcursuri excelente și poate fan 
față probelor de la campionatele eurc 
pene (1,30 m cu baraj de 1,40 m). Mc 
puțin convingătoare au fast însă evolu 
țiiie cu Arcaș

S;

— Ce credeți că va trebui făcu 
pentru ca echipa de juniori să con 
firme rezultatele obținute și 
poată obține noi succese ?

primul rînd să analizăm 
deficiențele semnalate in 
de care am vorbit. Trebui.
repartizarea materialului ca

a 
in

- In 
exigență 
trecerile 
revăzută 
balin. Se impune lărgirea lotului d 
juniori pentru a se asigura o bază d. 
selecție mai mare. Pină acum, tineri 
călăreți (juniori ai cluburilor Științ. 
și Steaua) au fost pregătiți cu multi 
grijă de antrenorii Gh. Antohi și M 
Măinescu și, firește, această nuinc< 
trebuie continuată, intensificată. In ceec 
ce privește activitatea competițională 
juniorii trebuie să participe la cit ma 
multe din competițiile interne ce voi 
fi organizate și in special să fie pre 
zenți la startul probelor de categorii 
mijlocie — 1,30 rn — care vor faci 
parte din programul campionatelor eu 
ropene de la Budapesta.

— d. g. -

Buc. (juniori) Teren C.A.M., de la 
ora 8,45 : Steaua—C. S. Ș. Buc. 
(jun.) ; ora 10,30 : Știința Buc— 
C.F.R. Pașcani (categ. B).

Teren Timpuri noi, de la 
10,30 : FI. roșie Buc.—Metalul 
tești (categ. C.).

Teren Dinamo I, de la ora 
Dinamo Victoria—Portul Constanța 
(jun.) ; ora 9,45 : Dinamo 
Fanai Constanța (jun.) ; ora 
Dinamo Victoria—Electrica
stanța (categ. C).

Teren Steaua, de la ora 
Setana—Viitorul Electronica

Stadionul Ciulești, de la 
1030 : Rapid—Steaua (meci 
cal). în deschidere, de la ora 9,15 : 
joo între echipele de copii Tehno- 
melal și Confecția.

CICLISM : Velodromul Dinamo, 
de Ia ora 16,30 : București—Sofia ș| 
(întrecere internațională).

Șoseaua București—-Oltenița km. 
13, de la ora 10 : Campionatul oră
șenesc contratimp pe echipe.



T B A L
Scrisoare deschisă „Speran|ele“ fotbalului romîn și maghiar față în fată

„PROGRESUL" CĂTRE „PROGRESUL"
Noi muncitorii, tehnicienii și 

funcționarii de la fabrica de încăl
țăminte „Progresul" — simpatizanți 
ai echipei de fotbal Progresul, în 
activitatea practică pe care o des
fășurăm depunem toate eforturile 
pentru ca produsele noastre să a- 
lingă o calitate superioară, la ni
velul exigenței publicului consu
mator. Noi am roți cu toții daco 
soțiile jucătorilor de la Progresul 
ne-ar fi adresat o scrisoare simi
lară, în care ne-ar reclama calita
tea pantofilor „Modern" pe care-i 
confecționăm. Motivul supărării 
noastre este ușor de înțeles: noi re
prezentăm fabrica, prestigiul și „cu
lorile" ei. Dar, ei ? Nu ne supără 
fi nu sîntem afectați că echipa pier
de meciuri, ci faptul că nu practică 
un fotbal de calitate, ca în prima 
parte a campionatului.

Ce fac antrenorii ? Ce le jac ele
vii ? Ce se înlîmplă cu echipa ? 
Sincer, sîntem neplăcut surprinși. 
Citul enislăm la meciurile echipei 
noastre preferate avem impresia că

pe teren vedem o navă pe o mare 
furtunoasă, care face eforturi dis
perate să nu fie înghițită de valu
rile stimite de „nepttmii" din Giu- 
lești, Arad etc.

Conducerea clubului ar trebui să 
analizeze cu seriozitate toate ca
rențele echipei pentru a o scoale 
din impas.

Noi, cei care vă trimitem scri
soarea, muncim într-o întreprindere 
care poartă același nume cu echipa 
pe care o îndrăgim. Rămînem aceiași 
simpatizanți și susținători, avînd 
convingerea certă că vom asista în 
curînd la redresarea echipei de fot
bal Progresul.

, Ivan Constantin, șef serv, finan
ciar, Vieaș Pavel, tehnician. Cris- 
tache D-tru, inginer, Mihai Lorica 
tehniciană, Vierași Gabriela, dacti
lografa, Coifeeeu Elena, dactilogra
fă, Coifescu Liviu, muncilor, Pave-j 
Eugen, șef ®. pază, Godini Mircea, 
calculator, Șerban Petre, conir. că
lit., Marinescu N., contr. călit.

Mîine, sladiwiuî Republicii găzduiește 
de la ora 17,15 o atractivă partidă 
internațională, care va opune selec
ționatele de tineret ale Romîniei și Un
gariei.

„Cuplul" Marian-Petschovski trimite 
pe teren o garnitură care cuprinde pe 
cei mai talentat! tineri fotbaliști rorrrtni. 
„Unsprezecele" antrenat de cei doi 
foști internaționali a realizat, în a- 
cest sezon, cîteva frumoase rezultate. 
Jocurile, însă, s-au desfășurat în străi
nătate — in Suedia și R.F.G. — și 
iubitorii de fotbal, suporterii le-au a- 
preciat doar relatările publicate în co
loanele ziarelor. De data aceasta ei 
vor fi măritori oculari la evoluția favo- 
rifilor și comentariile tribunelor vor 
fi făcute „pe viu"...

Iniîlnirea cu selecționata de tineret 
a R.P.U. capătă un plus de interes și 
drnir-nn alt ptmtS de vedere. Adver
sarii selecționatei de tineret a tării 
noastre alcătuiesc o formație reduta
bilă, capabilă .să ne dea o imagine 
ma: completă a valorii „speranțelor" 
noastre. Spunem aceasta, privind „.car

tea de vizită" a oaspeților, care are 
înscrise pe ea o serie de victorii asu
pra reprezentativelor corespunzătoare 
ale R.S. Cehoslovace (1—0, la Kecs
kemet), U.R.S.S. (4—3, la Moscova), 
R.S.F. Iugoslavia (2—1, la Szeged), 
Austriei de Nord (5—0, la Gycr). An
gliei (2—1, la Budapesta). Cunoscu
tul specialist Gustav Sebeș ne declara 
vineri după-amiază. la sosire, că :

„Lotul de tineret care s-a deplasat 
la București are numai jucători de ca
tegoria A și printre ei se află trei 
valori deosebite, — portarul Varga 
(Vas^s), fundașul Csordas (Ujpest) 
și înaintașul Puskas (Vasas)“.

De altfel, el ne-a comunicat și for
mația probabilă pentru iniîlnirea de 
mîine: Varga (Geczi) — Fomiagini, 
Csordas, Pocsai — Galambos, Sziics— 
Karaba, Szuromi, Ronai, Puskas, Si- 
koră.

Antrenorul Borzsei, care asista la 
convorbire, ne-a numit rezervele i 
PaBcsies fstoper), Vagi (mijlocaș) și 
Raczi (înaintaș).

De la antrenorii noștri am aflat for
mația probabilă a echipei rominef 
Andrei — Lupescu, Dumitru Nicolae, 
Grăjdeanu, Hălmăgeanu—Dinu, lancu- 
Matei, Dumitriu 11 (Frățilă), Pavto- 
vici (Adam), Codreanu.

Antrenorul principal al echipei noa-. 
sire, Bazil Marian, ne declara, prin
tre altele: „Deși selecționata oaspe este 
valoroasă, așteptăm cu încredere jocul 
de duminică. La ultimele antrenamente 
toți componenții lotului s-au prezen
tat în formă bună. Pe de altă parte 
ei sînt dornici să corilirme rezultatele 
obținute în acest sezon. Iată de ce 
consider că fiecare se va strădui să 
dea tot ce poate în acest meci, care 
se va desfășura în lata publicului nos
tru".

Fără îndoială că Bazil Marian are 
dreptate. Andrei, Dumitru Nieolae, 
Dinu, Dumrtriu II sau lancu, toți băie
ții au datoria să lupte cu toată ar
doarea pentru obținerea unui rezultat 
favorabil, dublat de un joc spectacu
los, pe măsura talentului și pregătirii 
lor tehnice.

Campionatul republican de juniori
Despre micii fotbaliști

Interviu cu G. Smărăndescu, antrenorul echipei
laid rezultatele Înregistrate in etapa a 

'-o «i returului din cadrul campionatului 
le juniori:

Seria I: C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. 
tfeamț 3—0 (neprezentaie). Moldova Iași— 
rextila Buhuși 2—1 (2—0), C.S.M.S. Iași— 
Jnirea Botoșani 20—0 (7—0) 1 1

Seria a Xl-a: Rapid Focșani — Siderui- 
jistul Galați 1—2 (0—1), Rulmentul Bîilad— 
Laminorul Brăila 3—0 (1—0), Moldova Moi- 

— Meialosport Galați 0—3 (0—2), TI. 
Roșie Tecuci — Dinamo Bacău 5—2 (2—2).

Seria a IH-q: S.S.E. II București — Rapid 
10—1* (3—1), Metalul Tîxgoviște — Po- 

fctna Cîmpina 3—1 (3—0), C.S.S. Brașov — 
S.S4E. Ploiești 8—2 (2—1), Flacăra Moreni— 
Petrolul Ploiești 0—2 (0—1).

Seria a IV-a: Dinamo București — Fla
mura roșie București 1—3 (1—1), Farul 
Constanța — Electrica Constanța 6—1 (3—0), 
Tehnometal București — Dinamo Victoria 
București 1—6 (1—4), Portul Constanța — 
Rapid București

Sesia a V-a:
București 0—15

2—1 (1-0).
Unirea ” * 
(0—7) 1 Progresul

Răoaii — Steaua
Bucu-

[. C. Niirnberg și Szeged

iești — Știința București 0—0, C.S.S. Bucu- 
xeșii — Victoria Giurgiu 1—4 (1—v2).

Soî'ka c Vl-a: Progresul Alexandria — 
Mufioelul Cîmpulung 0—0, Unirea Bm. Vâl
cea — Tractorul Corabia 12—0 (5—4)), lîlec- 
trioa Pierd — Dinamo Pitești 0—8 (0—4).

Seric g VK-a; Minerul Lupeni — Victo
ria Colan 5—1 (3—0), Minerul Deva —
Fonduri! Tg. Jiu 1—0 (0—0).

Sena a VNl-a: Știința Timișoara — C-B-S. 
Timișoara 2—0 (1—0), C.S.M. Reșițo — Me
talul Tr. Severin 2—0 (1—0), Vagonul 
Arad — C.F.R. Arad 3—2 (1—0).

Sieste ■« EK-a: U.T. Arad — A^S.M.D. Soiu 
Mare 7-—0 (2—O), Recolta Casei — Crișul 
Oradea 1—0 (0—0), Steaua roșie Salonl©— 
Minerul Bihor 2—0 (1—0).

Serte « X-a: Știința Cluj — C.S.E. Oui 
7—4j (3—G). Minerul Baia Spire — Mi
nerul Baia Mare 1—4 (1—1), Unirea Dej— 
Gloria Bistrița 3—0 (0—-0).

Serte a Xl-a: Soda Ocna Mureș — Arieșul 
Turda 1—2 (0—0), Ind. Sîrmei C. Turzii— 
Mureșul Tg. Mureș 0—1 (0—0), Rapid Tg. 
Mureș — Chimica Tîrnâveni 0—1 (0—1).

Serte a XII-a: A. S. Cugir — Metrom 
Brașov 1—1 (0—0), C.S.M. Sibiu — Chimia 
Fâgâraș 1—0 (0—0), Gaz metan Mediaș — 
Textila Si. Gheorghe 5—2 (1—0), SI. roșu 
Brașov — Tractorul Brașov 3—0 (1—0).

de juniori a clirbului Farul

evoluează la Ploiești
și Pitești

în cadrul turneelor pe care Ie în
treprind în țara noastră echipele de 
fotbal F, C. Niirnberg (R.F.G.) și Sze
ged (R. P. Ungară) susțin duminici 
meciuri amicale. Astfel, spectatorii plo- 
teșteni vor avea ocazia să urmărească 
o valoroasă formație a fotbalului veet- 
german — F. C. Niirnberg — care va 
evolua în compania echipei Petrolul.

La Pitești, Dinamo din localitate va 
înlîlni pe Szeged.

în continuarea turneului, echipele 
oaepeie vor mai susține partifle în 
ziua de 27 mai la Timișoara. unde 
Szeged va juca cu Știința, și la Bucu
rești, unde F. C. Niirnberg va înlîlni 
o selecționată a cluburilor din cate
goria A.

Programul jocurilor 
din Capitală

Duminică dimineața la ora 10,30 pe 
stadionul Ciulești va avea loe un meci 
amical între echipele Rapid și Steaua, 
în deschidere de la ora 9,15 un joc 
între echipele de copii : Tehnometal— 
Confecția-

Teren C.A.M., ora 8,45 : Steaua 
București—=C.S.S. Biucurești (j) ; ora 
10.z30 : Știința București—C.F.R. Paș
cani (B). Teren Timpuri Noi, era 
10,30 : FI. roșie București—Metalul 
Pitești (C). Teren Dinam o I, ora 8; 
Dinamo Victoria—Portul
(i); era 9,45: Dinamo 
Farul Constanfa (j) ; ora 
uamo Victoria—Electrica
(C). Teren Steaua, ora 10,30 : Steaua 
București—Viitorul Electronica (j).

Constanța
București— 
11.30: Dî-

Constanța

După cum se știe, pregătirea de noi 
cadre constituie <o problemă însemnată 
în mișcarea sportivă.

In legătură eu acest „schimb de 
mîine" in fotbal, ne-am adresat antre
norului G. Smărăndescu, de la Farul,

actuală două 
de copii (pi- 

___ juniori acti
vează în campionatul republican, iar 
a doua în campionatul regional. La 
baza muncii de instruire care se

nostru. Farul are la ora 
echipe de juniori și două 
tici). Prima echipă de

în luptă pentru balon / Micii fotbaliști la antrenament.
Foto < I. Mihăică

e cărui echipă de juniori a cucerit de 
două ori 
publican.

consecutiv campionatul re-

Ce ne puteți spune în legă- 
cu „schimbul de mîine" infură 

cadrul clubului Farul ?

— Creșterea de noi cadre preocupă 
în mod deosebii conducerea clubului

desfășoară în colaborare cu tînărul 
profesor de educație fizică Cristian 
Boescu. stau documentele de planifi
care și evidență indicate de F.R.F. 
Respectînd particularitățile de vîrsiă 
și grad de pregătire, procesul de ins
truire se desfășoară avînd ca scop ur
mătoarele i pregătirea fizică generală, 
dezvoltarea calităților fizice de bază 
și specifice, învățarea procedeelor teh
nice ete.

Numeroase premii la concursuri și trageri
Jucati la Pronosportul de mtrne I

PREMIILE LOTO CENTRALConcursul PRONOSPORT de mîine 
24 mai prezintă meciuri echilibrate. 
Apar, printre cele 12 întîlniri, și trei 
partide internaționale ale fotbaliștilor 
noștri: Selecționata de tineret a R.P. 
Romine — Selecționata de tineret a 
R.P. Ungare, Dinamo Pitești — Szeged 
și Petrolul—F. C. Ntirnberg. în conti
nuare, jocurile cele mai echilibrate din 

a campio- 
pen ultima

La tragerea specială Loto Central
* 1 ‘ : ur-din 15 mai a.c. au fost omologate 

mătoarele premii:

Premiile obișnuite în bani

cea
la

etapa categoriei B șî din 
natului italian, ajuns 
etapă din actuala ediție.

lata programul integral 
PRONOSPORT de mîine, 24 mai

I. R.P. Romînd (tin.) — R.P. Ungara (tin.)
II. Dinamo Pitești—Szeged (R.P.U.)

ML Petrolul—F.C. Ntirnberg (R.F.G.)
IV. Poiana Cîmp.—Metalul Buc. (cat. 1
V. Ceahlăul P. Neamț—Știința Gal. (cat. I

VI. CSM Reșița—CFR Tim. (cat. B)
VII. ASMD Satu Mare—Min. Lupeni (cat. 1

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

XL Lazio—Sampdoria (camp, italian A)
XÎL Mantova—Roma (camp, italian A)

CONCURSUL PRONOSPORT DIN 31 MAI

1. R.P. Bulgaria—R.P.R. (pron. pauza) 
” R.P. Bulgaria—R.P.R. (pron. final)

R.D. Germana—U.R.S.S. (prel. olimpice) 
Bail—Fiorentina (camp, italian A) 
Bologna—Lazio (camp, italian A) 
Genoa—Juventus (camp, italian A) 
Inter—Atalanta (camp, italian A) 
Mantova—Lanerossi (camp, italian

IX. Modena—Messina (camp, italian A)
X. Roma—Catania (camp, italian A)

XI. Spal—Milan (camp, italian A) 
XIL Torino—Sampdoria (camp, italian A)

al concursului
1964 :

Bl
B)

B)

11. 
HI.

- IV.
V.

VI.
VII.

VIII. A)

BILETE ÎNTREGI: Premiul supli
mentar 1: 3 variante a 61.750 lei; Pre
miu! suplimentar II: 9 variante a 2.441 
Iei; Categoria I: 10 variante a 11.859 
tei; Categoria a Il-a: 35 variante a 
3.687 lei; Categoria a IlI-a: 65 vari
ante a 1.857 lei; Categoria a lV-a: 1(5 
variante a 1.099 lei; Categoria a V-a: 
138 variante a 853 lei; Categoria a 
Vl-a: 251 variante a 502 lei; Categoria 
a Vll-a: 358 variante a 346 lei; Cate
goria a VllI-a: 441 variante a 278 lei.

BILETE SFERTURI: Premiul special 
1: 3 variante a 15.437 lei; Premiul spe
cial 11: 17 variante a 610 lei; Categoria 
1: 20 variante a 2.964 lei; Categoria a 
11-a: 53 variante a 921 lei; Categoria 
a Ill-a: 123 variante a 464 lei; Catego
ria a lV-a: 227 variante a 274 lei; Ca
tegoria a V-a: 282 variante a 213 lei; 
Categoria a Vl-a: 413 variante a 125 
lei; Categoria a Vll-a: 619 variante a 
86 tei; Categoria a Vlll-a: 792 variante 
a 69 led.

Premiile suplimentare în obiecte si bani
BILETE ÎNTREGI: Categoria A-, 2 

variante; Categoria B: 12 variante; 
Categoria 1: 17 variante; Categoria a 
1I-a: 74 variante; Categoria a IH-a: 
206 variante; Categoria a IV-a: 336 
variante; Categoria a V-a; 568 vari
ante.
“BILETE SFERTURI: Categoria A: 

4 variante; Categoria B: 26 variante; 
Categoria 1: 23 variante; Categoria a 
U-a: 135 variante; Categoria a Hl-a: 
383 variante; Categoria a 
variante; Categoria a V-a: 
riante.

IV-a:
1568

626
va-

seara

LOTO CENTRAL

La trager-ea Loto-Central din zilei
de 22 mai a.c. au test extrase din urnă ur-
mătoaiele numere : 20 72 86 U 61 37 59
21 3 54.

Premii suplimentare : 44 34 86. Fond de
premii : 731.364 lei.

Cele trei autoturisme de la categoria A,
a tragerii speciale Loto-Central din 15 mai 
a c. au revenit următorilor participanți : 
Rotaru Gheorghe din București, Rada Ilie 
din comuna Orlești, regiunea Argeș și Petcu 
Grigore din București.

PBEMI1LE CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 20 
din 16 mai 1964

Categoria I 8,1 variante a 7.477 lei; Ca
tegoria a 11-a 182,9 variante a 397 lei; Ca
tegoria a III-a 1.680,9 variante a 64 lei.

— Am dori să ne vorbiți despre 
munca pe care ® depuneți pentru 
depistarea și creșterea viitorilor 
fotbaliști.

— Juniorii îi recrutăm din rindurile 
copiilor de 12—14 ani. De pildă, vara 
trecută s-a făcut un trial la care au 
participat ISO de ccpîL După un exa
men — destul de sever — și cu avi
zul medicului, au fost selecționați 32 
de copii. Un asemenea trial va avea 
loc șî în vara aceasta.

După ce învață abecedarul fotbalu
lui „piticii" Încep să activeze în for
mațiile de copii ale clubului. O acti
vitate mai susținută se realizează în 
perioada vacanței mari. Bineînțeles, în 
prealabil obținem asentimentul părin
ților — cu care discutăm periodic — 
și ținem legătura cu școlile respec
tive, informîndu-ne asupra situației 
școlare. Un alt mijloc de depistare a

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

micilor fotbaliști ni-1 oferă „wieciurile" 
de ■copii - —
șttlui.

După 
care au . _ 
de silință la învățătură și în sport 
sînt .promovați în echipele de juniori.

Păstrăm o legătură permanentă cu 
profesorii de educație fizică din școlile 
medii și asistăm la campionatele in- 
ierclase, -ca și la campionatele șco
lare (faza oraș șî regiune), fapt care 
ne dă prilejul să descoperim 

mari posibilități.

din diferite cartiere ale «sra-

doi-treî ani de activitate cel 
făcut progrese și dau dovadă

(taniofî

— Care ar fi premisele 
o mai susținută șî rodnică 
în problema „schimbului de mîi
ne" ?

pentru 
munci

Trebuie mărturisit că, pînă î» 
prezent, condițiile de desfășurare a 
acestei frumoase șt importante acti
vități nu au fost tocmai dintre cele 
mai bune. Astfel, antrenamentele s au 
desfășurat pe terenul ÎL Sînt însă 
perspective ca într-un viitor apropiat 
să se amenajeze lîngă stadionul 1 .Mai 
un teren de fotbal rezervat pmlorilor 
șî piticilor. In ceea ce privește echi
pamentul și materialul sportiv, acestea 
nu au fost în cantități suficiente. O 
deficiență care, Insă, e pe cale de a li 
soluționată.

Pentru o mai bună dezvoltare a ac
tivității fotbalistice consider că atîi 
cluburile cit și asociațiile sportive din 
cadrul futuror regiunilor trebuie să 
dea mai multă importanță problemei 
juniorilor.

Mai socot că, pe lîngă fiecare sec
ție de fotbal, s-ar putea — cu puțin 
efort — să fie alcătuită și « echipă 
de „pitici" (copii). Aceste echipe, pe 
timpul verii, ar putea fi 
într-o competiție a 
pionat focal, care 
micilor fotbaliști

Desigur că s-ar 
procedee pentru o

angrenate
lor, un fel de cam- 
ar stimula rivna

putea găsi și alte 
mai largă și rodni

că activitate în direcția depistării și 
creșterii de noi cadre. Aceasta 
reclamă o acțiune 
căreia să stea o 
nată strădanie.

însă 
susțin ulă la baza 

continuă șî pasio-

L E.

Meciuri amicale
In cursul acestei săpiămîni. cîtevs 

echipe de categorie A 
ciuri amicale:

• LA CORABIA : 
Tractorul Corabia 
(4—0). Golurile au fost înscrise de 
Ozon (2) și Oblemenco (2).

• LA R1MN1CU VILCEA:
— Steaua 1—0 (0—0). A 
Marin.

• LA TURDA: Arieșul — 
Oradea 6—1 (1—0).

DE LA F. R. F,
Meciurile etapei campionatului de 

fotbal 
de 31 
de la 
tru a 
și spectatorilor, ca în 
celeiași zile, să poată urmări transmisia

din 
mai 
ora 
da

categoriile B și C din ziua 
a.c. se vor disputa începînd 
11 dimineața. Aceasta, pen- 
posibilitate fotbaliștilor cit 

după-amiaza a-

au suslinut me-

Rapid Buc. — 
(cai. C) 4—®

Unirea 
înscris

Crișul

meciului internațional de fotbal dintre 
reprezentativele olimpice ale R.P. Ro- 
mîne și R.P. Bulgaria care se dispută 
Ia Sofia.
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Primele jocuri din turneul final masculin
Tncepînd de mîine, iubitorii sportu

lui din Suceava vor fi martorii unei 
pasionante întreceri handbalistice. Cele 
mai bune formații masculine din țara 
Noastră, Dinamo București, Steaua, 
Dinamo Brașov și Știința Timișoara 
vor incepe disputa pentru cucerirea 
celui de al 6-lea titlu de campioană 
republicană. Pînă în prezent, dinamo- 
viștii bucureșteni ' • • • ■ ■
finală de 4 ori și doar o singură dată 
(anul trecut) ei au cedat întîietatea 
jucătorilor de la Steaua.

Trei din cele patru formații parti
cipante la ediția trecută a turneului 
final sînt prezente și de data aceasta. 
Este vorba de cele două formații di- 
namoviste și, desigur, echipa campioa-

au obținut victoria

nă Steaua. Acestora li s-a adăugat în 
acest an și formația studenților timi
șoreni. cîștigătoarea seriei a II-a.

Dintre toate cele 4 participante, fără 
discuție că Dinamo București prezintă 
lotul cel mai omogen. Vor reuși oare 
dinamoviștii să reintre în posesia tri- 
courilor de campioni ? Este destul de 
greu de răspuns la această întrebare 
pentru că și celelalte echipe (și în spe
cial Steaua) prezintă șanse suficien
te. Tn orice caz, întrecerea este echi
librată și promite — ca de altfel în 
fiecare an — un spectacol pasionant.

Miine, turneul debutează cu parti
dele Steaua — Știința Timișoara (ora 
16) și Dinamo București — Di.iamo 
Brașov (ora 17,15).

Rapid, Știința București și Știința Timișoara 
in

i 4-a participantă ta fi decisă astăzi de restanța de la Timișoara
In ultima etapă din returul cam

pionatului feminin, fruntașele seriei I 
— Rapid și Știința București — au 
obținut noi victorii pe teren propriu. 
Mult mai dificil însă decît ne așteptam.

Jucătoarele de la Rapid au întîlnit 
echipa Rulmentul Brașov, in prima re
priză disputa a fost perfect echilibra
tă tabela de marca] indicînd la sfîrși- 
tul celor 25 de minute un scor egal t 
5—5. In partea a doua a meciului 
bucureștencele au avut o ușoară supe
rioritate. dar nu au putut să se desprin
dă de adversare decît în ultimele mi
nute, clnd de la scar 'l de 10—9 ele 
au mai înscris încă două puncte. Scor 
final: 12—9 (5—5) pentru Rapid.

Și handbalistele de la Știința au 
primit o ripostă puternică din partea 
formației ploieștene S.S.E. Bucureșten
cele au condus la pauză cu 6—4 da
torită unui plus de eficacitate In atac, 
dar In repriza secundă nu au mai mar
cat decît două goluri, fată de cele 3 
înscrise de ploieștence. Scor final i 
8—7 (5—4) pentru Știința. Au marcat: 
Bota 2. Vîrlan 2. Szoko 2, Leonte 2 de 
la Știința și Georgescu 2. Dobîrceanu 
2. Constantinescu 2, Pădure de la S.S.E. 
în urma acestor rezultate. Rapid și 
Știința București s-au calificat pentru 
turneul final, al cărui tur Începe marți 
26 mai la Arad.

TRACTORUL BRAȘOV—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 6-3 (3-1). Datori
tă mizei importante a jocului ambele 
echipe au acționat prudent. Mat de
cise în atac, gazdele au obținui victo
ria pe merit. Au înscris : Naco 4, Me- 
linte Sterpu de la Tractorul și Ghița, 
Câtănoiu. Munteanu de la ~ 
(V. Popovici-coresp.)

taj de 4 goluri. După reluare. Știința 
a avut o perioadă de dominare, dar nu 
a putut egala (a ratat și două arun
cări de la 7 metri). Succesul gazdelor 
este meritat.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA— 
ELECTROMAGNETICA BUCUREȘTI 

5—6 (3—4). Partida a avut un nivel 
tehnic mediocru. Ambele formafii au 
luptat insă cu multă voință pentru 
victorie. Mai atente în fazele de finali
zare, bucureștencele au cîștigat la li
mită. De reținut că formația gazdă a 
ratat 3 aruncări de la 7 metri, iar cea 
oaspe una. (AL Gross-coresp. regional)

C.S.M. SIBIU—ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA 7—13 (4—5). Jocul a fost echili
brat doar îs prima repriză. După pau
ză, liderul a dominat autoritar, ară- 
tînd o formă bună înaintea turneului 
final. Studentele s-au apărat cu multă 
atenție și au atacat variat și foarte 
rapid. In aceste condiții localnicele nu 
puteau realiza mai mult. (L. Otto-co- 
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — S.S.E. 
PETROȘENI 13—4 (5—1). Gazdele 
net superioare au cîștigat fără emoții. 
Mureșenceie au avut principalele reali
zatoare în Incze (4) și Soos 
Ghițescu-coresp).

CLASAMENT

(3). (D.

Progresul,

CLASAMENT
1. Rapid Buc. (1) 14 12 0 2 191: 84 24
2. Știința Buc. (2) 14 12 0 2 142: 50 24
3. S.S.E. Ploiești (3) 14 8 1 5 97: 97 17
4. Confecția Buc. (4) 13 6 0 7 95:102 12
5. Tractorul Brașov (5) 14 6 0 8 95:121 12
6. Rulmentul Bv. (6) 14 4 1 9 82:140 9
7. Progresul Buc. (7) 14 3 2 9 81:125 8
8. Voința Sighiș. (8) 13 1 2 10 73:137 4

AAeciul restant dintre Confecția Bucu
rești și Voința Sighișoara se desfășoară 
mtine pe Stadionul Tineretului de la 
ora 11.

SERIA A II-A
S.S.E. TIMIȘOARA—ȘTIINȚA CLUJ 

7-4 (5-1). Meciul a fost viu disputat. 
Echipa timișoreană a luptat cu multă 
Însuflețire pentru această victorie, care 
îi dă mari șanse de calificare In turneu! 
final In prima repriză, timișorencele 
au acționat mai decis, luînd un avan-

MMI™
Radioclubui Central face cunoscut că 

examenele de radio amatori (emisîe- 
recepție clasa a Hi-a și a V-a, precum 
$ de recepție) incep în ziua de 27 mai 
ora 16 la sediul Radioclubului Central 
din str. Dr. Staicovici nr. 44, telefon 
27.05.13.

înscrierile se primesc pină tn ziua de 
26 mai 1964,

Pentru întîlnirea internațională de fot- 
R P ROMINA — R P. UNGARA (tine- 
ae mîine ora 17,15 de pe stadionul Re- 
:?:i oiletele se găsesc de vînzare la

bai
ret.
publici! r 
casete obișnuite.

e Casele din str. Ion Vidu șt Pronosport 
ca, Victoriei nr. 2, vînd și bilete pentru 
ântiinirea internațională de volei, R.P 30- 
MINA - fi P UNGARA (f) de mîine ora 10 
la sala Floreasca.

incepînd de lvni 25 mai aceste case, 
precum și cea de la stadionul Republicii' 
vînd oiiete pentru finala campionatului re
publican de box — seniori — din 27, 28 și 

mai de ia stadionul Republicii.

srOKlUt POt-ULAe
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feț4MJ:IL'XW Uncie considerații 
după turneul de Ia Como și meciul eu Italia

turneu 
și me- 
floretă

noastre 
stadiul

Scrimerii romîni (mă refer la flore- 
tiste și floretiști) au fost angajați, la 
începmtul acestei luni, în două între
ceri sportive care au reținut în mod 
deosebit atenția : tradiționalul 
feminin de floretă de la Como 
ciul R.P. Romînă — Italia, la 
masculină, de la București.

La Como, floretistele țării 
au avut prilejul să-și verifice
de pregătire, în compania unora din
tre cele mai renumite trăgătoare de 
pe continent. Privit prin această pris
mă, concursiul de la Como și-a atins 
scopul. Principalele noastre reprezen
tante, Olga Orban-Szabo și Maria Vicol, 
au demostrat că, pot fi prezente cu 
șanse mari în lupta pentru titlul su
prem, la apropiata confruntare olim
pică de la Tokio.

Evident, comportarea floretistelor 
noastre putea fi și mai bună. Astfel, 
era de așteptat — d-upă felul cum 
evoluase pînă atunci — ca Olga Or
ban-Szabo să treacă și peste Samușen- 
ko, în asaltul din turul 2 al elimină
rilor, ceea ce ar fi adus-o între primele 
4 trăgătoare ale competiției. Dar, ten-

Meciul restant dintre S.S.E. Timișoa
ra și Electromagnetica se desfășoară 
astăzi la Timișoara.

1. Știința Timiș. (1) 14 12 0 2 175:101 24
2. Mureșul Tg. Mș. (3) 14 9 0 5 141:102 18
3. S.S.E. Timiș. (4) 13 8 1 4 129:101 17
4. Ștința Cluj (2) 14 8 1 5 137:123 17
5. C.S.M. Sibiu (5) 14 6 1 7 113:116 13
6. Construct. Tim. (6) 14 5 0 9 103:121 10
7. Electromagnetica (7) 13 4 0 9 35:137 8
8. S.S.E. Petroșeni (8) 14 1 1 12 79:166 3

SfORTURIw»"^

imaginatturneul final. Este ușoar de 
că, avîml două trăgătoare în turneul 
de 4 , aspirațiile la locul I ar fi fost 
cu totul justificate.

Nici celelalte două reprezentante ale 
țării noastre n-au evoluat slab. Ecate- 
rina Iencic, spre exemplu, a reușit să 
treacă de Nicancicova, Gulacs și Juhasz 
și să o țină în... șah pe Pruțkova, pînă 
la 5—5. Abia în finalul asaltiului, flo- 
retista sovietică, cu un plus de rutină

Colțul specialistului

a reușit să cîștige. Ileana Ghiulai a 
realizat și ea victorii destul de ușoare 
pînă la asaltul din eliminări, cu fosta 
campioană mondială, Domblki. în acest 
asalt, Ghiulai s-a „bătut“ pentru fie
care tușe, a condus, a fost egalată. 
S-conul a ajuns la un moment dat 7—7. 
Dar ultima tușe, discutabilă (după un 
atac inițiat de floreti8ta noastră) i-a

tr-un meci în care echipa noastră 
avut aproape în permanență un oi 
în... minus — I. Drîmbă... Valoros 
nostru floretist a tras inegal î bine j 
prima zi, în turneul individual (p 
care I-a cîștigat) și vlăguit, timid, î 
meciul pe echipe. Problema dozaj ulii 
de efort se impune în mod hotărît 1 
acest trăgător de bază al lotului not 
tru. în acest fel, echipa țării noastr 
a contat, în principal, doar pe serv 
ciile lui Mureșanu, Haukler și Fall 
ultimii doi revelația 
spiritul de luptă care i-a caracteriza 
Mai puțin consistent a fost aportiu 
lui Csipler. De altfel, cu o formul 
clasică, de 4 trăgători (și nu de 5 cur 
au cerut oaspeții), echipa noastră a 
fi cîștigat la cel puțin două punct 
diferență.

în linii generale, meciul cu Italia 
fost binevenit și a arătat că lotul mas 
culin de floretă are o pregătire cores 
punzătoare. Se fac însă necesare unei 
retușuri: un plus de curaj și de ho 
tărîre, un mai bun echilibru psihic 
Eliminate și aceste lipsuri din pregăti 
re, floretiștii noștri pot fi în măsur; 
să-și facă simțită prezența în lupt: 
pentru primele locuri, în orice compe 
liție internațională de anvergură.

meciului, pri

Campionatul juniorilor

Dinamo cu

MIRCEA VfLCEA
din colectivul de antrenor 

ai Iotului olimp.c

O spectaculoasă plecare în fleșă a lui 1. Drîmbă în asaltul cu italianul 
La Ragione...

Foto : T. Roibu

siunea nervoasă în care a evoluat flo- 
retista noastră i-a imobilizat toate ac
țiunile. Olga n-a inițiat nici un con
traatac în stilul ei caracteristic, n-a 
încercat nici o oprire... Maria Vicol, 
de asemenea, s-a impus inițial printr-o 
serie de victorii 
ker, Cathie) iar 
dus-o cu 3—1 
defensivă — ca 
tențe specifice 
făcut-o pe Vicol să piardă asaltul și, 
ca și Szabo, un loc între primele 4 în

clare (la Gapais, Bec- 
pe Rastvorova a oon- 
și 4—2. Trecerea în 
urmare a unei rezis- 

încă deficitară — a

MiINE LA SNAGOV

Primul mare concurs al anului:
„CUPA DINAM0“

După cîteva concursuri... timide, care 
s-au adresat mai mult începătorilor și 
au avut ca Ioc de desfășurare iacul 
Herăstrău, iată că mîine, cei mai buni 
practicant! ai sporturilor nautice de la 
noi au posibilitatea să-și măsoare for
țele în primul mare concurs al anului: 
„Cupa Dinamo". La această competiție, 
care se desfășoară pe lacul Snagov, vor 
lua parte toți membrii loturilor republi
cane și olimpice, cărora li se alătură 
fruntașii canotajului bucureștean. In 
acest fel. vom putea vedea la lucru tot 
ce are mai bun canotajul nostru la ora 
actuală.

In programul „Cupei Dinamo" figu
rează 25 de probe de caiac-canoe și 
canotaj academic, masculin și femi-

nin. Concursul începe la ora 9 iar ul
timul start se va da în jurul orei 18. 
De menționat că sosirile se vor face 
în dreptul cabanei Ministerului învăță- 
mîntului. Se contează pe o participare 
foarte bogată. îndeosebi în probele 
de viteză, unde se va concura, în ma
joritatea curselor, pe zece culoare.

Din bogatul program se desprind o 
serie de probe in care vor putea fi vă
zute dispute dîrze pentru obținerea vic
toriei. Ne refetim în special la caiac- 
canoe (viteză) care va constitui o 
primă verificare a posibilităților actuale 
ale componenților lotului olimpic. De 
asemenea, se detașează de pe .lista" 
canotajului academic cursele de schif 
2-ț-l și 4+1 bărbați.

Clasamente
După desfășurarea etapei a treia clasa

mentele celor două grupe din seria B la 
lupi© libere au următoarea 'înfățișare •

7. Metalul Tîrgovlște
8. Cimentul Bicaz

3
3

0
0

1
0

4
2

GRUPA

J- E’ectroputere Craiova
2 .....
3
4.
5.
5 I M.U. Medgidia

Viitorii. SacutesU 
MeiaJui Bucure&ti 
Petrolul Ploiești 
Progresul B'âi’.c

I

3 3 
3 2
3 1
3 1
3 1
3 0

o 
o 
o 
o
1
2 4

A

1. A alo sport Si. Gheoighe
2. C.S.M Clui
3. Ctoimis’ul Bi‘o Mare
4 Unio Satu Mure
5. Crișul Oradea
6. CongrructortM Hunedoara7. JîuJ Petrilo
8. Me’.alul Bocșa

GRUPA n-A
2
2
2
2
0
1
0
0

1
1 
i
I 
I
3
1
3

7
7
7
7
5
4
3
3

fost acordată trăgătorei maghiare. Și 
Ghiulai a pierdut cu 7—8...

Cu o mai bună stăpînire nervoasă 
(Szabo), cu un plus de rezistență fi- 
zică (Vicol), cu ceva mai multă mo
destie (Ghiulai) și cu mai mult curaj 
(Iencic), repet, reprezentantele țării 
noastre puteau obține la Como rezul
tate superioare, pe măsura pregătirii 
lor și a cunoștințelor ce le posedă. în 
direcția rezolvării acestor probleme va 
trebui să muncim mai mult în viitor,.

★
La București, echipele masculine de 

floretă ale R.P. Romîne și Italiei au 
susținut un meci amical, cu același ca
racter de pregătire olimpică. Italienii, 
care soseau în Capitală după un fru
mos succes la Budapesta, au aliniat o 
formație valoroasă din care n-au lipsit 
experimentații Curletto, La Ragione și 
Pinelli. în meciul de la București, 
școala italiană de scrimă a dovedit din 
nou înalta ei clasă. Și totuși, victoria 
ne-a revenit, la limită (13—12), în-

I, rezervată 
programează 

tot la „Tine- 
Steaua, 
sportiv 
— Di. 
își vor

Poliștii juniori și-au început între
cerea pentru titlul de campioni repu
blicani. Primele meciuri au avut loc Ia 
ștrandul Tineretului din Capitală unde 
Rapid a dispus de Clubul sportiv școlar 
cu 5—1, iar Steaua de 
5—2.

A doua etapă a zonei 
formațiilor bucureștene, 
pentru mîine dimineață,
retului", jocurile S.S.E. nr. 2 — 
Știința — S.S.E. nr. 1, Clubul 
școlar — Progresul și Rapid 
namo. Echipele din Capitală
disputa turul pînă la 28 iunie, iar re
turul între 20—26 iulie.

Formațiile din provincie alcătuiesc 
zonele a Il-a și a IILa, astfel : Știința 
Cluj, C.S.M. Cluj. Voința Cluj, Rapid 
Cluj, Olimpia Baia Mare, Mureșul Tg. 
Mureș (zona a Il-a) ; Crișul Oradea, 
Rapid Oradea, I.C. Arad, C.S.O. Timi
șoara, Industria lînii Timișoara, Con
structorul 
echipe își 
mai — 28 
iulie.

Turneul
publican de juniori se va desfășura 
între 12—16 august cu participarea 
primelor două formații din fiecare 
zonă.

Lugoj (zona a IlI-a). Aceste 
vor disputa turul între 31 

iunie și returul între 22—26

final al campionatului re-



I Epigrame
Tn „Cupa 

trăgătorii 
București 
un nou 
puiblican 
teză

Olimpia”, 
de la Dinamo 

au realizat 
record re

ia pistol vi-

.Se poate spune — în 
sinteză 

Ctâ la concursul suscitat 
Recordul de pistol •viteză 
Trecu-n poziția... culcat.

Contrar așteptărilor, 
C.F.R. Timișoara 
terminat acasă la 
galitate cu Mureșul 
Mureș.

Cu Mihai Fotino

Am văzut echipa lor 
Cum în ultimul minut 
Se uita pe jos de zor, 
Cautind... punctul pierdut.

Dialog despre tinerețe. V. D. POPA
tu

La prima vedere ești ten
tat să-i atribui lui Mihai 
Fotino orice meserie mi
nus aceea de actor. Pro
fesor de matematică ori 
astronom (poartă ochelari), 
pasionat ai statisticii 
meticulos, socotit în

cucări). avocat (vorbește 
o dezinvoltură de invidiat, 
ca un rutinat crainic). Cînd ii mărturisim gându
rile, actorul zimbește :

— Știți, profesiunea mă 
obligă să... simulez eu ma
ximum de naturalețe toate 
aceste profesiuni. Aia fost 
și „căutător în stele" (pro
cesorul Miroiu din „St^uț 
fără num.e“) și om al legi
lor (iulius Sagemor din 
„Milionara'') și Ricâ Ven- 
turiano din „O noapte fur
tun^ ^.șă*-, Tralan, iar apoi 
Dinu, din „Titanic vals*. 
Și eîte și mai cite...

— Dar vreun rol de spor
tiv sa.u de iubitor al spor
tului n-ați interpretat, in
tervenim jioi spre a aduce 
discuția pe un făgaș... pro
fesional ?

— N-a fost nevoie, 
acesta îl „joc“ în viața 
toate zilele.Aflăm astfel. că Mihai 
Fotino, fiui artistului eme
rit Mișu 
decanii ___ . ,
este un pasionat al spor
tului.

— Ca elev, continuă ac
torul, am alergat crosuri, 
am făcut înot, am jucat 
tenis de masă și șah. Apoi, 
scrimă și mișcare scenică 
(sînt ca aerul pentru actor) și, în sfîrșit, gimnas
tică, zilnic, dimineața. A 
devenit un reflex.

— Si nu-i deloc rău...
— Ba, dimpotrivă, exce

lent. Este — aș spune — 
sănătate și tinerețe aduse 
la domiciliu..,

Mihai Fotino își șterge 
ochelarii, apoi continuă :

— Am cu sportul mari 
afinități, ca să zic așa 
„prin alianță”. Poftim, 
fost co Leg de bancă 
școala primară cu 
Chendreanu, campion 
box. In liceu am stat a- 
lături de Titi Dumitrescu („ce-l mai bateam. în re
creație și a ajuns vice- 
campion olimpic !“) iar în 
Institut am fost coleg șl 
bun prieten eu Eustațîu 
Mărgărit. Vă închipuiți că 
nimeni nu îndrăznea să-mi

Pe 
de

Fotino, unul din scenei romînești,

șt
Am 

în
Ion 
de

spună o vorbă urîtă...
— Dar să trecem la su

biectul principal...
— Desigur, la. ’

N-am scăpat de acest 
crob”. Am jucat în 
ma.ția Teatrului de 
din Brașov (unde am 
de altfel „startul" pe 
nă), în postul lui. . 7___ ,
adică mijlocaș. Și am ră
mas alături de „stegari”. 
Sînt tare fericit că — mă
car pînă la etapa viitoare 
— îi văd primii în clasa
ment. Dintre echipele pro
vinciale. să fim înțeleși.

— Dar dintre formațiile 
bucureștene care vă e mai 
aproape de inimă ?

— Rămîn în continuare 
ultimul suporter al Progre
sului. Măcar dijj.-. spirit 
de contrazicere.Apoi serios :

— Trebuie să intre și ei, 
în sfîrșit, în... convalescen
ță.

— Ce n"f puteți spune tn 
încheiere?

— Un îndemn pentru co
legii mei de a nu ocoli 
stadionul. O oră de sport 
echivalează cu un an de 
tinerețe. Și tinerețea nu 
este chiar atît de lungă 
cum am fi uneori tentați 
să socotim.

Echipele Siderurglstul și 
S.teagui roșu j-ucînd 
•sîmbătă au tras în to
tal... 5 șuturi pe poartă

fotbal. 
„mi- 
for- 
stat 
luat 
sce- 

Jenei,

VALERIU CHIOSE

„Bombardierul negruti

Cineva i-a numărat
Pe cei care-au evoluat
Fiecare,
A

s-a văzut,
tras cîte-un... sfert de șut 1

Stația de amplificare 
de pe stadionul Dinamo 
Bacău funcționează 
fectuos.

se spune-n difuzor 
pricepem prea ușor

Ce
Nu
Noi dorim măsuri menite
Să se Iacă... auzite 1

1. CHIVU

du-vd 
bucuri „ 
rut săptămîna trecută în pa
gina noastră de „Magazin", 
dv. ne relatați un episod 
petrecut la un meci de fot
bal

la articolul „Cînd te 
prea devreme’ apă-

MA PRIMIȚI SI PE MINE?

in

Avem... cen-

1. COSMIX

l.

,PE RĂSPUNDEREA

im-

: probă a a- 
rezultat rea- 
sovietic Igor 

3. italianul 
este record - 
la aruncarea 

de

fotoreporterul 
Miliăică), ima- 
recapătă îu a- 
aotualitatea. La

PANDREA, MED- 
meciul de fotbal

Cluj: „SE RIDICA

da 
metri', pe „simplul 

(ca să folosesc ter- 
că un jucător a 
pe rainge în ca-

ARDELEANU, IAȘI: 
de

Mic dicționar de sezon
Televizor: Aparat ca

re dezvăluie tainele... șe
dințelor de duminica 1

Cuplaj : Drama
doua acte și patru ta
blouri, unde eroii stau

la 50 de ani

în...tribune 
teren par 
pli spectatori !

Umbrelă : Obiect care 
contribuie 
înfrățirea 
Progresului 
Rapidului.

Rapidist : 
tru-înaintaș I

iar cei de pe 
uneori... sim-

în tribune la 
suporterilor 
cu cei ai

GH. RĂILEAXU

din Hai-

Tinel : Aseală tăticul a 
venit vesel de la mesi.

Dorel : De se a venit 
tăticul tiu vesel '

Tinel : Vezi se înseam 
nă să nu fii s pol ti v ? Ti 
ticul este lapidist și ieli 
a bătut lapidul.

Dorel : Și se dacă 
bătut ?

Tinel : Cum se ? Păi 
dacă nu batea lapidul nu 
mai mîncam eu si&cetatâ 
cu lapte.

Dorel ; Dar se mincai ?
Tinel : Siocolată amă- 

luie...

DUPĂ CONCURSUL, DE PRIMĂVARA 
ATLEȚILOR

La 13 înal fastul cam
pion mondial de b»x la 
categoria grea, Joe Louis, 
a împlinit 50 de ani. 
„Bombardierul negru” — 
uume care a rămas cele
bru în istoria boxului — 
nu poartă pe față aproape 
nici o urmă a celor 71 de 
meciuri profesioniste dis-

putatc. El este astăzi un 
om calm și măsurat, a că
rui singură pasiune a ră
mas... goifiul.

la Lexington, 
Alabama, Joe

in
succese ca 
r, cucerind 
aur44. La 

23. de ani, 
a devenit cel 

mai tîaăr campion al lu
mii la categoria grea în- 
viagînd pe Jimmy Brad- 
coek prin k.o. în repriza 
■a S-a.. Și-a apărat titlul de 
25 de ori, piua ce s-a re
tras din activitatea corn- 
petițiouală, îu anul 1951. 
Dia cele 71 de meciuri 
profefeieaiste disputate Joc 
Louis a cî'Știgat 54 înain
te de limită, 13 la puncte 
și utnul prin descalifica
rea .adversarului. El a fest 
îuvin« de două fi»ri La 
puncte și o dată, la sfîr- 
șitul carierei »ale, prin k.o. 
de Rocky Marciano. A- 
oea«ta s-a îutîmplat la 26 
<»etotubrie 1951. La 26 de
cembrie el a părăsit defi
nitiv ringul.

Cariera profesionistă a 
lui Joe Louis i-a adus 
suma de peste 4 milioane 
dolari. în prezent nu i-au 
rămas decît... datoriile și 
restanțele impozitelor pe 
care managerii lui 
„uitat44 să le plătească.

...pare eă zt<» acest
, nou venit în grupa 

mieilor mo tătari.. Iar răs
punsul ? L-ați gkicil, desi
gur

— Poftește ' Maioul jos. 
Peste cinci minute începe 
lecția.

Deși surprinsă amil tre
cut (de 
nostru 1.
ginea își 
ceste zile
1 iunie se deschid cursu
rile de învățare a înotu
lui. Mii și mii de copii 
se vor împrieteni cu apa.

•witî®d <©ă mai ieri le fm- 
sese frica de ea. în voca
bularul lor vor intra cu
viințe noi, necunoscute 
sau, în orice caz, nefolo
site pînă atunci : bloc- 
start, bras, cr-aul. Apoi al
tele : întrecere, concurs, 
diplomă și (de ce nu ?) 
record. în fiecare an din 
rînduirile celor care învață 
înotul la aceste centre se 
ridică talente, viitorii re
cordmani.

Așteptăm pe „bobocii44 
sezonului 1964. Și le do
rini succes 1

De ce plingi ?
M-a... bătut Jurcă!

Desen de AL. CLENCHJ

Valeria Jurcă a stabilit cu 51,5 un nou record R.P.R. 
la 400 m garduri, fiind acum la o secundă de 

norma olimpică pe anul 1964.
Ai de jurcă Tokio nu e departe :
Frate Jurcă ? o secundă mă desparte—
— Aș, d« unde, cTvr>i*nc1/ni răspunde ; GH. STER1ADE

Născut 
în statul 
Louis a obținut mai 
tîi numeroase i 
■pugilist amator, 
„Mănușa de 
vîrsta «ie 
în 1937, el

CIND ARBITRII JOACA FOTBAL
mult a avut loc 
recreativ de fot- 
arbitrii

localîtăți

Nu de 
un meci 
bal Intre 
naut și cei din Basse-
Sambre, două 
din Belgia. Uitînd că ei 
sînt primii care trebuie 
să facă apel la disciplină, 
arbitrii au protestat tot 
timpul la deciziile... arbi
trului, iar unul din ei,
Voituron, și-a ieșit cu to-

tul din fire și l-a lovit 
tît de puternic pe condu
cătorul jocului, încît a- 
cesta s-a ales cu maxila
rul rupt.

Uniunea belgiană de 
fotbal n-a apreciat cîtu.și 
de puțin latura... umoris
tică a acestei întîmplări 
și l-a radiat pe Voituron 
atît ca jucător cît și ca 
...arbitru..

IONESCU, ROȘIORI. Am 
lețiaut cîteva dintre specta
colele săptămânii trimisa de 
dv.

Dinamo București : „PRI
VEȘTE ÎNAPOI CU M1NIE'.

Rapid: „OMUL DIN UMBRA' 
Steaua: „AM FOST MAI

TARE'.
Știința 

CEAȚA".
Crișul:

MEA’.
IVANTI

1. Campionatul mondial 
fotbal din 1954 s-a desfășu
rat îa Elveția. 2. Ralph Bos
ton a deținut recordul mon
dial la săritura in lungime cu 
performanța de 8,28 m. In mo
mentul de față recordul mon
dial la această 
juns la 8,31 m, 
lizat de atletul 
T er-Ovanesian.
Carlo Lievore 
mânui mondial 
suliței cu performanța 
35,74 m.

POP VICTOR, COMUNA 
HARGHITA. Pe o distanță a- 
tît de scurtă, cum e 100 m 
plat, este extrem de greu de 
smuls o zecime de secundă 
actualului record mondial 
(10 sec.). Greu... dar nu

posibil. Cel care ar putea 
realiza în momentul de față 
această performanță pare să

fie negrul american Bob Ha
yes, ai cărui rezultat 9,1 sec 
pe 130 yarzi (91,65 m) este 
elocvent.

DfMO ENDRE, COMUNA 
FlNTlNELE : ..In timpul me
ciului de fotbal dintre Ener
gia Fîntînele și Viitorul 
Gbe®rghtos»î, din cadrul cam- 
pîoaateiui regional, la un 
moment dat antrenorul echi 
pei din Fîntinele a vrui să 
schimbe ua jucător de cimp. 
jucătorul a prezentei legiti
mația necesară și totuși ar
bitrul Pctstory dișn Tg. Mu
reș nu a aprobai schimba
rea, pe simplul motiv că ju
cătorul de schimb a figurat 
pe foaia de arbitraj ca por
tar de rezervă".

Arbitrul a procedat absolut 
regulamentar (conform hotă- 
rîrii nr. 05323 din 17 fe
bruarie a.c.) și nu i se poa
te aduce aici ua reproș pen
tru decizia pe care a dat-o, 
așa cum n-ar putea fi cri
ticat, de pildă, dacă ar 
un ,11 
motiv' 
menii dv) 
pus mina 
reu.

VICTOR 
GIDIA. In 
dintre reprezentativele R.P.R. 
și U.R.S.S., disputat în 1957 
ia Moscova și încheiat cu 
scorul de 1—1, noi am ali
niat următoarea formație : 
Toma—Zavoda II, Ăpolzan, 
Neacșu I—Călinoiu, Bone— 
Vasile Anghel. Constantin, 
Ene I, Ozon, Tătaru. Fotba
liștii noștri au condus cu i—3 
prin golul înscris de Ene i 
în min. 51.

ION RĂBOJ, COMUNA DRA- 
GANEȘTI. Echipa Steaua (an
trenor: Kunst Ghermănescu) a 
cucerit o singură dată cam
pionatul țării la handbal 
în 7. Anul trecut.

IOSIF SUT, CLUJ. Referin-

între doua secții ale în-

STIATIJ a

treprinderii dv. Arbitrul 
dictat 11 m, dv. ați tras (ați 
uitat să precizați : slabi), 
portarul a prins balonul, iar 
coechipierii lui, în culmea 
bucuriei, au sărit la el și 
l-au îmbrățișai cu minge cu 
tot ’ Dv. considerați că în a- 
ceste împrejurări, cel puțin 
trei jucători au atins mingea 
cu mina. Nu era nevoie ca 
trei jucători să fi făcut acest 
lucru. Era suficient... unul 
singur pentru ca arbitrul, 
dacă ar fi observat, să fi 
dat din nou 11 m. De da* 
aceasta, probabil, n-ați mai 
fi executat dv. lovitura. Nu 
de alta, dar iar trăgeați în 
brațele portarului sau afară 
și cine știe cu ce întrebare 
mă pomeneam la „Poșta Ma
gazin' 1

NICU BUBULEANDRU, MED
GIDIA. 1. Creiniceanu este 
accidentat. 2. „Internaționali’ 
sînt considerați jucătorii care 
au evoluat 
zentativă a 
cu echipe 
considerați 
selecționați

,.,la meciurile de fotbal 
susjinute pe teren propriu 
de echipa Unirea Rin. Vîl- 
cea programul e obligato
riu ? (întrebată de ce i 
se dau trei programe la 
trei bilete, cînd unul sin
gur ar fi deajuns, pentru 
toată familia, casiera a

răspuns unui cetățean du
minica trecută: „la-le pe 
toate, maică, că tot 7 lei 
plătești pe bilet!"). în 
schimb, A.S. Dinamo Pi
tești nu obligă pe specta
tori să ia neapărat pro
gramul. Le ia leul fără 
să le dea program! (m.c.)

în prima repre- 
țării în meciuri 
similare. Pot fi 
ca atare și cei 

____ ,____ în partidele din
tre echipele olimpice, atunci 
cînd acestea sînt conduse de 
arbitri neutri și deci au un 
caracter oficial.

MARIN DUDAS, BALS. îna
inte de a veni la Știința Ti
mișoara, Tănase a jucat la 
Progresul București, unde a 
fost un mijlocaș greu de tre
cut. Pot să vă confirme acest 
lucru chiar actualii lui... co
echipieri.

ION POSTASE)
Desene: A. BU1CULESCU



Azi și mîine, pe velodromul Dinamd 

0 interesantă reuniune internațională 
de ciclism pe pistă: București—Sofia

„Semifondul" este mai întotdeauna, datorită spectaculozității lui, ...sarea 
în „bucatele" oricărei competiții cicliste. Iată aci o imagine de la o ase

menea probă pe care o vom putea urmări și mîine, pe Dinamo.

Echipa R. P. Domine continuă sa ocupe locul 
ai Ii-ica în „(ursa Păcii"

Sezonul international de ciclism pe 
pistă se inaugurează astăzi după a- 
tniază prin întîlnirea dintre reprezen
tativele orașelor București și Sofia.

Turneul de șah 
de la Suhumi

In runda a 9-a a turneului interna
tional feminin de șah care se desfă
șoară la Suhumi, Margareta Teodores- 
cu a învins-o pe jucătoarea maghiară 
Eva Karakas. în rundele precedente, 
șah ista noastră a făcut remize cu Ase- 
nova (Bulgaria) și Ceaicovskaia 
(U.R.S.S.). In clasament continuă să 
conducă campioana mondială Nona 
Gaprindașvili, caie a acumulat 8V2 
puncte.

Ultimele evoluții 
ale tenismenilor maghiari

BRAȘOV 22 (prin telefon). — Re
prezentativa de tenis (tineret) a R.P. 
Ungare și-a încheiat turneul ta țar* 
noastră susținînd în localitate o tatii- 
nire cu formația Steagul roșu. Tinerii 
jucători brașoveni au fost depășiți în 
luptă de adversarii lor, mai experimen
tați și mai activi în cursul jocurilor, 
lată rezultatele înregistrate: Cădi— 
Cherecheș 6—4, 6—2, 3—6, 3—6, 8—6> 
Cziraki—Dumitrescu 2—6, 2—6, 6—2, 
7—5, 6—3 (de notat că jucătorul ro- 
mîn a condus cu 5—4 și 40—15 în se
tul patru): Cziraki—Cherecheș 6—4, 
6—3; Gadi—Dumitrescu 6—2, 6—1; 
Gadi, Cziraki—Cherecheș, Dumitrescu 
6—3, 6—2. Reprezentativa maghiară 
cîștigă meciul cu scorul de 5—0.

C. GRUIA 
coresp. regional

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
FEDERAȚIA DE ATLETISM din 

Australia a dat publicității numele ce
lor 31 de atleți australieni care vor 
participa la J. O. de la Tokio. Printre 
aceștia se află Lay, Holdsworth, Bigby 
și Earle. (La probele de sprint și șta
feta 4x100 m). A. Thomas (1500 și 
5000 m), Clarke și Cook (5000 și 
10.000 m), Sneazwell (înălțime); femeii 
Bennett. Burwill, Bowering, Black 
(probele sprint și ștafeta 4x100 m). 
Cuthbert, Amoore (400 m), Willis 
(800 m), KUborn (80 m.g. și lungime), 
Masson și Woodhouse (înălțime), Pa- 
zera (suliță).

LA CAMPIONATELE internaționale 
de haltere desfășurate în Venezuela 
sportivul lose Flores (Antile) a depă
șit două recorduri mondiale la cate
goria semigrea: împins 172.5 kg (v.r. 
165 — Mironenko, U.R.S.S.). La total, 
485 kg (nr. 480 kg Louis Martin — 
Anglia). Astfel, Jose Flores devine u- 
nul din favorita categoriei semigrea la 
J. O

AU FOST STABILITE cele 16 fina
liste la turneul de hochei pe iarbă 
ale J O.: Pakistan, India, Spania, Ma
rea Britanie (primele 4 clasate la 
J. O de la Roma). Kenya, Olanda. 
Australia, Belgia, Malaezia, Noua Ze- 
eland ă. R. P. Polonă, R.A.U., Rhodezta, 
Canada. Japonia și Germania.

IN PRIMA RUNDA a turneului inter- 
national de șah de la Amsterdam, șase 
partide s-au încheiat cu remiză: Bilek — 
Portisch, Reshevski — Benko, Evans — 
Perez. Ivkov — Gligorici. Rossetto — 
Foguelmati și Bronstein — Tal. In 
runda a II-a s-au înregistrat rezulta
tele: Spasski — Tringov 1—0: Smis- 
lov — Darga 1—0/ Foguelaman — 
Larsen 0—1/ Perez — Branesici 1—0/ 

Întrecerile acestei competiții au loc pe 
velodromul din parcul sportiv Dinamo, 
după următorul program:

23 MAI, DE LA ORA 16,30: viteză 
serii și finală, urmărire echipe, cursă 
americană (75 ture cu sprint după 
fiecare 5 ture) ; 24 MAI, DE LA ORA 
16,30 : cursă italiană, viteză turneu, 
(000 m cu start de pe loc, cursă cu 
adițiune de puncte (75 ture cu sprint 
după fiecare 3 ture). In program mai 
figurează cîteva probe pentru juniori: 
viteză, eliminare, cursă cu adițiune 
de puncte etc.

Reprezentativa Sofiei aliniază o 
formație valoroasă din care nu vor 
lipsi cunoscuții pistarzi Ștefan Kirev. 
Dimiter Nikolov, Gheorghi Hacef și 
alți alergători care au făcut de mai 
multe ori parte din echipa R. P. Bul
garia. Lotul sportivilor romîni cuprin
de cicliști tineri și talentați ca V. Bur- 
lacu, Mircea Popescu, Dragoș PanaL 
tescu, ș.a. cărora li se vor alătura 
o serie de cicliști mai experimentați 
ca 0. Voicu, E. Bărbulescu, Gh. Cal- 
cișcă și N. Grigore.

JUCĂIOAREIE NOASTRE DE BASCHET
ÎN TAIA UNUI IMPORTANT TURNEU INTERNATIONAL

Reprezentativa feminină de baschet a 
tării noastre va pleca săptămîna vi
itoare în Franța pentru a participa la 
un important turneu international or
ganizat de clubul S.M.U.C. din Marsi
lia. Dnpă cum am fost anunțați, la a- 
ceastă întrecere mai participă reprezen
tativele R. P. Ungare, R. P. Chineze și 
Franței.

Pentru selecționata noastră feminină, 
turneral de la Marsilia constituie o 
primă etapă de verificare a pregătirilor 
pentru campionatul european de la Bu-

Berger — Reshevski 0—1/ Bronstein — 
Stein 1—0; Gligorici — Rossetto 1—0/ 
Benko — Evans 'A—'h, Bilek — Le ri
gid Porath — lvkov Va—V2.
Conduce Smîslov cu 2 puncte, urinat 
de Bronstein, Gligorici, Perez si 
Reshevski l>/2, Larsen, Pachman și 
Spasski 1 (1).

TURUL CICLIST al Italiei a con- | 
timiat cu disputarea celei de a Vl-a 
etape, pe distanța Parma — Verona 
(100 km). Primul a sosit Bariviera 
(Italia) în 2h 13:02. In clasamentul 
general individual conduce francezul 
Anquetil, urmat la 30 sec. de italia
nul De Rosso.

Noi succese ale atleților noștri
(Urmare din pag. 1)

triplu, luîndu-și revanșa asupra lui 
Stoikovski și Gurgușinov. care l-au 
învins anul trecut la J.B. El a reali
zat o performanță de 16,16 m (record 
egalat) arătîndu-se constant la gra
nița celor 16 metri, a consacrării in
ternaționale. Pentru a treia oară in 
acest sezon. Ciochină a sărit peste 16 
m, ceea ce, după părerea noastră, re
prezintă o temeinică bază de plecare 
pe drumul către alte performanțe și 
mai valoroase.

ANDREI BARABAȘ consacrat de 
acum ca alergător pe 5000 m. a luat 
startul, la Atena, în cursa de 1500 m. 
El a obținut o victorie facilă și un re
zultat care arată că este bine pregă
tit și capabil să înregistreze, rezultate 
remarcabile.

întrecerile de miercuri au evidențiat

'(Urmare din pag. 1)

na pe șosea sînt îmbrăcați în paltoane 
și mulți dintre ei chiar în... șube. La 
km 138 se produce acțiunea hotărîtoa- 
re a cursei: sprintează belgianul 
Spruyt. El are la km 158 un avans de 
2 minute. Cîștigă sprintul de la Ceska 
Lipa (Dumitrescu a ocupat locul 3) și 
continuă să ruleze de unul singur. Pe 
porțiunea următoare avansul său sca
de, fiindcă — în pluton — Gazda și 
Zielinski atacă iar Dumitrescu, Moicea ■ 
nu și ceilalți rutieri romîni răspund. 
Dar lucrurile se liniștesc și distanța 
dintre rutierul belgian și pluton creș
te din nou. N-aș vrea să-i diminuez va
loarea victoriei, dar acțiunea poate că 
nu i-ar fi reușit dacă Spruyt n-ar fi 
fost pe locul... 49 ta clasamentul ge
neral, la aproape o oră de primul cla
sat I Și cum formația Belgiei nu mai 
figurează ta clasamentul pe echipe, (ta 
cursă au mai rămas doar doi cicliști) 
evadarea lui n-a „deranjat" pe nimeni. 
In aceste condiții s-a produs acțiunea 
lui Spruyt și ea trebuie judecată 03 
atare. Pînă la sosire nu mai înregis
trăm nimic demn de semnalat, ta afara 
unor noi dispute dintre cicliștii romîni 
și polonezi. Aceștia din urmă au încer
cat aproape la fiecare urcuș să se de
tașeze, dar li s-a răspuns prompt.

Pe stadion a sosit primul Spruyt. La 
2:33,0 a ajuns și plutonul. Ca de obicei 
el s-a întins pe toată pista stadionului. 
Dar de la un timp mai .avem un ad
versar : arbitrajul. în etapa individua
lă contracronometru, timpul echipei 
noastre a fost „greșit" cu 5 secunde 
S-a revenit numai după ce s-a făcut 
contestație -și după ce ziariștii i-au 
persiflat pe arbitri. Joi — pentru pri
ma oară ta această cursă — juriul (ar
bitru principal — Z. Mrozinski, R.P.P.) 
a hqtărît ;să dea. diferențe între, alergă
torii din‘același pluton. Mai tatii. a 
anunțat pe tabela de rezultate timp 
egal pentru -întreg plutonul.. Apoi s-a... 
răzgîndit și seara a decis diferen
țele 1 Ele dezavantajează flagrant e- 
chipa noastră, reducînd în mod... ar
bitrar distanța față de formația Po
loniei cu 36 sec.

dapesta. Prilejul este cît se poate de 
nimerit, mai ales că echipa noastră va 
avea de înfruntat la acest turneu o 6e- 
rie de formații valoroase, bine cotate 
în baschetul mondial.

în vederea acestei deplasări antre
norul Sigismund Ferencz a selecționat 
o serie de jucătoare care au manifes
tat la sfîrșitul campionatului și în tur
neul final o formă sportivă bună. Prin
tre ele se află Viorica Niculescu, Ana 
Haralambie, Herta Antosch, Dorina 
Suliman, Anca Răcorită, Eva Ferencz, 
Ilanelore Spiridon ș.a.

Asupra stadiului de pregătire a fie
cărei jucătoare din lot am mai atras 
atenția în cîteva rînduri. De aceea, pă
rerea noastră este că, în timpul care 
i-a mai rămas pînă la acest turneu, 
antrenorul S. Ferencz va trebui să in
siste mai mult asupra pregătirii fizice 
specifice (unele dintre jucătoare mai 
sînt încă deficitare la capitolul forță 
și rezistență), avînd în vedere că echipa 
noastră va trebui să susțină Ia Marsilia 
3 meciuri dificile în 3 zile. De ase
menea, va trebui lucrat pentru punerea 
la punct a sistemului defensiv.

în general, această primă verificare, 
ca și cele oare vor urma, trebuie să 
fie privite cu toată seriozitatea de ju
cătoarele lotului republican. Nu tre
buie uitat nici un moment că deținem 
locul IV la ultimul campionat euro
pean și că performanța ar trebui cel 
puțin repetată la Budapesta.

ascendentul de formă a sulițașilor noș
tri care au obținut cifre promițătoare. 
După cum se știe, ALEX. BIZIM a 
aruncat 78.75 m iar GH. POPESCU 
78,25 m. Cu aceste rezultate ei ocupă 
locuri fruntașe în ierarhia internațio
nală a acestui an olimpic: 81.17 m 
Nikiciuk (Polonia); 81,02 m Covelli 
(S.U.A.) ; 80.25 m Macquet (Franța); 
80,20 ni Les Tipton (S.U.A.) ; 79.35 m 
Conley (S.U.A.); 78,75 m BIZIM
(ROMINIA) ; 78,66 m Wimingham 
(S.U.A.) ; 78,63 m Kttlcsar (Ungaria) ; 
78,51 m Mikki (Japonia); 78,25 m 
POPESCU (ROMINIA) ; 78.21 m He
rings (R.F.G.) ; 78,11 m Spiers (Aus
tralia).

O comportare nesatisfăcătoare au 
avut C-tin Drăgulescu, al cărui re
zultat de 60,04 m la ciocan nu-i re
flectă posibilitățile și A. Savin la pră
jină.

Iată clasamentul etapei: 1. Spruyt 
(Belgia) 5h47:40; 2. Zielinski (R.P.P.) 
5h50;13; 3. Smolik (R.S.C.) același 
timp... 17. G. Moiceanu 5h50:27;..„ 23. 
L. Zanoni același timp.... 30. I. Stoica 
5h50:44; 31. O. Dumitrescu... 36. W. 
Ziegler același timp;... 43. I. Ardeleanu 
5h51:09.

PARDUBICE 22 (prin telefon). Tri 
sfîrșit, timpul a fost ceva mai bun azi. 
N-a mai plouat și soarele a încălzit 
vremea astfel că cicliștii au putut să 
se concentreze mai mult asupra luptei 
sportive

Startul în etapa Lieberec — Pardu
bice s-a dat la ora 12,15. Pînă la primul 
sprint de cățărare, care a avut loc la 
km 33, nu se întîmplă nimic. Pe urcuș, 
un grup de alergători în care se află 
și Schur nu poate rezista ritmului. Ci
cliștii noștri se află însă în prima parte 
a plutonului, alături de cei polonezi. 
Sprintul este cîștigat de Megyerdi. La 
coborîre, cicliștii care s-au pierdut pe 
urcuș revin în pluton. Intre km 69 și 
120, L. Zanoni are două defecțiuni me
canice și una de baieu. De fiecare dată 
el muncește și reușește să prindă plu
tonul.

După punctul de alimentare (km. 
139), asistăm, pe fiecare urcuș, la a- 
tacurile cicliștilor polonezi și la mo
dul excelent în care reusesc alergătorii 
romîni să le anihileze de fiecare dată. 
Plutonul intră compact în orașul Par
dubice și pe străzile lui, 1. Ardeleanu 
încearcă să se detașeze, dar nu reu
șește. La intrarea în curtea stadionu
lui’, Moiceanu este foarte bine plasat, 
însă cele cîteva viraje pină la intrarea

Tenismenii romîni au obținut rezultate 
frumoase în primele zile ale turneului 
internațional de la Riga, la care parti
cipă sportivi din R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și. U.R.S.S. In primul tur al 
probei de simplu tînărul nostru jucător 
llie Năstase l-a învins pe fostul cam
pion unional M. Mozer: 0-6, 6-4, 6-2, 
7-5. Țiriac l-a eliminat pe maghiarul 
Varga cu 6-2, 6-1, 6-4 iar Mărmureanu 
a dispus de polonezul Nowicki cu 7-5, 
6-3, 7-5.

în sferturi de finală, Mărmureanu 
l-a întrecut pe cunoscutul jucător ceho
slovac Korda cu 6-1, 6-2, 7-5. Țiriac a 
cîștigat cu 6-2, 6-0, 6-2 în fața lui Ma-

Succese ale tenismenilor romîni 
în turneul de Ia Riga

FOTBAL
MIERCURI, FINALA „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI"

Miercuri, la Viena, se desfășoară fi
nala „Cupei campionilor europeni". 
Protagoniștii sînt Internazionale din 
Milano și Real Madrid.

Pină acum, ta ediția 1964—65 a 
„Cupei campionilor europeni" s-au în
scris'următoarele formații campioane: 
Belgia : Anderlecht ; Spania : Real Ma
drid; Portugalia: Benfica ; Anglia: 
Liverpool / Scoția : Glasgow Rangers; 
R. F. Germană: F. C. Koln 1 Austria: 
Rapid Vierta; Luxemburg : Aris-Ben- 
neweg.

URUGUAY — AUSTRIA 2-0

Continuîndu-și turneul ta Europa, 
reprezentativa Urugtiayului a jucat Ia 
Viena cu selecționata Austriei. Victo
ria a revenit fotbaliștilor sud-americani 
cu 2-0 (1-0),. prin punctele înscrise de 
Castro. In repriza a doua, ambele C-* 
chipe au jucat cu 10 oameni (austria-

lată cîteva din rezultatele înregis
trate joi: 200 M: 1. Gh. Zamfirescu 
(R.P.R.) 21,3. 2. Mazza (Ital.) 21,3: 
3. Georgopoulos (Gr.) 21.4; 4. Glu- 
cev (Bulg.) 21,5; 5. Komitudis (Gr.) 
21.8: 6. Tudorascu (R.P.R.) 22,0; 
1500 M: 1 .Barabaș (R.P.R.) 3:49.0;
2. Hrisankopoulos ' (Gr.) 3:50.9; 3. 
Mesimertzis (Gr.) 3:54,4; 400 MG: 
Frousios (Gr.) 52,6; 3000 M OBST.: 
Papavasiliu (Gr.) 9:18.6; TRIPLU- 
SALT: 1. Ciochină (R.P.R.) 16,16; 2. 
Stoikovski (Bulg.) 15,95; 3. Gurgu
șinov (Bulg.) 15,52: PRĂJINĂ: 1. 
Lesek (lug.) 4,70: 2. Hlebarov (Bulg.) 
4,60: 3. Nystrom (Fini.) 4,30. ...9. Sa
vin 4,10; DISC: Urbacli (R.F.G.) 
52,39; CIOCAN: I. Politis (Gr.) 
61,21; 2. Drăgulescu (R.P.R.) 60,04;
3. Sideris (Gr.) 55.89. 

pe pistă l-au dezorientat șî a piere 
prima poziție, astfel că la sprintul fin 
el nu reușește să se claseze decît 
cincilea.

Clasamentul etapei Lieberec — Pr 
dubite (189 km) : 1. Gazda (R.P.P 
4h52:37; 2. Kapitonov (U.R.S.S.); 
Gougaut (Franța); 4. Labrouille (Fra 
ța); 5. G. Moiceanu, 6. Spruyt (B< 
gia); 7. Volf (R.S.C.); 8. Srnol
(R.S.G.); 9. Leseticy (R.S.C.); 1
Zapala (R.P.P.); 11. I. Ardeleanu ; ...1
1. Stoica; 17. C. Dumitrescu; ...28. \ 
Ziegler; ... 45. L. Zanoni — toți acela 
timp.

CLASAMENTUL GENERAL IND 
VIDUAL: 1. Smolik (R.S.C.) 45h30:5
2. Hoffman (R.D.G.) 45h38:41; 3. WP
deman (R.D.G.) 45h38:51; 4. Zapa 
(R.P.P.) 45h39:ll; 5. Kudra (R.P.P 
45h39:25; 6. Kapitonov (U.R.S.S
45h39:33; 7. Appler (R.D.G.) 45h39:4 
8. Juszko (R.P.U.) 45h40:01; 9. Kulibi 
(U.R.S.S.) 451140:09; 10. Mickei
(R.D.G.) 45h42:16; .... 13. G Moicean 
45h43:05; .. 17. C. Dumitrescu 451144: lî 
... 21. W. Ziegler 451145:42; ... 24, 
Stoica 45h47:03; ... 27. L. Zanor
451149:05; ... 38. I. Ardeleanu 46h06:5(

CLASAMENTUL GENERAL PE E 
CHIPE: 1. R.D.G. 138h52:23; 2. R. F 
Romînă la 6:17; 3. R.P.P. la 7:15; z 
R.S.C. la 11:57; 5. R.P.U. la 20:01; < 
U.R.S.S. la 20:19; etc.

Sîmbătă are loc etapa Pardubice — 
Ceske Budejovice (196 km) iar dumi 
nică se desfășoară ultima etapă Cesk 
Budejovice — Praga (156 km). Am 
bele etape au un traseu cu profil mun 
tos.

Ievski (R.P.P.). In semifinale, Țiriacîn- 
tîlnește pe sovieticul Potanin, iar Măr
mureanu pe lușko. Acesta l-a învins pe 
Năstase în trei seturi.

Țiriac și Măt’mureanu s-au calificat în 
finala probei de dublu după ce au în
trecut pe Kovacs, Varga (R.P.U.) cu 
6-2, 6-0, 6-3 și pe Korda, Vopick
(R.S.C.) cu 6-1, 6-0, 6-3. Ei vor întîlni 
parecliea sovietică Mozer, Potanin.

• In campionatele internaționale de- 
tenis ale Franței care se desfășoară la 
Paris, argentinianul Seriano a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 7-5; 2-6; 
3-6; 8-6; 6-0 in fața australianului 
John Newcombe.

PE GLOB
cui Fiala a fost accidentat, iar uru- 
guayanul Pavoni a fost eliminat din 
joc).

IN ..CUPA EUROPEI"
• In sferturile de finală ale „Cupei 

Europei" au mai rămas de disputat 
două intilniri. Azi, la Budapesta, re
prezentativa R. P. Ungare întîlnește 
in meci revanșă echipa Franței. (în 
prima întîlnire disputată la Paris; echi
pa maghiară a obținut victoria cu 
3-1). In echipa Franței s-au făcut 
numeroase modificări. Astfel, în meciul 
de azi vor juca probabil portarul 
Aubourn (Lyon), mijlocașul Stako 
(Stade Franțais) și înaintașii Di Nallo 
și Stievenard.

în linia de atac a formației ma
ghiare va apare tînărul Bene, care 
face parte din lotul olimpic al Unga
riei. _ ",

• Miercuri, la Moscova, selecțio
nata U.R.S.S. întîlnește reprezentativa 
Suediei. După cum se știe, primul joc 
desfășurat la Stockholm s-a terminat 
la egalitate: 1-1. După aceste partide 
vor fi cunoscute ultimele două semifi- 
naliste ta „Cupa Europei". Pînă a- 
cum, pentru semifinale s-au calificat 
Spania și Danemarca.

ȘTIRI. REZULTATE
• A luat sfîrșit campionatul R. F. 

Germane. Rezultatele ultimei etape: 
Meiderich — Kaiserslautern 3-0, F.G. 
Koln — Stuttgart 2-1, Hamburger SV 
—FC Nflrnberg 2-2, Braunschweig — 
Dortmund 2-0 etc. Clasament final: 
F. C. Koln 45 p, Meiderich 39 p, 
Frankfurt 39 p, Dortmund 33 p, etc. 
Echipele Munster și Saarbrucken au re
trogradat.

• La Istanbul s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre echipele 
de tineret, (jucători sub 23 de ani) 
ale Turciei și Angliei. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 3-0, 
(2-0).
• In semifinalele „Cupei Iugoslaviei" 

la fotbal, Steaua Roșie Belgrad a în
trecut cu 3-1 pe Novi Sad, iar Dynamo 
Zagreb a eliminat cu 7-2 pe Partizan 
Belgrad.
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