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Scrimerii noștri participă la concursurile

internaționale de la Budapesta și Paris
(Continuare în pag. a
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Selecționata olimpică de fotbal a R. P
s-a înapoiat ieri in Capitală

PREGĂTIRI PENTRU ETAPA A II-A

noastră va fi reprezentată 
de Olgo Orban-Szabo, Ma
ria Vicoi șl Ana Ene-Der*

CAMPIONATULUI

ȘTIRI EXTERNEGolul victoriei!
ADDIS ABEBA

Roibii

Rowers

(Con tinware în pa$. a 3-a)

Y

traseul 
Livorno

Cu prilejul concursuri
lor sportive de la Ad
dis Abeba, campionul 
olimpic Bikila Abebe a 
realizat cea mai buna 
performanță mondială la 
maraton, parcurgînd cla
sica distanță de 42,195 
km în 2hl5:13,0.

paralel 
poarta. Deianov nu 

mingîie

Folo : T.

Se apropie de shrșit o altâ mare competiție cu caracter 
intern: .Cupa R.P.R', ale cărei optimi de finală se dispută 
miercuri și joi.

Sorții au fâcut ca în această etapă să se dispute urmă
toarele meciuri (conform regulamentului, pe terenuri neutre):

HUNEDOARA: Metalul Tr. Severin — Crișul Oradea (meciul 
se va disputa miercuri 3 iunie).

CÎMPINA: A.S. Aiud — Farul Constanța 
FAGABAȘ: Textila Sf. Gheorghe — C.S.M. Sibiu 
SIBIU : Minerul Baia Mare — Dinamo București 
PITEȘTI: Carpați Sinaia — Știința Timișoara. 
BBAȘOV : Siderurgistul Hunedoara — C.S.M.S. Iași.
Toate aceste partide, împreună cu meciul Flacăra roșie 

București — Rapid București care, conform înțelegerii dintre 
cele două echipe se va disputa in Capitală pe stadionul Glu
mești, vor avea ioc țoi 4- iunie.

Tot la 4 iunie, Ia Bacău, are loc partida Dinamo Bacău — 
Steaua București, restanță din 16-imi.

Toate meciurile vor începe la ora 17 pentru a lăsa Ioc even
tualelor prelungiri.
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în minutul 41 al meciu
lui, la un contraatac al e- 
chipei noastre, Ion Ionescu 
— venit pe dreapta -—■ tri
mite mingea

PARIS
Cea de-a 63-a ediție 

a cursei cicliste maraton. 
Bordeaux—Paris a fost 
cîștigată de tînărul Mi
chel Nedelc, în vîrstă 
de 24 ani. El a parcurs 
distanța de 557 km în 
14h36:25,0 (medie orară 
38.467 km. nou record 
al probei — vechiul re
cord : Kubler : 38,278 km).

NEW YORK
A început turneul in

ternațional de fotbal de 
la New York. In prima 
etapă, echipa braziliană 
Bahia a făcut joc egal 
2—2 (0—1) cu formația
vest-germană Bremen, în 
timp ce echipa scoțiană 
Hearts of Midlothian a 
în vin» cu 1—0 (0—0) »--■ 
chipă Blackburn ~ 
(Anglia).

ROMA
Disputată pe 

Montepulciano — 
(199 km), cea de-a 16 e- 
tapă a turului ciclist ai 
Italiei a revenit alergă
torului italian Renato Bi- 
tossi în 5h06:02,0. In cla
sament conduce mai de
parte francezul Anquetil,

Reportaj de V. GRADINARU

Dramaticul meci de fotbal, desfășurat pe stadionul 
i în cadrul preliminariilor olimpice 
i ultimul act al luptei în vederea 
fata confruntare a celor două foc
ii : R-.P. Romînă și R.P. Bulgaria, 
uitatul final, urmare a celor două 
■niri desfășurate la București (3 
) și la Sofia (31 .mai), este net în 
■area noastră : 3—1 I S-a cîștigat 
iă, s-a cîștigat și în deplasare, în 
'■țiile unei „mize" deosebite, care 

n(a serios asupra stării psihice a 
.lorilor. Am cîștigat de o manieră 
ă, fără echivoc, lucru oglindit și 
aplauzele publicului spectator de 
stadionul „Vasil Levski", care a 
xiat la echipa noastră jocul de 
:epU£L,j>Mcticat, orientarea tactică.

„Vasil Levski'
s-a terminat. S-a tras deci cortina 
calificării la J.O. de la Tokio, peste

dîrzenia cu care s-a apărat In sihiafii 
critice, ca și calmul și Îndrăzneala cu 
care a ieșit din apărare în atac.

Iată acum ultimele ecouri în urma 
acestei întîlniri : „NARODEN SPORT" 
de luni, sub titlul „FÂRA FORȚA DE 
ȘOC IN ATAC, FARA VIZE PENTRU 
TOKIO" scrie: „In întîlnirite elimina
torii, cum au fost duelurile dintre echi
pele olimpice ale Bulgariei 
niei. s-a crezut că de mare 
ță este atmosfera de acasă

Marea competiție de mase și de performanță 
a anului, Sparfachiada republicană, a in
trat într-o fază superioară, etapa pe raion, 

în core accentul va fi pus pe CALITATE.
Iată un motiv pentru care întrecerile trebuie fă

cute organizat, iar participant cît mai bine pre-* 
gătiți. Pe această temâ, a pregătirii temeinice a 
întrecerilor etapei a B-a, ziarul nostru a întreprins 
recent un raid prin cîteva cluburi sportive raionale 
din Capitală. Urmăriți în pagina a 2-a constatările 
noastre.

și Romi- 
importan- 
și terenul

In vecinătatea
normeLor

După Valeria Jurcă, 
Șerban Ciochină, Gh. 
Zamfirescu etc alți doi 
atleți au reușit să-și 
îmbunătățească rezul
tatele în acest sezon 
și să înregistreze noi 
^reaordur^i ale R. P. 
Romine: Mihai Cal-
nicov- S imi ones cu 7,74 
m la lungime (la 5 cm

olimpice
de norma olimpică pe 
1964) și Petre Astafei 
4,55 m la prăjină (la 
15 cm de normă). Aș
teptăm acum confir

marea și mai ales îm
bunătățirea acestor 

performanțe.
(Citiți în pag. a 7-a 

rezultatele ultimului 
concurs ).

La sfîrșitul acestei sap- înscris sportivi din majorii 
tăihîni. o parte dintre seri- tateă țărilor Europei. f 

în zilele de 6 și 7 iunie,; 
Parisul va -găzdui tradițio
nalul concurs internațional 
de floretă feminină do- 

,;Cupa Jantie”. La

merii noștri fruntași vor fi 
prezenți ia startul a două 
interesante concursuri in
ternaționale.

Astfel, duminică 
dapesta, trăgătorii 
Dumitru Mustață, 
ghe Culcea, Hariton 
descu și Eugen Ganea vor 
participa la un mare tur- , 
neu de sabie, la care s-âu șidan.

„Să încercăm 
degetul' Ieri la Ștrandul Ti
neretului s-a dat „startul" în 
cursurile de învățare a 
tului pentru copii.

(Citiți reportajul din 
pag. a 2-a)

îno-

decît să...
ffotograf ia de sus), 
lunge la Koszka. 
venit din urmă, (nu 
n fotografie) reia 
sil în plasă.

cu 
reușește 
balonul, 
care a- 
Acesta, 

se vede 
impara-

A zi nu e zi de fotbal. Tn tre- 
cere prin Galați, am venit 

totuși, să văd stadionul Dunărea. 
M-am așezat pe un loc la tribuna 
I. Undeva mai sus. De aici, se 
vede Dunărea, se văd blocurile 
din noul cartier muncitoresc Țig- 
lina. Ca bucureștean am impresia 
că o parte a orașului meu, și 
încă cea mai frumoasă, a fost 
mutată pe malul Dunării, încerc 
să plasez sala Palatului undeva 
printre marile clădiri ale Țigli- 
nei. Tabloul se conturează cu 
ușurință deoarece nu lipsesc

construcțiile elegante și nici blo- 
cul-turn. Sini toate aici In fața 
mea. strălucesc in soarele dtipă- 
amiezii.

îmi îndrept privirile spre te
renul de fotbal. Tn fața celor 
două porți, in preajma careuri
lor de 16 m, iarba a fost măci
nată de crampoane, semn că a- 
colo s-au dat marile bătălii, care, 
in tilfima vreme, au pricinuit atl- 
tea dureri de cap suporterilor Si- 
derwgistului. Și ce suporteri sud



Spartachiada republicană stgl RLIGBI

Pregătiri pentru etapa a 11-a
întreceri

la 15 ramuri sportiva

Deși w unele asociații dm raionul 
W. Băleescu se desfășoară încă întrece
ri finale din cadrul etapei întîi a Spar- 
tachiadei, pregătirile pentru faza ur
mătoare a competiției se află intr-un 
«tadiu destul de avansat. Secretarul 
clubului raional Constructorul, tov. V. 
CFinceanu, ne-a arătat graficul de des
fășurare a primelor întreceri, cele pe 
grupe de asociații sportive și ne-a in
format despre o serie de măsuri luate 
de consiliul clubului, de către unele 
comisii raionale pe ramură de sport 
șt de unele consilii ale asociațiilor.

în primul rînd, activul clubului îm
preună cu unii președinți de asociații 
*u repartizat toate cele 50 de asociații 
în cinci grupe în care se vor întrece 
la fotbal (35 de echipe), atletism, vo
lei, haltere. tenis de masă, șah și tir. 
La alte sporturi, cum sînt. baschetul, 
boxul, gimnastica, ciclismul, luptele, 
natația. handbalul și motociclismul, 
«ide numărul pariicipanților este mai 
redus se vor disputa direct finale raio
nale. Pregătirile pentru întrecerile pe 
grupe de asociații, fixate pentru pe
rioada 10—25 iunie, sînt în toi. Zilele 
acestea vor începe înscrierile, se vor 
'reînstrui cadrele tehnice voluntare din 
asociații, tehnicienii clubului vor ajuta 
asociațiile în pregătirea pentru concurs 
a ,. terenurilor sportive, se vor ocupa 
de antrenamentul sportivilor calificați 
pentru faza a doua a competiției etc- 
” La întrebarea noastră dacă tehni
cienii, clubului au în evidența lor spor
tivi remarcați cu prilejul primei eiape 
a Spartachiadei, ni s-au amintit cîteva 
nume de aileți și boxetr card ău fost 
depistați în prima parte a competiției 
țși acum skrt pregătiți de antre
norii clubului. Așa sini, de pU- 
«lă ta atletism, tinerii C. Georges
es (asociația Autobuzul) remarcat 
pentru rezultatul de 58 sec. pe 

■400 m, G. Pop (Stărtunța), N.
Șeitan (I.M.D.), O. Spiridon (Mis
trețul) toți trei cronometrați eu tîm- 

jpul de sub 3 mkt. la 1000 m cros, 
George-ta Roșea (Școala de meserii 
«ir. 4) 7,75 m ta aruncarea greutății, 
Marta Gab a (Comerț II) 4,08 m la 
lungime ele. Acești aflețî, împreună 
eu alți campioni ai etapei pe asocia
tă se antrenează periodic sub lndru- 
inarea antrenorilor clubului. La box, 
antrenorul G. Lungu pregătește pen
tru etapa pe raion o serie de tineri 
fcare au îmbrăcat pentru prima oară 
»năn ușile de box în urmă cu două 
luni. Printre ei se află L. Celea (Dîm
bovița), C. Georgescu (Constructo
ri), M. Pândele (Dîmbovița) și alții-

Au început pregătirile și unele co
misii raionale pe ramură de sport. 
care vor răspunde de organizarea teh- 
iiică a concursurilor. Printre acele co
misii care au Sprijinit efectiv și pînă 
acum întrecerile sint comisiile raio
nale de tir, volei și handbal. Dar sînt 
șl comisii care an rămas în urmă ca 
ide exemplu cele de atletism (președin
te N. Nicolae) și fotbal (președinte 
I*. Stere).

Pregătiri șe mai fac . în asociațiile 
raionului șî pentru alte competiții. 
Este vorba de organizarea unor în
treceri pentru acei participant* la 
Spartachiadă care nu s-au calificat 
ta etapa următoare. Pentru aceștia. în 
majoritatea asociațiilor se va organiza 

.ta lunile următoare campionatul aso
ciației sportive. Consiliile asociațiilor 
s-au angajat ca întrecerile să se des
fășoare la cel puțin patru ramuri 
sportive. Un element denxi de remar- 

• «st este acela că asociațiile mari care 
au terenuri sportive vor pune la dis
poziția altor asociații instalațiile lor 
sportive de care aceștia au nevoie în 
organizarea campionatului asociației.

T. R.

Să așteptăm roadele...
Clubul Gloria...
Planul de acțiune în vederea desfă

șurării etapei a doua a Spartachîadei 
republicane este întocmit. Cu sarcini 
și responsabilități precise. In nutrea 
majoritate a asociațiilor sportive din

SPORTUL POPULAR
Pag a 2-a Nr. 4454 

raionul 1 Mai campionii sînt cunoscuți 
și »e pregătesc acum pentru întrecerile 
ce urmează. î/t asociațiile cure ari tere
nuri sportive proprii (Electronica, A- 
vîntiU Pipera, Tranzistorul, Quadrat, 
Atelierele I.TJS. Tei $.a.) se fae în 
prezen* unele reamenajări pentru ca 
întrecerile din etapa raională să se 
desfășoare în cele mai bune condițiuni. 
Se acordă, de asemenea, o atenție deo
sebită pregătirii tehnice a sportivilor 
care îți vor disputa întâietatea în eta
pa « doua. De altfel, acest obiectiv stă 
de mai multă vreme în atenția activiș
tilor clubului Gloria. Cum se reali
zează ?

Din inițiativa clubului au fost orga- 
ttâzate cîteva competiții (la lupte, volei,

AtMii din asociațiile raionului N. Băleescu se pregătesc intens pentru etapa a /l-a a Spartachiadei reptibli- 
cane. In cercul de aruncare a greutății. Georgeta Roșea (Școală de meserii nr. 4) îndrumată de instructorul sport ia 

al clubului Constructorul, E. Radulian.

luHtdbel, f otbal, popice, atletism) do
tele e» cupe. Aceste întreceri, la care 
au fon angrenași toți eîșligitorii eta
pei pe asociație, au dat posibilitate 
antrenorilor din raion să urmărească 
evoluția unui mare număr de sportivi, 
îl* vederea alcătuirii selecționatei raio
nale ea va participa la etapa orașe- 
neaecă. Foarte interesant se anunțe 
„triunghiularul" de atletism care va fi 
organizat în curînd între asociațiile 
Tranzistorul — Electronica — Zefirul, 
cele mai puternice din raion. Aci ac
tivează majoritatea atleților fruntași 
din raion, astfel că antrenorii și teh
nicienii vor avea posibilitatea *â de
pistase sportivii cei mai valoroși, care 
vor îmbrăca apoi tricoul selecționatei 
raionale.

—Avem in față un „plan de acțiune" 
privind deschiderea centrelor de pre
gătire. Activiștii clubului Gloria au de 
acum o bogată experiență în privința
organizării acestor centre. Și anul tre
cut au funcționat, în raionul 1 Mai, 
centre de pregătire. Mii de sportivi ta- 
tentați -— reprezentanți ai asociațiilor 
—au venit aci ca să-și completeze pre
gătirea și să primească din partea an
trenorilor indicații prețioase. De data 
aceasta, cunoscînd amploarea întrece
rilor Spartachiadei republicane, clubul 
Gloria a pregătit cu mult timp tis urmă 
organizarea unor astfel de centre. Bine
înțeles, sprijinul principal l-au acordat 
marile asociații din raion, care au pus 
terenurile la dispoziția sportivilor din 
celelalte asociații. Astfel, la terenul 
Quadrat a luat ființă un centru de 
pregătire la handbal, atletism, și fot
bal, la Avînlul Pipera vor fi pregătiți 
ei le ții și înotătorii.

La Sudorul și-au făcut apariția 
alleți și fotbaliști, ta terenul asocia
ției I.T.B. Tei — voleibaliștii, kandba- 
liștu, înotătorii și fotbaliștii, iar la 
terenul școlii Gahani Tei și-au început 
pregătirea handbaliștii *t timnaștii. 
înotătorii din raion vor «rea din nou 
la dispoziție bazinul de înot al asocia
ției Avîntul Pipera care — recent — 
a fost reamenajat.

Firește, ta centrele de pregătire de 
care vorbeam mai sus au fost reparti
zați numeroși antrenori și instructori 
sportivi. Aceștia se vor ocupa direct de 
pregătirea sportivilor fruntași din ra
ion.

Măsurile luate de clubul raional Glo
ria ut vederea pregătirii temeinice a 
întrecerilor diu etapa a doua a Sparta
chiadei republicane sînt lăudabile.

Și, desigur, vor du roade!

Pregătirile
au fost încheiate...

Am găsit activul sectorului sport de 
mase de la clubul raional Metalul in 
plină activitate. Se centralizau ulti
mele foi de concurs trimise de asocia
țiile sportive din raion și se consul
tau informările antrenorilor și instruc
torilor sportivi cu privire la cei eviden- 
țiați în întrecerile primei etape.

L-am rugat pe tovarășul Paul Mazilu, 
responsabilul sectorului, să ne dea 
cîteva nume de sportivi remarcați în 
etapa inaugurală a Spartachiadei re
publicane.

— N-aș vrea să fie cu... supărare.

dar ultimul cuvînt în materie îl are 
comisia special alcătuită în acest scop. 
Ea va selecționa pe cei mai buni, ea 
va stabili sportivii care vor rămîne în 
atenția antrenorilor noștri pînă la în
cheierea competiției. Aș putea, în 
schimb, să vă amintesc, asociațiile care 
s-au înscris printre fruntașele în în
trecerile primei etape. Este vorba de 
Metalul „23 August", Electroaparataj, 
Sirena, Gloria. Progresul, Firuî. Din 
această enumerare, aș vrea să nu 
lipsească nici asociația sportivă F.R.B., 
unde acțiunea de angrenare a elemen
tului feminin s-a făcut cu rezultate 
deosebit de promițătoare.

— Așadar, socotiți că s-a muncit 
bine în prima etapă.-

— Da și în această privință v-aș 
ruga să notați numele cîtorva profe
sori și antrenori care, dovedind price

Ștrandul Tineretului 
și-a deschis porțile pentru copii

Joacă, larmă, veselie. Copii puzderie, băieți și fete, 
drăgălași, vioi, zîmbitori și puși pe șotii. S-au adunat ieri 
dimineață în piațeta din fața ștrandului Tineretului, cei 
mai mulți ținîndu-se de mîna tăticului sau mămicbîi. Pen
tru ei, un dublu eveniment» „Ziua copilului" (urmele de 
ciocolată trădau sărbătorirea matinală) șt prima zi de 
mers Ia ștrand. Dar nu la un ștrand obișnuit, ci la ștran
dul Tineretului. ’ ;

Aici au venit ieri peste 200 de copii pentru a' inaugura 
al 7-lea an de existență a centrului de învățare a înotuiui. 
Aici au trecut prin mîintîe instructorilor peste 36000 de 
copii. Conform tradiției, copiii au fost întîmpinați la poarta 
ștrandului de instructori. Dar nu numai de cei din anii tre- 
cuți, ci și de alții pe care absolvenții din anii trecuțî îi 
vedeau „dincolo" la bazinele adinei, ocupîndu-se doar de 
înotătorii fruntași- Mihai Mitrofan de Ia Clubul sportiv 
școlar, Paul Sțroescu de la S.S.E. nr. 1, Gh. Marinei de 
la Steaua, Olga Crișan de la Rapid și-au încolonat elevii 
șî au început prima lecție.

Un amănunt important ni l-a furnizat directorul cen
trului, Radu Toroceanu :

— Pentru sporirea cointeresării antrenorilor, copiii sînt 
repartizați încă de la înscriere la curs la cite un club. 
Dacă dovedesc aptitudini, ei sînt selecționați în secțiile 
de natație ale cluburilor respective. Antrenorii au deci tot 
interesul să-i învețe să înoate cit mai repede-și cît mai 
bine, deoarece începătorii de azi pot deveni fruntașii de 
miîne.

Și noi sîntem convinși că- activitatea antrenorilor la 
centrele de învățare va fi binevenită și sperăm că peste 
puțină vreme vom avea prilejul să prețuim roadele mun
cii lor. ,

Pînă atunci ne alăturăm urării adresată copiilor la in
trarea în ștrand: „BINE AȚI VENIT, DRAGI COPII, LA 
CENTRUL DE ÎNVĂȚARE Â ÎNOTULUI !"

D. STANCULESCU

pere și entuziasm, ne-au ajutat foarte 
mult. Este cazul prof. C. Alexandres- 
cu, la F.R.B., antrenorilor de fotbal 
T. Po-pescu și C. Lăzărescu Ia Gloria 
și respectiv FCME (Fabrica de ca
bluri și material electroizolant). In 
mod deosebit, aș vrea să rețineți nu
mele sportivei fruntașe Ana Niylas ca
re, în cadrul asociație» sportive Sirena, 
s-a ocupat integral de pregătirea și or
ganizarea concursurilor atletice.

— Fiindcă ne găsim în ajunul star
tului în etapa a ll-a, am vrea să 
știntf în ce stadiu vă aflat» cu pregă
tirile?

— Organizarea etapei a il-a va 
depinde exclusiv de aetivul clubului.

Foto: T. Roibu
Tccmai de aceea am căutat să pu
nem la punct din vreme toate proble
mele de ordin propagandistic și orga
nizatoric. La această dată cele cinci 
terenuri pe care vor avea toc întrece
rile, Gloria, Sirena, F.R.B., Antrefrig 
și Încerc, sînt gata pregătite. Totodată 
s-a făcut instruirea activului clubului, 
a comisiilor pe ramură de sport. Au 
fost mobilizați antrenorii și instructorii 
sportivi. Ultima problemă rezolvată a 
fost aceea a tragerii Ia sorți a între
cerilor, care a avut loc joi, în prezența 
tuturor președinților asociațiilor spor
tive din cuprinsul raionului 23 August

— Prin urmare...
— Sperăm să obținem rezuitate bu

ne, în intervalul fixat prin regulament, 
2—12 iunie, să organizăm întreceri la 
toate ramurile sportive.

— t st. —

IM AT AȚI E

Campionatul republican de polo
La Oradea și Tg. Mureș s-au consumat simbătă și du 

minică ultimele jocuri din cadrul returului .cainpionatulu 
republican — faza preliminară.

Jocurile desfășurate la Tg. Mureș — în seria I — ai 
luat sfirșit cu următoarele rezultate : simbătă : I. C. Ara» 
— Știința Buc. 2-1 (0-0, 0-0, 0-1, 2-0), Dinaiiio Buc. — 
C.S.M. Cluj 11—1 (2—0, 2—0, 3—0. 4—1). Duminică 
C.S.M. Cluj — Șiiința Buc. 8—3 (1—1, 2—1, 2—1, 3—0) 
Au marcat: Schuler (3), Cociș (2), Covaci, Toth, Kar 
pentru C.S.M. și Leszai. Alexahdrescu și Rozfete pentri 
Știința. Dinamo Biic. — Știința Cluj 9—-1 (2—1, 3—0
1— 0, 3—0). Au marcat Croner (2), Fleșeriu (2), Zamfi- 
rescu (2), Popa. Grlațesou și Al. Popescu — respectiv — 
Darotzi.

CLASAMENT
1. D&namo Bucvir«țtt t 8 0 0 88: 5 M
2. Știința Cluj 8 5 12 35:33 11
3. C.S.M. Cluj 8 3 1 4 28:43 7
4. I.C. Arad 8 12 5 15:48 4
5. Știința București 8 18 7 18:57 2
Iată rezultaiefe în seria a Il-a -. Simbătă: Industria 

Linii Timișoara — Voință Cluj 5—4 (2—2, 1—1, 2—0 
0—1). Au marcat: Bernstein (2), Cinieanu, Chelemen și 
Popa pentru Ind Lînîi șî Silaghi (2), Cealani și Burdea 
pentru Voința. Steaua — Mureșul Tg. Mureș 9—0 (2—0,
2— 0, 2—0 3—0). Punctele învingătorilor au fost înscrise 
de C. Marinescu (4), Țăranu (2), Szabo, Firoiu și Ale- 
xandrescu. Duminică: Mureșul — Ind. Lînii 3—2 (1—0, 
0—1, 1—1, 1—0). Au marcat: Sarvadi (2) și Both — res
pectiv — Laszlo și Ciuteanu. In șceastă serie a mai 
rămas de disputat jocul Steaua — Crișul,

CLASAMENT

în felul acesta pentru locurile 1—4 (în turneul finafj 
s-au calificat echipele Steaua, Dinamo Buc., Crișul Oradea 
și Știința Cluj, iar pentru locurile 5—10, CSM Cluj, Mure
șul Tg. Mureș, Ind. Linii Timișoara, I.C. Arad, Știința 
Buc. și Voința Cluj.

1. Steaua 7 7 8 0 70: 1 14
2. Crișul 7 6 0 1 41:!8 12
3. Mureșul 8 3 1 4 16:43 7
4. Industria Lînîi 8 2 1 5 19:38 5
5. Voința Cluj 8 0 0 8 16:64 t

SCURTE COMPLETĂRI 
LA JOCURILE ETAPEI A IX

• La București, duminică a fost ț 
gramat un sîngur meci: Constructr 
cu Ancora Galați (17—5). Rugbi 
bucureșteni au manifestat o notă 
superioritate. Gălălenii au... scl 
doar primele 5 minute (cînd au șî 
scris printr-o încercare de penaliz 
transformată de Corangă — min. 
După aceea însă, rugbișiii de Ia Co 
tructorul au pus stăpînire pe joc 
pînă la sfîrșitul partide: au păst 
inițiativa. Realizatori : Jacoveanu ( 
cercare — min. C). Antimoianu (Ic 
tură de pedeapsă — min 23), Na 
(încercare transformată de Antimoia 
— min. 49), Nedelcu (încercare 
min. 70) și Ccchia (încercare — m 
75). Corect arbitrajul lui Dan Lucef

(t.st.)
• La Petroșeni, într-un meci i 

disputat, Știința a cedat la limită 
fața echipei Steaua (6—5). După i 
pecful general al jocului, un rezul 
de egalitate ar fi fost mai echital 
Au marcat: lonescu (dropgol) și B 
tărețu (încercare) pentru Steaua și r» 
pectiv Iliescu (încercare transform» 
de Ga-ldea).

N. Tăutu, corfe
• Știința Timișoara s-a cd'rfl.por 

peste așteptări în meciul cu Dinan 
Pînă în minutul 73, scorul s-a men 
nut alb, reflectînd echilibrul dintre c< 
'doțiă'formații. Giugiuc șî Nica, auto 
CÎte tthui dropgol au adus victoria 
chipei dinamoviste.

Em. Grozescu. cores
• Pe stadionul din parcul sport

„Babeș-Bolyai“, studenții clujeni ; 
întrecut pe merit formația Glor 
(8—0). Realizator: Gherasim (min. 
—■ lovitură de pedeapsă și «fo». t 
dropgol). 1. Brătan. coresp.

• Rugbiștii de la Rulmentul BîrL 
au terminat victorioși jocul cu C.S.M. 
Iași. Partida a fost influențată de a 
Mirajul slab al lui I. Stanciu (Buc

i rești). Au înscris : Crișan (28, 43) 
Calm 11 (64) pentru Rulmentul, re 
pectiv Matevschi (31) și Rnsenber 
(78), toți din lovituri de pedeapsă.

S. Eliade, coresp.

După jocurile etapei a lX-a, clas, 
mentul categoriei A se prezintă astfel

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Steaua 9 6 3 0 flte 29 *
Dinamo 8 7 1 0 159: 20 f d
Grivița Roșie 8 6 1 1 130 : 33 r X
Progresul 9 4 4 1 50: 33 î
Constnuotor*d 9 5 1 3 70: 48 2

Rulment. Biriad 9 3 3 3 45: 50 1
C.S.M.S. Iași 9 3 2 4 41: 48 1
Știința Cluj 9 3 1 5 39:112 1
Șt. Petroșeni 9 2 1 6 31: 41 1
Șt. Timișoara 9 2 0 7 44:425 1
Gloria 9 0 4 5 46: *«8 1
Ancora Galați 9 1 1 7 35:177 1

Meciul restantă dintre Grivifa Roși 
și Dinamo se va juca la data de 2 
iunie.



Mihail Eminescu „Prefață" —.  ..
VICTOR EFTIMIU

soliditatea și frumusețea. Măiestria 
artistică trebuie să învelească armo
nios edificiul construit din materiale 
prețioase.

Și în această privință, Eminescu ră-

iJnuață-mă dar vorba de care tu să 
tremuri, 

Sămănător de stele și-ncepător de 
vremuri f“ 

Cunoașteți vers mai amplu, mai e- 
vocator, deschizător de infinituri, ca 
acesta, închinat lunii ?

..Cinci plutești pe mișcătoarea mărilor 
singurătate...".

Acestea nu sînt acorduri întîmplă- 
toare, dăruite de o 
muză binevoitoa
re, ci arpegii din
tr-o simfonie în
delung meditată, 
crîmpeiul unui mo
zaic alcătuit mili
metru cu milime
tru, de-o mînă 
răbdătoare, dirija
tă de-o frunte ins- 
spirată.

Trebuie să-l cău
tăm pe Eminescu 
în acea magie a 
verbului, în depăr
tatele ecouri de 
doină, în misteri
oasele și tulbură
toarele emoții pe 
care le stîrnește 
alăturarea de su
nete muzicale în
văluite, cari dăru
iesc ideii un pres
tigiu nou, înfăți- 
șînd-o într-un 
zaimf de inefabi
lă poezie.

Cutare stea din 
depărtări neînchi- , 
puite s-a stins de 
mult, dar o vedem I 
încă după secole 
și milenii, spun 
astronomii, lată o 
idee curentă. Ex

primată în proză, reprezintă o simplă 
constatare științifică. Cînd Eminescu 
rimează atît de muzical .suie" cu 
«nu e", constatarea astronomică de
vine înaltă, nobilă, adevărată poezie:

la vacanță sportivă...
ntregul nostru popor sărbătorește 
pe Mihail Eminescu, de la a că
rui moarte s-au împlinit trei 

furi de veac. Luceafărul poeziei 
lînești trăiește veșnic viu în ini- 
i noastre. E mai contemporan de- 
orieînd.
minescu a murit în plină bărbăție. 
tm spunea, odată, criticul llarie 
sndi că dacă n-ar fi fost bolnav, 
:ă nu s-ar fi 
. atît de tînâr, 
lialul poet ne-ar 
lotat nu numai 
noi si nemuri

re stihuri, dar 
cu romane de 
itate, cu valo- 
ise piese de 
4ru.
'lăscut Ia Ipă- 
ti, sau la Boto- 
li — ne spun 
mele informații 
moldovean ca 

ilustrul său îna- 
aș Vasile Alec- 
nari, pe care l-a 
mit „acel re- 
-al poeziei veș- 
: tînâr și ferice", 
hail Eminescu, 
e deosebire de 
rdul de la Mir- 
rti (fecior de oa- 
»ni înstăriți, care 
v trimis să stu- 
:ze la Paris și 
u pus la adă- 
st de grijile vie- 
i, Eminescu a 
ut o tinerețe 
■uciumată, plină 

î lipsuri. II ve- 
■sn, abia ieșit din 
lolescență, bă-
d Ardealul în turnee teatrale, a- 
>i iafă-l la București, trăind 
thema literară, devenind redac- 
r, împreună cu I. L. Caragiale și

Ion Slavici, la ziarul „Timpul". 
>laborarea la acest ziar i-a dat 
dejul să scrie o seamă de articole, 
obotute de un luminat patriotism, 

s protest împotriva nedreptății so
aie, articole care mărturisesc un ad- 
irabil prozator.
Dar gloria lui Eminescu se datorește 

.‘rsurilor sale publicate, la început, 
revista de la Oradea, „Familia" 

i losif Vulcan, apoi în „Convorbi- 
le literare" de la lași, dirijate de 
tu Maiorescu, profesorul și criticul 
jre i-a editat și primul volum de 
iezii.
Firește, înainte de Mihail Eminescu, 
:est popor a dat și alți poeți de 
samă, dar Eminescu e socotit, pe 
rept cuvînt, scriitorul nostru cu sen- 
bilitatea cea mai adîncă și cuge- 
irea cea mai înaltă, artistul cu cel 
ai bogat conținut. Simțirea, gîndul, 
naginea, viziunea personală a exis- 
snței sînt darurile cele mai prețioase 
le unui scriitor. Cei lipsiți de aceste 
îsușiri se refugiază în sonoritățile 
erbale, în construcțiile artificiale, a- 
inecînd astfel pe panta formalismului. 
Aznșira cuvinte goale ce din coadă 
u să sune", numea el pe acei scri- 
ori lipsiți de conținut, preocupați 
rai mult de strălucirea formei decît 
e valoarea fondului. Dar, opera de 
rtă nu poate fi degradată printr-o 
rezentare neglijentă, inestetică, me- 
ită să-i ascundă, să-i compromită

însemnări pe o filă de calendar

Alfabet sportiv
...Șase căpșoare bălaie s-au prezentat 

a start. Micii sportivi din clasa I C a 
colii medii fir. 34 „C. A. Rosetti* au aș- 
Bptat cu nerăbdare clipele întrecerii pe 
erenul amenajat in spatele școlii.
Dai sâ urmărim cursa. In frunte se află 

» fetiță care, metru cu metru, se detașea- 
:ă de ceilalți. Copiii, colegii ei de clasă, 
> susțin puternic: -Hai, Gabriela 1* Ga
mela a ocupat locul întîi... Primul concurs 
îîștigat — primul interviu :

— Iți place sportul?
— Foarte mult 1 Tovarășa învățătoare Ste- 

a Ionîță ne-a învățat să Iubim educația 
ixică. Toată clasa execută frumos exer
cițiile de gimnastică.

— Și despre concursul ctștigat ?
— Am vrut să fiu prima. Și am lost 1...
In carnetul de reporter am făcut o în

semnare. Peste cîțiva ani va trebui, pro
babil, să scriu un portret de sportiv frun
taș. Și — poate — profesiunea reporteri
cească îmi va prilejui o nouă întîlnire cu 
Gabriela. Nîndoielnic că portretul va cu
prinde — printre altele — primul interviu, 
primul concurs cîștigat.

...Anca, Liliana, Vlăduț, Cristinel se reîn
torc voioși în clasă. De curînd s-a înche
iat primul lor an școlar. Catalogul cuprinde 
numai note maxime. Acolo, în ultima bancă, 
mi-am reamintit de maidanul copilăriei și 
nostalgica minge de cîrpă. Acum priveam 
cu admirație la sportivii de-o șchioapă 
care își așezau în săculețele lor albe, 
echipamentul.

Alfabetul se învață și azi după abecedar, 
.alfabetul sportiv se deprinde însă pe te
renul din spatele școlii.

PETRE GHEORGHIU

Cu cîteva zile in urmă. In școlile me
dii din întreaga țară au avut loc mo
mente emoționante. Pentru aproape 
40 000 de elevi-absolveați ai clasei a 
Xl-a — clopoțelul sunase pentru ulti
ma dată... Ei erau primii din sutele 
de mii de elevi care intrau in vacanța 
mare.

Acum două zile l-au urmat cei mai 
mici dintre școlari, elevii claselor I— 
IV. Nu vor mai trece multe zile și liniș
tea se va așterne in toate școlile, de 
toate gradele. Pină la toamnă elevii 
vor intra intr-o binemeritată vacanță, 
după un an rodnic la învățătură, în 
care au doblndit atîtea și atitea cunoș
tințe noi.

Ultima sonerie, ultima oră decurs 
va rămine in urmă. Unii și-au luat 
rămas bun de la profesorii lor dragi 
(alții iși vor lua în curînd), despăr- 
țindu-se de... catalog, de clasa care 
le-a devenit atit de familiară. Și totuși 
sutele de mii de elevi se vor mai în- 
tilni In această vacanță. Pe toți ii aș
teaptă numeroasele activități cultural- 
educative menite să le facă vacanța cit 
mai plăcută și mai utilă, mai instruc
tivă.

Ca in fiecare an, Ministerul învăță- 
mintului, in colaborare cu C C al UTM 
C.C.S. și UCFS s-a preocupat din vre
me să asigure cele 
pentru desfășurarea 
vacanță. Pentru trei 
Irul de greutate al
lor noștri se va disputa in tabere, in 
cadrul caselor și palatelor pionierilor, 
in jurul bazinelor de înot, pe terenurile 
de sport, pe potecile minunate ale mun
ților. Zilele de vacanță se petrec cel 
mai bine in aer liber, sub razele bi
nefăcătoare ale soarelui.

Și in acest an, capul de afiș al „va
canței sportive" îl vor reprezenta fi
nalele campionatelor republicane șco
lare. Dar. spre deosebire de anii pre- 
cedenți, evenimentul are o semnificație 
deosebită: aceste finale se desfășoară 
in cadrul celei mai mari competiții de 
mase și de performanță închinată celei 
de a 20-a aniversări a Eliberării patriei

— Spartachiada republicană. Cei mal 
buni dintre cei mai buni se vor întrece 
la atletism, gimnastică, volei, handbal, 
baschet, notație și fotbal. La startul ul
timului act al Spartachiadei republicane 
rezervată elevilor se vor alinia multi 
campioni republicani de juniori, cei 
care au și început să urce treptele mă
iestriei sportive. Numele cîtorva este 
de acum cunoscut în viața sportivii, 
Gheorghe Costache, recordman mon
dial de juniori la ciocan, Gabriela Ra
dulescu, o foarte bună săritoare la 
lungime, Miheala Peneș, o talentată a- 
runcătcare de suliță, componentele e- 
chipelor divizionare de handbal SSE 
Timișoara și SSE Ploiești, gimnaștii 
de la „35", înotătorii din Reșița.

Preludiul acestor mult așteptate fi
nale îl constituie cele două concursuri 
republicane ale „liceelor sportive", 
Este vorba de întrecerile aileților, găz
duite de pitoreasca stațiune de mun
te Poiana Brașov intre 5—7 iunie (400 
participanți) și 
handbaliști, care 
de la poalele 
iunie.

Toate acestea
cipal la „vîrfurile" 
Dar nimeni nu va 
renurilor de sport, 
zeci de centre de
fesori și antrenori vor îndruma primii 
pași ai celor mai mici dintre sportivi, 
iar bazinele de 
de invățare a 
apă vor fi cu 
in această vară.

De ani de zile, 
care prilej elevii 
meții. Mii și mii 
diferite trasee turistice, vor face po
pas in inima munților, vor zburda pe 
lilorulul însorit al mării. Ei vor avea 
prilejul să cunoască mărețele realizări 
înfăptuite în anii regimului democrat- 
popular, sub grija părintească a parti
dului in cele două decenii de c'tnd 
tinăra generație are condiții minunata 
de 'învățătură și de viață. <

de turneul tinerilor, 
va avea loc in orașul 
Tlmpei intre 11—13

s-au referit In prim- 
sportive din școli, 
rămine in afara te- 
Vor ființa zeci și 
inițiere, unde pro-

mai bune condiții 
activităților din 
luni de zile, cen- 
activității școlari-

mîne un admirabil model. Nimeni, 
nici înaintea lui, nici după el, n-a 
fost atît de preocupat de perfecțiu
nea expresiei artistice, nimeni n-a 
avut ca el respectul formei. Eminescu 
a ridicat poezia romînească la un 
nivel înalt, nu numai prin calitatea 
conținutului, dar și prin veșmîntul bo
gat cu care a îmbrăcat acest con
ținut.

Numeroasele variante ale aceleiași 
poezii mărturisesc strădaniile bardu
lui de a găsi expresia cea mai per
fectă.

El a întocmit și un dicționar de 
rime, cinci caiete inedite, aflate în 
păstrarea bibliotecii Academiei R.P.R. 
Această muncă uriașă, acel fișier pe 
care nu știu ce alt poet ar fi avut 
răbdarea să-l alcătuiască, dovedesc 
importanța pe care un scriitor 
de preocupat de fond, a dat-o 
mei.

Marii predecesori, un I. Eliade 
dulescu, Grigore Alexandrescu, 
lintineanu și Vasile Alecsandri au în
semnat, fiecare, un pas înainte în 
dezvoltarea poeziei romînești. Ei au 
scris bucăți de antologie valabile și 
azi. în uriașa lui activitate literară, 
Vasile Alecsandri a fecundat toate 
ogoarele scrisului romînesc, de la ba
lada populară pină la poemele în 
care limba se scutură de prețiozită
țile epocei, de grațiozitățile vetuste, 
de diminutivele la modă în vremea 
lui. Subiectul îmbrățișează teme se
vere, eroice, elegiace și chiar sati
rice.

Cu Eminescu mai urcăm cîteva trep
te. Sîntem pe drumul cuceririi apo- 
geului. Intrăm în faza în care se pre
tinde poetului o mai severă alegere 
a temelor, a vocabularului, o sinteză 
a lui, o desfășurare precisă, corectă, 
a ritmului, o distribuire muzicală a 
accentelor tonice și, ca încoronare, 
sunetul plin, grav și melodios al 
rimei.

lată două versuri, luate la întîm- 
plore din poemul „Gemenii" :
iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiutininiiiiiiniitiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni!iiiiiii!iiin  niiiiiiiiiiiiiruiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiitiiii

La steaua care-a răsărit 
E cale-atît de lungă
Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii sd ne-ajungă.

Poale de mult s-a stins in drum 
în depărtări sihastre
Și raza ei, abia acum
Luci vederii noastre.

atît 
for-

Ră- 
Bo-

Icoana stelei ce-a mărit 
încet pe cer se suie: 
Era pe tind nu s-a zărit 
Azi o vedem, și nu e“.

Mai mult decît oricine, Eminescu a 
demonstrat bogăția limbii romînești, 
varietatea ritmurilor, tezaurul ei de 
rime.

Farmecul, valoarea marelui poet, 
alături de gîndul adine, de imagi
nea surprinzătoare, de căldura accen
telor lirice, de vigoarea versurilor 
epice, n-o face o rostogolire de cas
cadă a strofelor, ci densitatea alcă
tuirii cuvintelor. Concentrarea. Sinte
za. Efortul migălos care duce la arta 
adevărată, disciplina împinsă pină 
la severitate.

A condensat ca într-un flacon de 
parfum, și le-a închis hermetic, atîtea 
mirezme puternice, care conțin într-o 
singură picătură chintesența unei li
vezi întregi, a unei pajiști de salcîmi 
și de tei, a unei păduri de trandafiri, 
picătura care, diluată, descompusă 
în azur, creează efluvii de arome, su
gestii, tulburătoare ecouri care întîr- 
zie în suflet, te urmăresc, cîntă în 
tine ca acordurile unei muzicii ce
leste, depărtate, o simfonie gravă, 
grea de meditații, devenită incanta- 
țiune, vrăjitorie. în două cuvinte, 
armonia eminesciană I

înot, cu centrele 
tainei alunecării 
siguranță asaltate

lor.
I* 
și

nu 
să 
de

cuexistă vacanță 
nu plece in dru- 
elevi vor stăbate

AL. CONSTANTIN 
T. BRADEȚEANU

DE LA TRIBLM I
(Continuare din pag. 1)

aici la Galați... l-am văzut cu ani în 
urmă, tot pe acest stadion, aplaudind 
victoria boxerilor gălățeni în fața ita
lienilor de la Sempre Avanii. Și acum 
vin la sport, și acum aplaudă Cu ace
lași entuziasm. Totul este să aibă ce 
aplauda. Și fotbaliștii...

Pe lingă mine coboară treptele spre 
teren un grup de tineri. Unii au sacoșe 
de sport. Apoi trec alții. Cîțiva, mai 
grăbiți, sar treptele două cite două. 
Vin și fete. în curînd se string peste 
300. Deși voiam să plec, ră'mîn pe loc. 
îmi dau seama că voi asista la între
ceri de atletism. Apar cronometrele, ru
leta și foile de concurs. La groapa de 
sărituri, o greblă face toaleta nisipu
lui. Curînd pocnetul pistolului anunță 
plecarea primei serii la „sută". în ju
rul gropii de sărituri s-au strins con- 
curenți care așteaptă nerăbdători să le 
vină rlndul. La „înălțime" ștacheta 
urcă centimetru cu centimetru. în tri
bune apar spectatori.

— Ia să vedem cit sînt de grozavi 
ăștia de la Combinat...

întorc capul surprins. în spatele 
meu — trei băieți. Nici nu i-am ob
servat tind au venit. Discută între ei 
și par a fi foarte interesați de cele ce 
se petrec jos, pe stadion.

— la uite frate! Șapte profesori de 
educație fizică au venit să-i ajute la 
organizarea întrecerilor Spartachiadei 
republicane t

— Care șapte? Unde vezi tu șapte?
— E Condu, imu? Muscă, doi? Zarif 

trei ? Dincă, patru ? Teclu, cinci ? Cal- 
fas, șase ? Și Faust Petrică, șapte! 
Nu iartă ăștia nici cu un centimetru.

începe apoi o discuție despre exigen
ța profesorilor, despre Spartachiada re
publicană și Insigna de polisportiv. 
După cite imi pot da seama, tinerii din 
spatele meu fac parte din alte asociații 
sportive decit cele care se întrec acum 
pe stadion. în cadrul pregătirilor pen
tru etapa următoare a Spartachiadei 
republicane ei veniseră să facă cunoș

tință. deocamdată din tribună, cu viito
rii adversari.

Cobor spre teren pentru a cunoaște 
și eu cîțiva dintre organizatori și con- 
curenți. Radu Arvinte, „cel cu sportul 
la Combinat", mă ajută să fac cîteva 
însemnări. Notez: „întreceri la atle
tism în cadrul Spartachiadei republi
cane... Pe stadion; sînt prezenți tineri 
de la asociațiile sportive Tînărul side- 
rurgist, Constructorul siderurgist și 
Constructorul Î.C. Or... Tînărul siderur
gist este asociația, sportivă a elevilor 
școlii profesionale de ucenici a Combi
natului... Constructorul siderurgist este 
una din cele nouă asociații sportive ale 
I.C.M.S.G. (întreprinderea care cons
truiește combinatul) iar Constructorul 
Î.C. Or. este asociația sportivă a mun
citorilor din întreprinderea care a cons
truit frumosul cartier Țiglina".

Mai rețin ca pe o inițiativă frumoasă 
premierea cu „Cupa primăverii". A- 
ceastă cupă va fi ciștigată de asociația 
sportivă cu cele mai bune rezultate ob

ținute la atletism în cadrul întreceri
lor Spartachiadei. Trec in carnet și cî
teva nume de concurențe cu rezultate 
mai bune: Dumitru Munteanu — 11.9 
pe suta de metri; Ntcolae Iliescu — 
1,60 m la înălțime; Nicolae Dumitrul 
— 13,30 m la aruncarea greutății...

O ultimă însemnare: la 7 iunie este 
programată, tot aici pe stadionul Du
nărea, deschiderea festivă a întreceri
lor etapei a 11-a a Spartachiadei re
publicane pentru asociațiile smrtive din 
cadrul combinatului.

<
★

în timp ce întrecerile la atletism 
continuau, pe teren au apărut fotba
liștii de lă Side’-urgistul. Aveau antre
nament. M-am gîndit că privirile celor 
din tribune se vor muta de pe pista de 
zgură pe terenul de fotbal. Nu a fost 
așa. Cei mai mulți erau pasionați de 
sosirile la „sută" și de duelurile la înăl
țime, pe care le aplaudau de zor...
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JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKIO 1
Preocupare permanentă 

pentru un ritm susținut 
in pregătire

Interviul nostru

Cîteva impresii de pe lacul Sagami
© La Jocurile Olimț 

de la Tokio cele mai r 
delegații de sportivi vo 
cele ale U.RS.S. și S.f 
Numărul sportivilor sovb 
se ridică la 392. iar cel 
sportivilor americani la : 
Cele două țări participă 
toate probele olimpice, tn 
fără de hochei pe iarbă.

structiile olimpice intr-un stadiu foarte 
avansat. Garajul pentru ambarcațiuni (acum 
se mai construiește încă unul), casa juriului 
fi a presei tint gata. De asemenea sînt gata 
6 din cele 9 culoare ale pistei olimpice.

tn lotul japonez pentru J. O. sînt 20 de 
sportivi pentru caiac, 10 pentru canoe și 6 
pentru caiac fete. Cei mai buni dintre cano- 
iști, folosesc podelele romînești pe care le-au 
primit cadou de la băieții noștri. O surpriză 
plăcută: canoea de 1 este construită după 
modelul celor fabricate la noi, la Reghin.

După o tună de pregătire sportivii japo
nezi au făcut progrese remarcabile. Canoistul 
Honda a „cîștișat* mai bine de 10 sec pe 
1000 m, iar canoea de 2 (Matua-Oyama) și-a 
îmbunătățit rezultatul cu aproape 20 de sec. 
Cred că ei se vor putea califica la J. O. in 
finalele probelor respective.

La Sagami, la Toda, la Enoshima, la To/co- 
rozawa, ca si nu mai spun de Tokio. apropie
rea Olimpiadei se simte din plin. Organiza
torii japonezi se străduiesc să asiguie J.O. 
fastul corespunzător.

n această primăvară, mai mult decît orîcînd, 
rezultatele fiecărui concurs — intern san in
ternațional — sînt privite cu interes crescînd, 

sînt analizate temeinic, in lumina sarcinilor sta
bilite pentru această etapă de pregătire, în lumina 
normelor de selecție prevăzute pentru anul olim
pic 1964.

Ne aflăm in plină perioadă de îndeplinire a nor
melor olimpice, intr-un moment In care contează mai 
puțin locul $1 mai mult CIFRA performanței respec
tive. singura In măsură să oglindească, intr-un 
mod deplin obiectiv, ralitatea muncii depuse 
în antrenamente, creșterea valorica înregistrată de 
flecare sportiv în parte.

Rezultatele înregistrate in aprilie și mai cu sea
mă in luna ma’ sînt, in foarte multe cazuri, re
marcabile. Ele arată roadele strădaniilor depuse 
in atîtea și atîtea ore de antrenament, câ pasiu
nea, seriozitatea și exigența sporită a sportivi
lor noștri fruntași au avut un rol însemnat in acti
vitatea de fiecare zi. Este un lucru cert, 
sportivii noștri au început sezonul competlțional 
al anului 1964 cu succese însemnate, cu rezultate 
care pi omit foarte mult pentru viitoarele con
cursuri si care ne dau speranța unor continue îm
bunătățiri

Este desigur o situație pozitivă. Dar, pînă Ia 
locurile Olimpice de la Tokio au mai rămas... 
131 de zile t Tocmai de aceea trebuie multă grijă 
ca !n procesul preqătirii să nu Intervină nici mă
car o singură clipă de „relaxare", trebuie urmă
rit ca printre sportivi sau antrenori să nu-și Iacă 
toc, nici un moment, atît de periculoasa „autoli- 
niștire" care poate pune frînă progresului în ac
tivitatea unui sportiv sau a unei echipe. Re
zultatele sînt bune 1 Dar ele pot și trebuie sâ 
fie și maî bune, pe măsura condițiilor de activi
tate pe care sportivii noștri fruntași le au la 
dispoziție și, la înălțimea cerințelor, în conti
nuă creștere, a sportului internațional. Acest obiec
tiv ai îmbunătățirii continue a rezultatelor trebuie 
să-! călăuzească clipă de clipă pe toți sportivii 
noștri, pentru că numai obținind performanțe de 
înaltă valoare, îndeplinind normele olimpice de 
cil mai multe ori în acest sezon, comportarea fie
căruia dintre ei va putea fi pe măsura așteptări
lor. Or, toți Iubitorii sportului din țara noastră 
așteaptă de to sportivi ca la cea de a XVIII-a 
Olimpiadă rezultatele sâ fie mai bune decît pînă 
acum și ei să cucerească la Tokio un toc mai 
bun ca la Melbourne și Roma. Fiecare dintre can
didați! noștri olimpici are posibilitatea să obțină 
performanțe de o înaltă valoare. Pentru aceasta 
trebuie însă muncă, foarte multă muncă, 
dăruire.

PORȚILE LOTURILOR OLIMPICE SlNT 
DESCHISE ORICĂRUI TlNAR TALENTAT. 
OBȚINE REZULTATE DE VALOARE ȘI 
NEȘTE CERINȚELE NORMELOR ANULUI 
de exemplu, pe tînăra sulițașâ 
Fină anul acesta nimeni nu se gîndea că _ Peneș 
ar putea candida la un toc în echipa olimpică 
pentru Tokio. Ea nu are decît 17 an! și... drumul 
larg deschis pentru Olimpiada anului 1968 1 Dar 
Mihaela s-a pregătit cu conștiinciozitate șl. chiar 
în primul concu.s din acest sezon, a obținut cu 5132 
m un nou record republican de junioare, cu 3,35 tn 
mai mult decît precedentul sâu record. Dacă se 
▼a pregăti și mal bine decît pînă acum, dacă 
își va îmbunătăți performanța, Mihaela Peneș 
își va putea „scurta" drumul spre Olimpiadă cu... 
4 ani I

La fel se prezintă situația șl cu gimnaștlt. Va
loarea lor de pînă acum nu i-a recomandat a- 
tențîeî antrenorilor lotului nostru olimpic. Și, totuși» 
antrenîndu-se cu perseverență și pasiune, ce! 
mai mulțl dintre ei au înregistrat în acest an un 
însemnat salt calitativ. în recenta întîlnire cu 
sportivii din R.S.S. Armeană, de la Cluj. 
Anton Cadar, Frederic Orendi, Alex. Silaghi, 
Gheorghe Tohâneanu etc. au avut o comportare 
remarcabilă, care schimbă în mare măsură si
tuația de pînă acum. Ținind seamă de evolu
ția lor se poa’e aprecia câ există premise ca și 
gimnastica noastră masculină să fie reprezentată 
în întrecerile olimpice de la Tokio. Pentru a- 
ceasta va trebui însă inzecirea eforturilor si o 
comportare tot mal bună in viitoarele întreceri In
ternationale.

Pe apele Snagovului uu început întrecerile la 
sporturi nautice. Rezultatele primului concurs sini 
edificatoare pentru mulțî dinfre candidați! noștri 
olimpici. La caiac simplu viteză, de pildă, în urma 
campionului mondial Aurel Vernescu, a sosit 
tinârul N. Terente, la canoe simplu viteză, tot al 
doilea, a fost un tinăr Marian lonescu, tar caiacul 
de 2 al campionilor mondiali (Nicoarâ și Ivanov) 
a avut de luptat cu cel al mai puțin cunoscuțllor 
Afanasle Sciotnîc șl Ioan Claie! 1

o totală

LARG 
CARE 

1NDEFLI- 
•”l’ 1364. lată. 
Mihaela Peneș.

caiac* 
pregă- 
între-

să ne 
culese

Antrenorul emerit Nicolae Navasart a fost 
pentru 30 de zile oaspetele sportivilor niponi, 
ca invitat al federației japoneze de 
canoe. în acest timp el s-a ocupat de 

1 tirea sportivilor japonezi în vederea 
cerilor olimpice.

La reîntoarcerea în tară l-am rugat 
împărtășească cîteva din impresiile 
în „tara Olimpiadei*.

— Din capul locului vreau să mulțumesc 
fi pe această cale amabilelor mele gazde 
pentru primirea pe care mi-au făcul-o, pentru 
atenția cu care am fost înconjurat. Sportivii 
japonezi practică caiacul și canoea de vreo 
doi ani și jumătate. Anul trecut ei au între
prins un lung turneu prin Europa, căutînd 
să se documenteze asupra metodicii de an
trenament. Au fost și la noi, la Snagov. 
După aceea sau decis să folosească expe
riența școlii rorninești de caiac-canoe. Pentru 
aceasta am și fost invitat în Japonia.

La Sagamiko, pe malul lacului Sagami, 
unde se află „cartierul general" al comisiei 

^^lepregătii^^i^caiac^canoe^ain^^lăși^con^

pat la toate aceste întilniri 
fost GI1. CONSTANTIN, 
fotografie. Cite 4 meciuri

u

drum bun!

Desen de Neagu Rădulescu

și

Bun sosit

rOKIOIOM

pentru Olimpiadă
SOFIA FOTBALIȘTII (Șl CONTINUA DRUMUL• DUPĂ „ESCALA" DE 

SPRE TOKIO •

candidaților noștri

LA
ALȚI PATRU BOXERI ȘI-AU ÎNDEPLINIT NORMA 

• 13 JUCĂTORI DE POLO SE PREGĂTESC PENTRU J. O. • IOLANDA BALAȘ 
Șl SONIA IOVAN AU CONFIRMAT

Prin victoria obținută dumini
că la Sofia fotbaliștii noștri și-au 
cucerit dreptul de participare in 
turneul olimpic de la Tokio, in 
deplinindu-și astfel norma olim
pică pe anul 1964.

Calificarea pentru Tokio a fosi 
realizată in urma meciurilor sus
ținute în preliminarii cu Dane
marca (3—2 la Copenhaga. 2—3 
la București, 2—1 ia Torino) și 
Bulgaria (2—1 la București și 
1—0 la Sofia). în cele 5 me
ciuri au fost utilizați 24 de ju
cători. Singurul care a pârtiei-

a
în
au

meat: Papa. Nunweiller HI. Pe
tru Emil. Koszka șt Plrcăiabr 
cile 3 meciuri au jucat : locui. 
Greavu și Creiniceanu; cite 2i 
Datcu. Mindru, Dan Coe. Ma- 
nolache Haidu, Sasul un singur 
meci: Suciu, Caricaș. Varga. 
Țircovnicu. Voinea, N. Georges
cu. lenei. S. Avram și /. lo- 
nescu.

Cerința ca normele prevăzute 
pentru anul 1964 să fie îndepli
nite ce) puțin de două ori a fost 
realizată de: IOLANDA BA
LAȘ (1,87 m, 1,88 m, 1,87 m) 
la înălțime și SONIA IOVAN la 
gimnastică (76,330 p și 76,350 p 
la individual compus: 19,299 p 
și 19,50 p la sol). Norma pre
văzută la box („SA FIE FINA
LIST AL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN IN ANUL 1963 
Șl SA CÎȘT1GE TITLUL DE 
CAMPION REPUBLICAN IN 
1964“) a fost obținută de: C-tin 
Buzuliuc (cat. pană, in 1963 a 
fost campion la muscă), C-tin 
Niculescu (cat. semimijlocie). 
Ion Olteanu (cat. mijlocie mi
că) și St. Cojan (cat. semigrea).

De asemenea, a fost îndepli
nită norma olimpică de către 
lucătorii de polo pe apă („SA 
JOACE IN ECHIPA REPRE
ZENTATIVA A ȚĂRII CARE 
A CIȘT1GAT 12 JOCURI IN-

TERNAȚIO- 
NALE IN A 
Nil 1963 și 
1964. CEL 
PUȚIN 24 
DE REPRI
ZE*): Ștefănescu. Zahan,
Grințescu, Croner. Szabo. Culi- 

neac, Mârculescu, Firoiu, Pleșe- 
riu, Cheta, Țăranu. Danciu ți 
Popa.

La întîlnirea de gimnastică su 
R.S.S. Armeană de la Cluj au 
făcut prima opțiune la norma •- 
limpică următorii : individual- 
compus: A. Cadar 113.85 p; P. 
Orendi 113,60 p; Al. Silaghi
112.50 p; Gh. Tohâneanu 112.45 
p; Gh. Condouici 110,80 p: pe 
aparate sol: Silaghi 19.40 p; cal: 
Cadar 19,10 p; bară: Orendi 
19,30 p și Condooici 19,10 p: să
rituri : Silaghi 19.20 p și Ca
dar 19,20 p: individual compus 
temei: El. Popescu 76.70 p, So
nia lovan 76.35 p. și Em. Liță 
75j85; sărituri : lovan 19.30 p: 
paralele: lovan 19.25 p; bîrnă : 
Popescu
19.50 p, Popescu 19,50 p, Lifă 
19.20 p.

Norma olimpică, s-o denumim 
definitivă, au îndeplinit-o de a- 
semenea, jucătorii si jucătoarele 
din echipele de volei, luptători, 
scrimeri. boxeri etc.

19,20 p: sol : lovan

Vedere de ansamblu a complexului sportiv Korakuen. în stingă fotografiei se vede „Palatul 
do gheață" care va adăposti turneul olimpic de box.

RADU POPESCU din 
Craiova ne scrie: „Do
resc să știu cum se 
va desfășura turneul 
olimpic de box la To
kio și cîteva amănun
te privitoare la sala 
unde vor avea loc in 
trecerile".

Meciurile de box din 
cadru] Olimpiadei se 
vor desfășura între 11 
șl 23 octombrie. Gaz
da întrecerilor va fi 
„Palatul de gheață" de 
la Korakuen, la aproa
pe 8 km depărtare de 
satul olimpic. Fiecare 
țara are dreptul șă în
scrie 10 concurenți, 
cîte unul pentru fiecare 
categorie. In diminea
ța meciurilor boxerii 
trebuie să se prezinte 
la cîntar. Greutatea în
registrată va fi consi
derată ca definitivă.

In cazul în care un 
boxer depășește greu-
iiiiiiiiixjiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiniHJiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiimiiiiiiiii

tatea regulamentară a 
categoriei superioară, 
categoriei pentru care 
a fost înscris, el va 
putea ti folosit într-o 
categorie superioară.

■ Cunoscutul atlet frar 
Robert Bogey, accidentat 
toamna anului trecut, a | 
ticipat recent la un cont 
organizat la Clermont-f 
rând. Debutul in actualul 
zon nu i-a adus lui Bo 
prea multă satisfacție. E 
suferit un nou clacaj. as 
incit va fi supus unei 
intervenții chirurgicale, 
pare că Bogey nu va pa 
cipa la Jocurile Olimt 
de la Tokio

• In cadrul unui conc 
de tir desfășurat la Wies 
den trăgătorul Zăhri 
(R.F.G.), a obținut 1 
puncte la totalul celor 
probe (3x40 focuri căli 
redus), rezultat care egal 
ză recordul mondial al p 
bei. Sportivul vestgern 
Pilch a totalizat 1143^ 
3x40 focuri calibru mare.

■ Cu prilejul unei reui ii 
atletice desfășurate la Fa 
au luat startul in acee 
cursă doi din cei mai rei 
miți sprinteri francezi (f 
inii doi clasați la C-E. de 
Belgrad) : Claude Piquen 
și Jocelyn Delecour Ei 
concurat in proba de 200 
care a dat învingător 
Delecour, cu timpul der-P 
în timp ce Piquemal a p 
curs distanța in 21,3. 
continuare ei au luat star 
alături de Pellegrine și G 
glia în ștafeta de 4xl00 
care a obținut timpul

• Recordmanul 
slovaciei pe 400 m, 
Trousil. și-a reluat acti' 
tatea atletică Debutul s 
pe 300 m a coincis cu p 
formanțe promițătoare: 3 
șl apoi 33,5.

Ceh
Ja

■ Atleta australiană Mi 
garet Burvill este considet 
tă in prezent o a doua W 
ma Rudolph .Gazela c 
Perth* — cum este den 
mită Margaret Burvill. 
virstă de 22 ani are in Pi 
maresul ei cîteva perf< 
manțe care o recomandă- 
la sine: 22,9 pe 220 vai 
și 10,6 pe 100 yarzi. „Cr 
că la Olimpiadă voi obți 
rezultate și mai bune" — 
declarat eleva fostei recor 
mane mondiale Shiri 
Strickland

• Zilele trecute s-au ds 
fășurat cele două întilniri 
selecție dintre reprezenta 
vele de polo pe apă ale R. 
Germane și R.F. Germar 
Tn prima întîlnire. la Mage 
burg (R.D.G.) poloiștii ecl 
pei R. D. Germane au ob 
nut victoria cu 3—1. iar 
meciul revanșă, care a av 
loc Ia Wulpertal (R.F.C 
scorul a fost 1—1. Astf 
echipa R. D. Germane va t 
prezenta Germania la J.O.

nerală; duminică 11 — 
duminica 18 oct. — e- 
limînatorii; luni 19 și 
marți 20 oct. — sferturi 
de finală: miercuri 21 
oct. — semifinalele, tn

Palatul de gheață"
țara 

al- 
res- 
sln-

cu condiția ca 
respectivă să nu 
bă, la categoria 
pectivă, decît un gur reprezentant.

Meciurile se vor 
fășura, conform regu
lamentarul A.I.B.A... în 
3 reprize a cîte 3 mi
nute. după următorul 
program ; vineri S oct 
— visits medicală ge-

des-

fiecare dintre aceste 
zile se vor desfășura 
cite 2 reuniuni, la ora 
13 șl la ora 18. Joi 22 
octombrie va fi repaus 
iar vineri 23 oct. vor 
avea loc întrecerile fi
nale (de la ora 18).

După cum se vede 
boxerii vor trebui să 
facă fată unul program 
foarte încărcat.

Sata de la Korakv 
poate primi aproxln tiv 5000 de spectate 
Ea este foarte des fo 
sită pentru meciuri 
hochei pe gheață 
pentru concursuri 
patinaj artistic, dar 
pentru reuniuni 
box. Suprafața si 
este de 6700 m pătrj 
Ringul va fi insta 
în centrul sălii. Lui 
na de deasupra rin! 
lui este de 1500 lu< 
ceea ce permite tra: 
misiunile de televiz 
ne în „alb-negru" 
chiar în culori. Ca 
nexe sala de la T 
rakuen are o încă] 
re în care se va fi 
ultima pregătire a 1 
xerilor înaintea un
rli lor pe ring, 30 
vestiare ta cîte 15 r. 
săli de dușuri etc.



La sosirea fotbaliștilor 
pe aeroportul Băneasa

Momentele impresionante de ieri de 
la aeroportul Băneasa au fost filmate 
de operatorii cinematograf ici. Benzile 
magnetofoanelor au înregistrat toren
tul ovațiilor iniilor de bucureșteni so
siți în întîmpinarea fotbaliștilor. An 
fost așteptați cu seci de buchete de 
flori și multa bucurie. Erau de față 
conducători ai Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, familiile jucătorilor, to
varăși de muncă, prieteni, sportivi.

La ora 16,40, cînd nava aeriană mai 
plutea lin deasupra aeroportului, 
izbucnii oralele. Apoi, s-au rupt ■cor
doanele și mulțimea a invadat pista. 
Fiecare dorea să fie cit mai aproape 
de autorii victoriei. Bind pe rînd, Ia 
cobvrîrea din avion, membrii delega
ției noastre sportive, conducătorii, an
trenorii și jucătorii an fost îndelung 
ovaționați pentru frumosul succes în

registrat duminică în confruntarea cu 
puternica ecbipă olimpică bulgară.

în sala aeroportului, sportivii au 
fost întîmpiuati de tov. Aurel Dama, 
președintele Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, care a felicitat pe fot
baliști pentru remarcabila victorie ob- 
țimată, urîndu-le noi succese.

„Victoria de duminică, a spus tov. 
A. Duma, trebuie să constituie pentru 
fotbaliștii noștri un puternic imbold 
spre o pregătire și mai serioasă in ve
derea viitoarelor jocuri internaționale 
și, îndeosebi, pentru marea întrecere 
a turneului olimpic, de la Tokio*-

Din partea delegației sportivilor ro- 
mîni a luat cuvin iul. tov. Gbeorghe 
Popesew, vicepreședinte al UCFS, pre 
ședințele F R.F., care a mulțumit pen
tru călduroasa primire făcută fotba
liștilor. „Simeni fericiți, a spus tov

Gh. Popescu, că am reușit să obținem 
o victorie de prestigiu, pe care o w» 
ckinăni celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fascist 
Fotbaliștii noștri at» toate condițiile 
asigurate pentru buna lor pregătire 
viitoare, pentru ca și în turneul final 
al Olimpiadei de la Tokio. să aducem 
iubitorilor de fotbal din patria noas
tră satisfacții ca cele de astăzi*-

Fotbaliștii romîm, ieri la sosire, 
pe aeroportul Băneasa.

(Foto z T. Ch io rea nu)

ȘTIRI... ȘTIRI...
DUMINICA. ETAPA IN CATE

GORIA A
Campionatul categoriei A se reia du

minică 7 iunie cu jocurile celei de a 
22-a etape. Vor avea toc următoarele 
partide:
CR1ȘUL — ȘT11NTA CLUJ
FARUL - STEAUA
STEAGUL ROȘU - C S.M S. 
RAPID — ȘTIINȚA TIMIȘOARA
U.T.A — DINAMO PITEȘTI 
PROGRESUL - S1DERURGISTUL
PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI

REPROGR AM AREA UNOR 
RESTANTE

Joi 4 iunie la Pașcani se va disputa 
meciul C.F.R. Pașcani — Știința Cra
iova. restantă din etapa a 22-a a cate
goriei B, seria L

Miercuri 10 iunie va avea loc to Ca
pitală jocul Sleaua — U.I.A. care tre
buia să se dispute Initial la I decem
brie 1963, în cadru! etapei a Xll-a a 
categoriei A.

Cum au cîștigat băimarenii, la Timișoara, 
în minutul 90

Ecouri după meciul de la Sofia
(Urmare din pag. 1) 

propriu. Dar ieri a trebuii încă o dată 
să ne convingem că prioritatea rămine 
in cele din urmă în tavoarea măiestriei, 
priceperii de a materializa in goluri 
supremația teritorială și psihologică. 
Noi -n-am putut să ne situăm la înăl
țimea oaspeților și, pe bună dreptate, 
a trebuit să acordăm „dreptul0 de a 
face deplasarea ta Tokio romînitor. 

' După cum era de așteptat, rominii au 
alcătuit o apărare solidă, la care în 
prima repriză au participat un număr 
mare de jucători. Ei îșî dădeau seama 
ce consecințe grele ar fi urmat in ca
zul cînd ar fi primit un gol și au de
pus toate eforturile pentru a-1 evita. 
A trebuit să treacă 20 de minute, pină 
cînd in fața atacanților bulgari au a- 
părut situații mai favorabile de a îns- 
scrie. Deși uneori oaspeții nu au putut 
învinge starea nervoasă, pentru a prac
tica un joc superior, de bună calitate, 
totuși au fost o serie de momente clod 
grafie lui Constantin. Creiniceanu, lo- 
îk.scu și Sorin Avram am putui desprin
de aspectul plăcut a) fotbalului mo
dern. dinamic, captivant prin mișcare 
și luptă. Din apărare, care a dus pe 
umerii săi acest important meci, meri
tul cel mai mare îi are Nunweiller HI. 
O mare capacitate de mancă a arătat 
Koszka".

„NARODEN SPORT- mai sublinia : 
„Arbitrul — după părerea noastră — 
a condus autoritar și cu competență".

„NARODNA MLADEJ", sub titlul 
TOKIO S-A DOVEDIT A FI FOARTE 
DEPARTE" scrie printre altele.......Și
iată că echipa bulgară n-o să plece la 
Tokio. Poate că eliminarea băieților 
noștri putea să amărască șî mai mult 
pe iubitorii fotbalului dacă și Bulgaria 
ar fi aliniat prima garnitură, care _ a 
fost in Chile. Dar aceasta este o mică 
consolare. Pentru că noi am pierdut 
în două rînduri. Bulgarii au atacat și 
rominii s-au apărat. Atacurile noastre 
au venit o perioadă unul după altul, 
balonul nu părăsea jumătatea de te
ren a oaspeților și totuși portarul Su- 
ciu n-avea de lucru. Iar la urmă nu 
gazdele ci rominii s-au felicitat pentru 
victorie.„ Oaspeții au reușit să _ ne 
arate buna lor pregătire fizică, price
perea de a manevra preferința pentru 
acțiuni simple, dar bine orientate. Ei 
au reușit să realizeze planul lor ma
xim și. prin contraatacuri, să mărească 
avansul".

„ROBOTNICESCO DELO" comen
tează de asemenea pozitiv comporta
rea echipei romîne. „Drumul olimpici
lor noștri a fost definiți-’ barat, chiar 
la Sofia, după infringerca de ieri de 
pe stadionul Vasil Levski. în fața ro- 
mînilor. Aceasta a fost o consecință fi
rească a unui joc de la care nu se pu
teau aștepta rezultate pozitive chiar 
atunci cind aproape 80 de minute echi
pa a fost ofensivă, după cum s-a în- 
timpiat ieri. Pentru că există un ade
văr, și anume că cel mai bun este 
acela care se pricepe să înscrie goluri 
și nu acela care atacă continuu, dar 
infructuos... S-au confirmat așteptările 
că fotbaliștii romîni vor aplica o tacti
că defensivă, in scopul menținerii a- 
vansului de un gol. Tactica echipei 
noastre a avut la bază anume elemen
te menite să contracareze modul de 
joc al romînilor. Dar ea n-a fost pe 
deplin realizată, cu toate strădaniile 
atacanților.„ Arbitrul olandez Van den

Leeuwen a condus întilnirea competent 
și obiectiv".

Adresindu-se fotbaliștilor noștri, tov. 
N. DONSKi — președintele Federației 
bulgare de fotbal — spunea : „In pri
mul rînd vă rog să-mi permiteți să 
vă felicit și să vă urez succes in tur
neul final de la Tokio. Noi lucrătorii 
federației precum și jucătorii, nutream 
o oarecare speranță in meciul de la 
Sofia. Dar speranțele s-au dus. Tre
buie insă să subliniez că victoria a 
fost repurtată de echipa cea mai bună. 
Urîndu-vă noi biruinii în viitor, firește 
vă doresc succes deplin la tokio

★
Flecare declarație in parte și toate 

la un loc oglindesc felul cum au pri
vit fotbaliștii noștri meciul de la So
fia. cum au luptat adesea eu eroism, 
pen Eu a apăra culorile pa'riei. pentru a 
ne aduce satisfacția și cinstea de a fi 
prezenii — ?i la fotbal — la marile 
Jocuri de la Tokio

înaintea plecării de la Soția am stat 
de vorbă cu GHEORGHE CONSTAN
TIN, căpitanul echipei noastre. Printre 
altele, el ne-a spus: „Plec cu două 
amintiri de neuitat din capitala Bulga
riei. Trăiesc în primul rînd bucuria 
victoriei, a unei victorii importanîe, 
care ne-a adus calificarea in turneul 
final de la Tokio In al doilea riad, 
îmi va fi greu să uit călduroasa pri
mire pe care ne-au făcut-o gazdele, 
simpatia cu care am fost înconjurați 
pe stadion și pe stradă chiar in cli
pele de firească amărăciune de după 
meci, provocate de insuccesul repre
zentativei «irigare Arninfindu-mi de 
meci, mă gindesc cu plăcere ia sudura 
sufletească ce a existat în rîndtirile

După ultimul „tur de 
în categoria C

pistă"
S-a consumai și ultimul „tur de 

pistă" în campionatul categoriei O. Cele 
48 de echipe tare au luat startul (în 
toamnă) in aeeastă pasionantă între
cere au ajuns la „sosire" duminică pe 
la ora amiezii. Unele mai... devreme, 
altele mai._ tirziu. ca în oricare în
trecere.

Cele mai vrednice, adică cele mai 
bine pregătite lLaminorul Brăila. 
C.F.R. Roșiori Vagonul Arad șl Re
colta Cărei) și-au cîștigat dreptul de 
a promova în categoria imediat supe
rioară (B). în timp ce codașele (Petro
lul Moinești. Metalosport Galați, Mus
celul Cimp Lilting Portul Constanța, 
Teba Arad Steaua roșie Salonta, Me
talurgistul Baia Mare și Rapid Tg. Mu
reș) se vor înapoia printre formațiile de 
categorie regională.

Să ne întoarcem însă la ultima ela-

SERIA EST
1. Laminorul Brăila 22 13 4 5 52:1'9 30

îl. Metalosport Galați 22 7 4 11 30:43 18
12. Petr. Moinești 22 7 3 12 29:40 17

SERIA SUD 

1. C.F.R. Roșiori 22 13 4 5 32:12 30 1. Recolta Cărei 22 13 3 6 51:25 29
îl. Portul Constanta* 22 8*1 13* 33:34 17 il. Rapid Tg Mureș’ 22 9 1 12 34:47 19
12. Muscelul C-lung 22 7 3 12 27:40 17 12. Met. B Mare 22 5 2 15 20:52 12

noastre, la spiritul de echipă care ne-a 
animat și care ne-a dus la victorie".

Antrenorul principat a! totului nos
tru, SILVIU PLO1EȘTEANU. ne-a de
clarat : „A fost foarte grea la Sofia. 
Succesul este deci cu atît mai prețios. 
Bucuria victoriei am trăit-o de două 
ori: la Sofia, pe terenul de joc. șî mai 
ales la întoarcerea în țară, pe aeropor
tul Băneasa. unde am simțit mai mult 
ca oricînd cit de aproape sini de noi 
masele de iubitori ai fotbalului. cu 
cită simpatie ne urmăresc, cit de mult 
le datorata De aceea, nu putem consi
dera Solia decîî ca o etapă în pregă
tirea noastră pentru Jocurile Olimpice. 
Victoria obținută este urmarea «tor
tului colectiv a puterii de luptă a tutu
ror componențitor echipei. Nu ui
tăm că in jocul nostru au existat 
și lipsuri și că este de datoria ooaslrfi 
să le analizăm temeinic. Ne vom pre
găti în continuare cu și mai multă răs
pundere și nu ne vom precupeți efor- 
turite pentru a aduce patriei noi suc
cese. Și dacă vom juca așa cum am 
jucat la Sofia, dacă Nunweilter HI. mi
nunai exemplu personal. Dau Oe. 
Constantin. Jenei Koszka (o adevărată 
albind a echipei niciodată obosită), și 
dacă toți ceilalți vor munci cu aceeași 
pasiune rezultatele vor fi mereu pe 
măsura condițiilor pe care ni le-a creat 
partidul nostru drag, guvernul nostru, 
regimul de democrație populară. Da- 
ți-mî voie, ca antrenor principal a1 
lotului nostru să închin. în numele e- 
chipei această victorie, rod al colabo
rării dintre jucători, tehnicieni medici 
și activiști ai federației, măreței zile 
de 23 August. Ziua eliberării patriei 
noastre".

pă. consumată duminică, șî să vedem 
ce anume a adus nou în cele 4 serii. 
Dacă în privința capilor de serii. La
minorul Brăila țseria Esf) și Recolta 
Cărei (seria Nord) se aflau mai de 
mult Ia adăpost de emoții, in schimb 
C.F.R. Roșiori (seria Sud) și Vagonul 
Arad (seria Vest) și-au văzut visul 
cu ochii abia lingă... linia de sosire. 
Îndeosebi C.F.R. Roșiori, care, deși 
victorioasă la București (3—1 cu Teh- 
nometal) nu s-a desprins de Victoria 
Giurgiu decîi la... golaveraj. Cit pri
vește pe Vagonul Arad, ea a luptat 
mult pentru un rezultat favorabil cu 
Pandurii din Tg. Jiu (fastul lider al 
seriei după prima parte a campionatu
lui) fără să se gîndească că cealaltă 
pretendentă la tocul 1 — Metalul Tr. 
Severin — va pierde la Căâaa.

Demn de subliniat și finișul bun al

SERIA VEST

1. Vagonul Arad 22 TS 2 S 59:19 32
îl. St. I. Salonta ’ 22 7’4 11 25:37 18
12. Teba Arad 22 3 4 45 20:4'5 10

SERIA NORD

N-am mai văzut stadionul C.F.R. 
din Timișoara atîl de plin- rîe ani de 
zile. De pe vremea cîsul feroviarii ju
cau în „A" și susțineau pe terenul tor 
marile derbinri... Peste 15.000 de ti
mișoreni au venit duminică la meciul 
cu Minerul Baia Mare și — suporteri 
ai Științei sau ai formației feroviare
— au susținut cu căldură echipa lo
cală. Era, doar, în joc prestigiul fot
balistic al «rașului lor, reprezentarea 
Ini in viitorul canafMDuaî al prâmei ea- 
tegorii !

Deziluzia le-a fosî însă amară. 
C.F.R.-ui a pierdui fără drept de apel 
acest meci decisiv.. Și — mărturisim
— dezilwzionaU am fwt și «j<oi; ou 
de rezultat ci de comportarea echipei 
locale, de La care așteptam mai mult 
și pe care o socoteam mult mai bună 
dec îl s-a arătat duminica. Este ade
vărat, timișorenii an dominat mâi 
mult. In repriza secundă, chiar auto
ritar. Dar cei care to jucat un fot
bal mai bun aai fost băatmăreniâ, Oas
peții au prezentat un townsprezecett 
mai omogen, superior adversarului din 
punct de vedere tehnic $i tactic, care 
a știut Kce vrea“. Publicul local a re
cunoscut și el acest lucru și Ia sfîrși- 
tul partidei i-.a aplaudat ou căldură pe 
învingători, răsplătindu-le astfel nu 
numai jocul bun (bine organizat, lu
cid) ei și comportarea sportivă, pu
terea de luptă exemplară. Minerul 
Baia Mare a contat în special pe linia 
de fund, pe cei doi jucători de mij
loc (Vaida și Pînzaru), precum și pe 
jocul inteligent și derutapj pentru apă

unor echipe care au sosii 
eu plutonul fruntaș. Este 
cazul echipelor Flamura 
roșie Tecuci (seria Est), 
Siderurgistul Hunedoara 
(seria Vest) și Soda Oc
na Mureș (seria Nord).

Ce a însemnat însă a- 
ceastă ultimă etapă pentru 
echipele aflate .la „perîîe- 
rie“? O zi calmă pentru 
TeSîa Arad ((seria Vest) 
și Metalurgistul Baia 
Mare (seria Nord) care 
încetaseră să ma-i spere și 
agitată pentru multe din
tre formațiile care depin
deau de un_. & de păr. 
Intr-adevăr, abia dumini
că au răsuflat «ușurate 
Rulmentul Biriad, Frucț- 
export Focșani (seria 
Esî). Progresul Alexan
dria. Electrica Constanța.
Unirea Răcari, Electrica Fieni (seria 
Sud), Textila Sf. Gheorglie și Minerul 
Bihor (seria Nord). Pentru Aletalosport 
Galați (seria Est) și Steaua roșie Sa
lonta (seria Vest) victwfle obținute 
duminică nu le-aaa mai servit la nimic...

In chenarul alaturat gusiți clasa

rătorii adverfi al iui Sa§u. O impresie 
deosebită ne-a lăsat maai ales Pînzaru, 
care a muncit extraordinar, ctalînd ca
lități tehnice deosebite ți mari apti
tudini de coudncător de joc. Sasu n-a 
strălucit dar are meritul de a fi t»»«t 
permanent doi-treâ adversari în jurul 
său.

Prima parte a jocului a fost oare- 
cuna echilibrată. Timișorenii au avut 
două mari ocazii (Laug wbaca“ în man. 
10 și Panici în mia. 14) fața de una 
a oaspeților (Sasu. mia. 40) După 
pauză, presiunea la poarta Minerului 
se accentuează. Atacul C.F.B.-ului e 
însă foarte slab, nu „leajgău oi mic, 
nu-și creează ocazii. O mare ocazie 
se ivește totuși în mi.n. 67 dar Sam
son, .scăpat singur in careu, trajre în 
portar, tar cînd acnl cronofuctrului 
încep®ise să numere secundele ultinuu- 
lui m’jut de joc. un atac al th merilor 
pe aripa dreaptă 3e aduce acestora o 
aruncare de La margine, mingea ajunge 
la Rorsnyai, c^ire-i pasează iții Soo, 
în apropierea ©ollalui careului : nu 
șut sec, pe jos, ta colț și iată spulbe
rate ultimele speranțe tiuaișorene.

Arbitrul bulgar M„ Z aba r o ic a con
dus foart>. bine formațiile *

C.F.R. : Sugar — Talpaî. FEN1AJ, 
Mafa, Cod rea nu — MUSCHICt. Dragoș 
(min. 55 Samson) — Ghergheli. $cțu, 
Lang, Panici,

MINERUL BAIA MARE : Vhd (Bai)
— CROMELI. Szekeli. UJ VÂRI. DO NC A
— VAIDA, PÎNZARU (cel mai bun 
de pe teren) — Roz.sny.ai, Soo, SASU, 
Dragau.

îa încheierea o mențiune pentru 
buna organizare a meciului, asio^rată 
de asociația sportivă C.F.R. Timișoara.

RADU URZICEANU

r-ază din. meciul Tehnometal — '2.F.R. Roșiori, 
încheiat cu victoria vaspetilo'.

Foto: T. Oiioreaou

mentele celor 4 serii a echipelor care 
au promovat în categoria B și a celor 
care au retrogradai.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4454 Pog. a 5-o



ȘTIINJA TIMIȘOARA—CAMPIOANĂ
CU O îl ÎNAINTEA ÎNCHEIERII TURNEUEHI EEMININ
CRAIOVA 1 (prin telefon). Luni 

«lupă amiază au continuat jocurile din 
returul turneului final al campionatu
lui republican feminin. în primul 
meci, Știința Timișoara a obținut o 
victorie comodă în fata echipei S.S.E. 
.Timișoara cu scorul de 13—7 (7—4). 
'Au marcat: Oprea 4, Nemeț 3, Franț 
3, Oțoiu 2, Baiu pentru Știința și Egri 
2, Moșu 2, Madu, Ciosescu și Kaspari 
pentru S.S.E. Corect arbitrajul lui 
Jz. Cojocarii (Craiova).

în mecitul „vedetă" s-au întîlnit for
mațiile bucuireștene Știința și Rapid. 
Partida a fost de slab nivel tehnic, 
ambele echipe comițînd numeroase 
greșeli. Jocul a pasionat doar prin e- 
voluția scorului: 1—0 (pentru Știința) 
în min. 4, 2—0 (min. 23), 2—2 (min. 
31), 3—2 (min. 33) 3—3 (min. 38),

Puncte de vedere...
Mii de iubitori ai handbalului din 

Onești și din multe alte localități 
din regiunea Bacău au aplaudat 
duminică dimineața frumoasa vic
torie a dinamoviștilor bucureșteni 
care, reintrînd în posesia tricouri- 
lor de campioni (nu le-au cedat 
celor de la Steaua decît un singur 
an), au confirmat pe deplin ierar
hia valorică la acest sport în țara 
noastră.

Campionii au dovedit o excelentă 
pregătire fizică, ceea ce le-a permis 
să acționeze pe tot parcursul tur
neului într-un ritm susținut. De ase
menea, dinamoviștii au știut să îm
bine bogatele lor cunoștințe tehnice 
cu o disciplină tactică extrem de 
riguroasă (ultimul meci cu Steaua 
a fost destul de elocvent în această 
privință), fapt care le-a permis să 
treacă peste momentele grele în cele 
mai multe cazuri. Este foarte ade
vărat că jucătorii de la Steaua nu 
s-au aflat decît o singură dată în 
avantaj, în partidele cu Dinamo 
(1—0 în primul meci). Dar atît în 
prima partidă, cît și timp de 45 de 
minute din cea de a doua, scorul a 
fost echilibrat și adesea foștii cam
pioni ar fi putut inclina balanța în 
favoarea lor. De fiecare dată însă, 
jucătorii dinamoviști au acționat 
mai hotărît, nelăsînd adversarilor 
prea multe speranțe.

Așa cum arătam și în cronica 
noastră de ieri, victoria finală a 
handbaliștilor de Ia Dinamo (antre
nor ; prof. Oprea Vlase) este pe de
plin meritată. Trebuie amintite cu 
acest prilej eforturile făcute de con
ducerea clubului bucureștean, care 
în acest an a asigurat jucătorilor 
condiții de pregătire dintre cele mai 
bune.

Formația Steaua, antrenată de 
prof. I. Kunst-Ghermănescu, a tre
buit să se mulțumească în acest an 
cu locul secund. Și, după părerea 
noastră, avînd în vedere com.por-

Și la Pronoexpresul de mîine, premii suplimentare
Continuă seria concursurilor PRO

NOEXPRES la care se atribuie câști
guri suplimentare participanților pose
sori de bilete SPORTEXPRES OLIM
PIC. Primele premii suplimentare au 
fost distribuite la concursul PRONO- 
EXPRES din 27 mai, iar rezultatele le 
aflați la sfârșitul prezentei rubrici.

Cum am mai anunțat premiile PRO- 
NOEXPRESt+SPORTEXPRES OLIM
PIC sînt acordate pe baza unei extra
geri suplimentare de 5 numere din 49 
pe trei categorii :

categoria I : 5 numere din cele 5 
extrase

categoria a II-a : 4 numere din pri
mele 4 extrase

categoria a Ill-a: 4 numere din 
toate cele 5 extrase.

Modul de participare este următorul: 
pe fiecare buletin PRONOEXPRES se 
înscriu numerele biletelor SPORT
EXPRES OLIMPIC, cîte un bilet 
SPORTEXPRES OLIMPIC pentru fie
care variantă PRONOEXPRES.

La atribuirea premiilor suplimentare 
participă cu șanse egale și variantele 
combinate zecimale PRONOEXPRES. 
Aceste variante obțin, în plus, suita de 
premii suplimentare de categoria a II-a 
și a Ill-a, astfel că o variantă combi
nată zecimală acoperită numai 10% 
poate obține premii suplimentare în 
valoare totală de 24.600 Iei.
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COLȚUL SPECIALISTULUI

Ce am reținut din demonstrațiile 
baschetbaliștilor profesioniști din S. U. A.

3—4 și 4—4 în min. 43, 4—5 și 5—5 
în min. 48, 6—5 și 6—6 în min. 49. 
în urma acestui rezultat de egalitate, 
6—6 (2—1), rapidistele aiu pierdut un 
punct prețios și, astfel, Știința Timi
șoara, care are acum trei pmncte avan
taj, a devenit campioană republicană, 
cu o zi înaintea încheierii turneului.

înaintea ultimelor meciuri, Știința 
București—S.S.E. Timișoara și Știința 
Timișoara—Rapid, care se desfășoară 
marți, clasamentul arată astfel ; 1.
Știința Timișoara 10 p, 2. Rapid Bucu
rești 7 p, 3. Știința București 3 p, 4. 
S.S.E. Timișoara 0 p.

V. SĂNDULESCU și ST. GURGUI 
coresp.

tarea inegală a echipei în acest tur
neu. și posibilitățile actuale ale 
lotului (în comparație cu noii cam
pioni), militarii nici nu puteau spera 
la mai mult. De altfel, «tacă ținem 
seama că handbaliștii de la Steaua 
au trebuit să depună eforturi se
rioase chiar și pentru ocuparea lo
cului doi.

Foștii campioni au dovedit în acest 
turneu apreciabile cunoștințe teh- 
nico-tactice pe care le aplică cu 
mult tact. Apărarea bine organizată 
(mai ales în partea a doua a tur
neului), buna circulație a mingii și 
contraatacul continuă să fie ele
mente de bază în jocul echipei. Din 
păcate însă, mai în fiecare meci, 
cîte doi, trei dintre cei mai buni 
jucători au evoluat sub nivelul po
sibilităților, diminuînd astfel în mod 
apreciabil randamentul formației. 
In plus, jucătorii de la Steaua au 
dovedit și de data aceasta că nu 
știu să-și stăpînească nervii în mo
mentele mai grele. Gestul nesportiv 
al lui Tale a privat în cea mai 
mare măsură echipa sa de la un 
rezultat mai bun în meciul decisiv, 
iar atitudinea cu totul reprobabilă 
a lui Oțelea, care l-a făcut pur și- 
simplu K.O. pe Mozer, scoțîndu-1 
din joc (gestul nu a fost sesizat de 
arbitrul întîlnirii), a lăsat de ase
menea o impresie penibilă.

Desigur, era de așteptat că fie
care echipă își va apăra șansa cu 
maximum de dîrzenie. Dar de aici 
pînă la jocul închis, exagerat de 
prudent, cu multe neregularități și 
chiar lovituri intenționate, oferit de 
cele două formații este o mare di
ferență. De aceste lucruri s-au făcut 
vinovate ambele echipe (poate 
Steaua ceva mai mult în cel de al 
doilea meci) și, în nici un caz, cele 
două derbiuri nu au servit unei 
bune propagande a handbalului. Ba 
dimpotrivă...

ADRIAN VASILIU

NU UITAȚI ABONAMENTELE LUNII 
IUNIE

Astăzi este ultima zi în care mai 
puteți cumpăra buletinele abonament 
PRONOEXPRES pentru concursurile 
din 3—10—17 și 24 iunie. Un buletin 
abonament PRONOEXPRES vă asi
gură prezența la toate concursurile 
unei luni.

Și pe această formă de participare 
puteți beneficia de premiile suplimen
tare PRONOEXPRES,4-SPORTEXPRES 
OLIMPIC înscriind trei numere de bi
lete SPORTEXPRES OLIMPIC pe bu
letinele abonament PRONOEXPRES.

Buletinele abonament LOTO CEN
TRAL pe luna iunie sânt valabile la 
tragerile din 5—12—19 și 26 iunie. 
Ele pot fi procurate pînă joi 4 iunie. 
Costul uuui buletin-abonament LOTO 
CENTRAL este de 8 lei (buletin abo
nament întreg) și 10 lei (buletin abo
nament sfert).
CONCURSUL SPECIAL SPORTEX- 

PREȘ OLIMPIC
Cumpărați din vreme bilete SPORT

EXPRES OLIMPIC marele cone»iir3 
special care atribuie 45.960 premii 
în valoare de 6.000.000 lei în frunte cu 
cele 48 CĂLĂTORII LA JOCURILE 
OLIMPICE DE LA TOKIO și 32 AU- 
TOTURISME.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT NR. 23
Etapa din 7 iunie 1964

I. Petrolul—Dinamo Buc. (cat. A)
II. Farul—-Stearaa (cat. A)

III. U.T.A,-—Dinamo Pil. (cat. A)

Turneul selecționatei profesioniste a 
S.U.A. a dat iubitorilor baschetului de 
la noi prilejul să -urmărească o serie 
de virtuoși ai acestui joc, cu o pregă
tire și o tehnică impecabilă. Posibilita
tea de a aprecia valoarea ridicată a 
jocului practicat de așii baschetului 
profesionist american se d-atorește și 
replicii viguroase a selecționatelor 
noastre care, fără să se impresioneze 
de renume-le și fizicul oaspeților, au ac
ționat curajos.

Privind cu atenție evoluția sportivi
lor americani și discutând cu antre
norul lor, Red Auerbach, am reținut o 
serie de amănunte de ordin tehnic și 
tactic utile și pregătirii echipelor noas
tre.

Antrenorul Red Auerbach este un a- 
dept convins al apărării „om la om“, 
atît pentru eficacitatea acestui sistem, 
cît și pentru spectaculozitatea lui. Este 
neîndoielnic faptul că în baschetul mo
dern apărarea „om la om“ s-a impus 
în mod autoritar în ultima vreme. Apli
carea acestui sistem cere din partea 
jucătorilor o serie de calități, ca de 
pildă: reducerea la minimum a gre
șelilor de execuție în aplicarea ele
mentelor defensive, agresivitate în 
marcarea adversarului, schimbarea ad
versarilor în caz de blocaj, urmărirea 
cu insistență la panou. Pentru noi, 
deosebit de importantă apare problema 
urmăritului la panou, care poate fi 
îmbunătățit prin dezvoltarea forței tre
nului inferior. In afară de Lucas și 
Petit, jucători de peste 2 m, am văzut 
că și baschetbaliști cu talie redusă 
(Cousy — 1,85 m) reușeau să ajungă 
cu mîna la inel pentru a recupera min
gile pierdute.

Aplicîndu-se ou predilecție apărarea 
„om la om“, ar fi greșit să se renun
țe însă la sistemul de apărare „în 
zonă", care trebuie pregătit deoarece 
este foarte util ea element surpriză 
sau în unele momente tactice.

Antrenorul Red Auerbach a insistat 
mult asupra vîrstei mici (7—8 ani) la 
care trebuie începută însușirea basche
tului. Este, fără îndoială, un punct de 
vedere just. Numai în acest fel jucă
torul poate ajunge la perfecțiune teh
nică. Este deci de datoria profesorilor 
de educație fizică, a antrenorilor și teh
nicienilor noștri să caute viitoarele 
elemente în rîndurile copiilor din școli. 
Se poate ridica însă obiecția că nu se 
poate „ghici" că un copil va crește de 
2 m sau mai mult.

Nimeni n-u-i pretinde antrenorului să 
fie... ghicitor. Dar, din 10 copii pe 
care-i va iniția în tainele baschetului 
cel puțin unul va avea 1,90 sa-u mai 
mult. îar dintr-o masă de copii (pe 
care acum nu o avem) sînt convins 
că se vor ivi mai multe elemente de 
peste 2 m. Totul este ca munca de 
inițiere și instruire să înceapă de la 
o vîrstă fragedă și să cuprindă cu 
adevărat o masă de copii.

Revenind la baschetbaliștii fruntași, 
trebuie să arăt că antrenorul Red 
Auerbach pune mult preț pe aprofun
darea pînă la perfecțiune a elementelor 
de tehnică. In această privință e su
ficient să amintesc de precizia uirni-

IV. Crișul—Știința Cluj (cat. A)
V. Rapid—Știința Tim. (oat. A)

VI. Progresul—Siderurgist. (cat. A)
VII. Steagul roșu — C.S.M.S. Iași

(eat. A)
VIII. Dinamo Bacău—Știința Craiova 

(cat. B)
IX. Unirea Rm. Vâlcea—Știința

București (cat. B.)
X. Mureșul Tg. Mureș—Ind. Sîrinei

C. Turzii (cat. 8)
XI. Arieșul Turda—Minerul Baia 

Mare (cat. B)
XII. Minerul Lrapeni—C.S.M. Sibiu 

cat. B)
PRONOEXPRES

In urma omologării concursului Pro- 
noexpres nr. 22 din 27 mai 1964, s-au 
stabilit următoarele premii:

Categoria I —, Categoria a II-a 9 va
riante a 7.593 lei, Categoria a Ill-a 
64,6 variante a 1.139 lei. Categoria 
IV-a 347,4 variante a 272 lei, Categoria 
a V-a 1.403,6 variante a 67 lei, Cate
goria a Vl-a 5.673,9 variante a 23 lei.

Premii suplimentare :
Categoria a II-a 5 variante, Cate

goria a Ill-a 22 variante.
Report categoria I : 38.084 lei.
Unei variante din cele 9 de cate

goria a II-a — bani — i se atribuie, 
prin tragere la sorti, suma de lei 
25.000

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

lor mai primește două puncte.

Aspect de la una din demonstrațiile baschetbaliștilor profesioniști americani 
in Capitală. Heinsohn a urmărit mai prompt la panou, iar Giurgiu, Nooacek fi 

Tursugian asistă cum echipa
toare arătată de jucătorii americani în 
aruncările la coș. Chiar și jucătorii 
înalți înscriau cu siguranță de la 6—7 
m de panou, din diferite zone. Expli
cația o constituie cunoașterea pînă în 
cele mal mici detalii a elementelor de 
tehnică, repetarea zilnică, pînă la auto
matizare, realizarea execuțiilor în vi
teză maximă și aplicarea oportună în 
timpul jocului a procedeelor tehnice.

In privința tacticii folosite în atac, 
este de reținut continua mișcare a ce
lor cinci jucători, chiar cînd la o com
binație participă doar doi-trei, fapt 
care îngreuiază flotarea și dă posibili
tate pivoților și extremelor să urmă
rească mai ușor sub panou. în plus, 
amintesc de durata scurtă de timp în
tre intrarea în posesia mingii și arun
carea la coș (5—8 secunde), execuția 
contraatacurilor prin centrul terenului 
(cu dublaj din dreapta, stingă și din 
spate), permanenta căutare a celei 
mai bune poziții de aruncare la coș 
și de urmărire sub panou.

In concluzie, putem aprecia că tur
neul oaspeților a fost util, cu învă
țăminte.

Gî.t privește „secretul" perfecțiunii 
în baschet, este foarte simplu: munca 
permanentă în cizelarea tehnicii (ceea 
ce îl face pe jucător să nu aibă preo
cupări decît pentru tactică) și partici
parea conștientă a fiecărui baschetba
list la munca de însușire a noi detalii 
ale elementelor de tehnică pe care le 
cunoaște. Că acesta este „secretul" ne 
convinge activitatea depusă de profe
sioniștii americani în cele trei luni de 
vacanță: in această perioadă ei se pre
gătesc zilnic cite 90—120 de minute, 
singuri, fără antrenor.

VASILE POPESCU 
antrenorul lotului republican masculin

| Turiști! Rețineți o informație utilă: 
ă Pe șoseaua București - Brașov, la km 102 cooperația de 
ă consum deschide :

„BRASERIA BREAZA" unitate nouă, modern amenajată, 
’< deservită de specialiști cu înaltă calificare.

Zilnic se pot servi specialități de grătar, preparate de 
pește, pui la frigare, produse de cofetărie-patiserie, bâu- 

9 turi fine, diferite soiuri de vinuri.
» Seara orchestră de muzică ușoară - dans.
x Rețineți deci BRASERIA BREAZA, șoseaua București - 

Brașov km 102.
9 Pentru autoturisme și motociclete există loc de parcare.

Rezultatele „Cupei Primăverii** 

la iahting
Competiția de iahting dotată cu .Cupx» 

primăverii' s-a desfășurat numai în pa
tru regate, cea de-a cincea fiind ani- 
nată din cauza lipsei de vînt. Au par
ticipat peste 20 de echipaje.

La clasa snipe, victoria a revenit echi
pajului Emil Groza — M. MIhdiță de 1a 
Știința, care a totalizat 3340 de puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat Mircea 
Anastasescu și M. Bărbulescu de la ace
lași club (3118 p) și O. Mischevici — 
Gh. Mitran de la Progresul (2845 p.). Pe 
echipe a cîștigat Progresul (antrenor Gh. 
Constantin) cu 10788, urmat de Știința cu 
8892 puncte. Proba de finn s-a încheiat 
cu victoria lui Fl. Agaric! (Știința) — 
3325 puncte. Pe locul secund s-a clasat 
juniorul Em. Greseanu, realizator al usel 
performanțe meritorii. Tînărul velist al 
Științei a acumulat 2927 puncte. Pe locui 
3, Al. Horoveanu (Progresul), 2149 p. La 
această clasă, locul întîi pe echipe a re
venit Științei (antrenor C. Țico) cu 10 758 
puncte, urmată de Progresul cu 3995 p.

Joi 4 iunie începe «Cupa Lacul Herăstrău', 
în cinci regate, la finn și snipe.

De la I.E.B.S.
• Pentru cuplajul de fotbal PROGRESUL— 

SIDERURGISTUL și RAPID — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA din 7 VI a.c. de pe stadionul 
Republicii, biletele se pun In vinzare tn- 
cepînd de Joi 4 VI la casele obișnuite t 
sir. Ion Vidu, agenția Pronosport cal. Vic
torie! nr. 2, agenția C.C.A. bd. 8 Martie, 
stadioanele Republicii, .23 August*. Dinamo 
și Giulești.
• La bazinul acoperit Floreasca conținuți 

cursul de Inițiere la inot pentru copil. în
scrieri și informații la complexul Flo
reasca, telefon 11.64.08.



M0T0DCLI5M VOLEI
întreceri de ridicată valoare tehnică in prima fază a campionatului de motocros „Speranțele" au confirmat

al doilea al 
luptă strînsă între 
Dovids și Ion Lă-

Concursu! interna- 
cmc: I. M. Pop . . .. 3.

Aspect din timpul desfășurării concursului de duminică de la Pitești.
Dtyy’înică dimineața, în prezența a 

teste 12D00 de spectatori, s-a desfășu- 
at ta Pitești faza I a campionatului 
epublican de motocros. La cursele 
trogramate au participat, după cum 
im anunțat, și cei 10 sportivț din R.S 
Tehoslovacă invitați de federația noas
ta, Je specialitate.

Organizarea foarte bună, numărul 
nare de concurehți la startul probelor, 
ii ’, valoarea ridicată sportivilor

ale turneului din Capitală
16 maeștri și candidați de maestru 

iu început sîmbătă întrecerea în tur
neul organizat de F.R.Ș. Iată lista 
completă a participanților, în ordinea 
tragerii la sorți: 1. M. Radulescu; 2. 
Em. Reicher; 3. V. Ciocîltea ; 4. Tr. 
Stanciu ; 5. 0. Troianescu ; 6. C. Bo
tez ; 7. M. Pavlov ; 8. I. Szabo ; 9. Gh. 
Mititelu; 10. O. Pușcașu; 11. S. 
Neamțu; 12. C. Radovici; 13. E. Nac-ht; 
14. B. Soos; 15. M. Nacu; 16. V. 
Georgescu.

Chiar din primele două runde s-au 
procb-j eîteva „ciocniri", demonstrînd 
ambianța combativă în care are loc 
turneul. Troianescu l-a învins pe un 
adversar reputat în defensivă, Rado
vici, iar Ciocîltea l-a întrecut pe Soos. 
Diaminică Pușcașu a cîștigat la Szabo, 
iar Soos Ia Staneiu. Celelalte rezulta
te: Reicher—Nacht i/s—Stanciu— 
Nacht l/s—Botez—Neamțu Vi-’A. 
Pavlov—-Pușca,u 1—0, Szaho—Mititelu 
I/2—'A (runda 1) ; Georgescu—Mititelu 
%—*/», Neamțu—Pavlov M/z—’/ș, Ra
dovici—Botez 1/2—V2, Nacu—Ciocîltea 
0—1, Radulescu—Reicher Va—’/g.

romîni și a oaspeților, au făcut 
ca întrecerile să se desfășoa
re la un înalt nivel spectacular. Com
petiția a fost deschisă de alergătorii 
de la clasa 350 cmc. La startul acestei 
probe, alături de Gheorghe Ion, Oto 
Ștefani, Erwin Seiler și Mihai Dănescu 
participau și cinci alergători din 
R.S.C. : Vladimir Dubsik, Pavel Hora, 
Zdenek Ștrnad, Constantin Deliman și 
Pavel Koderka. Atît în prima cît și în 
cea de a doua manșă, Glieorghe Ion a 
condus cu autoritate de la primul pînă 
la ultimul tur, impunîndu-se categoric 
în fața celui mai bun dintre alergătorii 
oaspeți: VI Dubsik, precum și în fața 
lui O. Ștefani și E. Seiler, care tot 
timpul au atacat, dar fără succes. O 
plăcută surpriză au furnizat și ceilalți 
doi alergători romîni (O. Ștefani și 
E. Seiler), care i-au întrecut pe oaspeți. 
La clasa 250 cmc am înregistrat cel 
mai mare număr de participanți: 28. In 
ambele manșe alergătorii cehoslovaci 
VI. Dubsik și I. Brabec, bine pregătiți, 
au condus în această ordine aproape 
întreaga cursă. Dintre concurenții noș
tri care au evoluat la valoarea lor pu
tem remarca pe Cr. Dovids, Tr. Maca
rie, M. Pop și M. Dănescu (numai 
manșa a 11-a). Ei au atacat perma
nent poziția controlată de oaspeți, dar 
cu toate eforturile depuse n-au reușit 
să-i depășească. In cursa rezervată 
motocicletelor de 125 cmc, maestrul 
sportului Tr. Macarie a „rezistat” a- 
tacurilor experimentaților Iui adversari 
O. Puiu și Cr. Dovids. In special O. 
Puiu a făcut tot ce i-a stat în putință 
să-l depășească dar n-a reușit acest 
lucru. Frumoasa luptă dintre acești a- 
lergători a fost răsplătită de spectatori 
cu ropote de aplauze. Proba de la cla
sa 175 cmc a fost dominată de maestrul 
sportului Mihai Pop, care în stilul său 
caracteristic a obținut o meritată vic
torie în fața lui I. Nejedly (R.S.C.).

Menționăm comportarea lui AU Pop, cu 
atît mai meritorie, cu cît adversarul 
său direct este un foarte talentat aler
gător, posesor al unui vast bagaj 
de cunoștințe tehnice. Tot la 
această clasă avem un cuvînt de laudă 
pentru V. Savin, care vădește un con
tinuu progres. El a atacat cu mult cu
raj poziția deținută de I. Nejedly și în 
turui 6 a reușit pentru puțin timp să-l 
depășească. Pe planul 
cursei s-a dat o 
fon lonescu, Rolf 
zărescu.

CLASAMENTE, 
tional clasa 175 
(R.P.R.), 2. I. Nejedly (R.S.C.), 
V. Savin (R.P.R.); 250 cmc: 1. V. Dub
sik (R.S.C.), 2. I. Brabec (R.S.C.), 3. 
Cr. Dovids (R.P.R.); 350 cmc: 1. Gh. 
Ion. 2. E. Seiler, 3. O. Ștefani (toți 
R.P.R.).

Faza I a campionatului, clasa 125 
cmc: 1. Tr. Macarie (Dinamo), 2. O. 
I’uiu (St. roșu Brașov), 3. Cr. Do
vids (Metalul); 175 cmc: 1. M. Pop 
(Dinamo), 2. V. Savin (Metalul), 3. 
I. lonescu (St. roșu Brașov); 250 cmc: 
1. Cr. Dovids, 2. Tr. Macarie, 3. M. 
Pop; 350 cmc: 1. Gh. Ion (Steaua), 2. 
E. Seiler (Metalul), 3. O. Ștefani (St. 
roșu Brașov).

Pe lingă preocu
pările legate de 
pregătirile prime" 
lor noastre repre
zentative, forul de 
specialitate are în 
atenția sa și schim
bul de ,,mîine“, cei 
care 
mâți 
timp 
teze 
tre loturi.

De curînd reprezentativa masculină 
de tineret a susținut două meciuri cu 
formația R. P. Polone. CUM AU JU
CAT TINERII NOȘTRI VOLEIBA
LIȘTI ÎN MECIURILE DE LA BRĂI
LA ȘI GALAȚI ? Cu această întrebare 
am început interviul nostru cu SE
BASTIAN MIHĂILESCU, antrenor 
principal al lotului de tineret.

— La Brăila și la Galați am întîlnit 
un adversar bine pregătit, cu o bună 
valoare. Echipa de tineret a Poloniei, 
este de fapt reprezentativa secundă a 
țării respective. Ea are în componență 
jucători valoroși. în aceste meciuri 
echipa noastră a jucat bine. A desfă
șurat un joc simplu, sobru, cu un blo
caj care a fost întotdeauna la 
Trebuie remarcată puterea de 
exemplară care a dat posibilitate 
pei să se impună în finalurile 
seturi deosebit de disputate. Ne 
rim la primele două din meciul de la 
Galați, cîștigate la 13! S-au văzut însă

„mîine”, eci 
vor fi che- 
peste cîtva 

să împrospă- 
primele noas-

post, 
luptă 
echi-
unor 
refe-

I. DUMITRESCU

Reprezentativa Banatului - 
reprezentativa Berlinului (R.D.G.) 9-7 
REȘIȚA 1 (prin telefon). Peste 500 

spectatori au urmărit în sala sporturi
lor din localitate meciul internațional 
de lupte clasice dintre reprezentativele 
regiunii Banat și orașului Berlin 
(R.D.G). bind dovadă de multă voință, 
reprezentanții regiunii noastre și-au 
adjudecat victoria cu scorul de 9—7.

Iată rezultatele: La categoria 52 kg. 
C. TURTUREA învinge la puncte pe 
Biterling după un meci frumos. 1. Alio- 
nescu, în cadrul categoriei 57 kg., este 
declarat învingător prin neprezentarea 
adversarului. La categoria 63 kg. spor-

tivul nostru P. DAVID a reușit să-l 
întreacă la puncte pe cunoscutul luptă
tor german Schneider. M. Bolocan, la 
categoria 70 kg., a terminat la egali
tate cu Weinhold. Gh. Miron a luptat 
la categoria 78 kg. și a pierdut la tu? 
în fața lui Vesper. De asemenea, C. 
Bordeianu la categoria 87 kg a fost în
vins prin tuș în min. 2 de Metz. La 
categoria 97 kg. C. Bușoiu face meci 
nul cu Schmidt, iar la categoria grea 
G. Mezinca își împarte punctajul cu 
lerschnek.

I. PLÂVIȚIU — coresp.

în jocul echipei noastre fi unele defi
ciențe spre care va trebui să ne în
dreptăm atenția. Echipa a pus mai 
puțin accent pe combinațiile tactice, 
bazîndu-și jocul mai mult pe acțiuni 
simple, finalizate prin atacuri în forță. 
Uneori a scăzut ritmul, ieșind la ivea
lă cu acest prilej fi lipsa de experien
ță în jocurile internaționale. Tinind 
seamă însă de valoarea lotului nostru 
sintem convinși că echipa e capabilă 
să practice un joc fi mai bun pe mă
sura prestigiului de care se bucură 
voleiul masculin din țara noastră pe 
plan internațional. Valoarea trăgăto
rilor principali Tîrliei fi Barta, ca fi 
a ridicătorilor Smerecinschi ji Stoian 
este în continuă creștere.

— Care a fost lotul folosit ?
—- Tîrliei (20 de ani), Smerecinschi

(20) , Cristian (20), Borta (19), Stoian
(21) , O zum (22) și Lipan (21). Un 
laț lînăr dar pe care va trebui să-l 
lărgim, ținînd seama de faptul că 
avem multe elemente talentate, cu 
perspective pe care putem să le folo
sim cu încredere iu viitor.

— CU CE PRILEJ VOR PUTEA 
FI VERIFICATE ACESTE ELE
MENTE ?

— Față de 1963, anul acesta sînt 
prevăzute mai multe întîlniri pentru 
echipa noastră de tineret, lucru care 
se dovedește foarte util în creșterea 
elementelor de perspectivă. Este nece
sar ca și în anii viitori intilnirile in
ternaționale rezervate echipelor de ti
neret să fie mai numeroase, asigurin- 
du-se prin aceasta o continuitate in 
pregătire, o îmbogățire a bagajului de 
cunoftințe tehnieo-tactice, precum jî o 
experiență a jocurilor internaționale.

In încheiere aș vrea să amintesc 
aici de atmosfera în care s-au desfășu
rat meciurile noastre fi mai ales pri
mul. La Brăila au asistat la meci 2000 
de spectatori. Organizatorii au asigu
rat cele mai bune condiții de desfă
șurare a jocului, lucru ce a făcut ca 
intilnirile cu voleibaliștii polonezi 
să-și atingi pe deplin scopul.

Interviu luat <le 
CONSTANTIN ALEXE

ATLETISM

De la start

Uiy REUȘIT COORS DE VELODROM CUPA BINAMO”
Amatorii reuniunilor cicliste de ve

lodrom din Capitală au asistat sîmbătă 
după amiază la un reușit concurs 
dotat cu trofeul „Cupa Dinamo". în 
program au figurat probe pentru se
niori și juniori. Iată rezultatele înre
gistrate :

SENIORI : viteză turneu — 1. M. 
Popescu (Dinamo) 3 v, 2. E. Bărbules- 
cu (Dinamo) 2 v, 3. C. Voicu (Steaua) 
1 v. ; cursă cu adițiune de puncte 
(75 ture cu sprint după fiecare 3 
ture) : 1. V. Voloșin (Steaua) 89 p și 
un tur avans, 2. C. Baciu (Steaua) 51

p ți 1 t. av„ 3. D. Mărgărit (Steaua) 
36 p. (au luat startul 20 de concu- 
renți) ; cursă italiană : 1.
1:27,5, 2. Steaua 1:28,0.

JUNIORI : viteză — 1. P.
(Steaua) 2. Gh. Negoesou

Dinamo

Soare — 
(Steaua) 

3. D. Dumitrescu (S.S.E. nr. I) ; elimi
nare : 1. St. Simion (Olimpia) 2. A. 
Șogher (S.S.E. nr. 1) 3. Gh. Toader 
(Steaua) ; cursă cu adițiune de puncte 
(21 ture cu sprint după fiecare 3 
ture): Gh. Răceanu (C.P.B.) 32 p, 
2. A. Sofrone (S.S.E. nr. 1) 25 p, 3. I. 
Micra (Steaua) 17 p.

însemnări de la cea dea XVII-a ediție a „Cursei Păcii" (I)
Tradiționala întrecere a celor mai 

buni cicliști amatori — „Cursa Păcii” 
: desfășurată anul acesta pe ruta 

Varșovia •“— Berlin — Praga, a adus 
sportului cu pedale din țara noastră 
confirmarea adevăratei sale valori. 
Sportivii noștri au obținut 3 victorii 
individuale de etapă (îh timp ce refîu- 

,mijii cicliști din R. D. Germană au 
realizat una singură) și au cucerit în 
final locul II în clasamentul pe echi
pe. Subliniem încă o dată că aceasta 
reprezintă cea, mai bună performanță 
a ciclismului romînesc de-a lungul în
tregii sale istorii. Este fără îndoială 
meritul federației de specialitate, al 
cicliștilor Gabriel Moiceanu, Constan
tin Dumitrescu, Ion Stoica, Ion Arde- 
leanu, Walter Ziegler, Ludovic Zanoni 
și al antrenorului Ernest Golgoți, că- 

. rora li se cuvin deopotrivă felicitări.
Pentru a avea o imagine mai clară 

a acestui succes deosebit realizat de 
ciclismul romînesc în anul olimpic 
1964 vom vorbi pe larg despre condi
țiile în care a fost obținut și despre 
elementele care au concurat ia. dobîn- 
direa lui.

ADVERSARI DE PRIMĂ CLASĂ
Anul ciclist 1964 programează trei 

mari întreceri internaționale de am
ploare. în ordine cronologică ele sini 
„Cursa Păcii”, campionatele mondiale

și Jocurile Olimpice. Ca 
aceste competiții sînt 
de „Cursa Păcii” 
de ambele probe de la C.M. și J.O. 
și are un... plus de încă 12 etape grele, 
de mare kilometraj și cu un profit1 foar
te accidentat. Ceea ce vrem să scoatem 
îri evidență este faptul că acest 'ptiUr 
examen al cursei Var.șovia-Berțin-Pra- echipe ei au fost însă stopați de re- 
ga a fost pel mai complet și mai sever prșzeniativa . noastră, iar la indivi- 
s*..^că Pr'n P*'sma tu* poate fi privit dual de vigoarea nebănuită a tînărului 
V"lTtatreoerile celei, de a 17-a ediții; cidist cehoslovac Jan Smolik. Ajungînd 
a „Cursei Păcii' au fost prezenfi multi , la ' cicliștii celioslovaci meritele ahtre- 
dintre cicliștii care în- august, în Ftan- i; norului Jaroslăv Menhart sînt eviden
ta, și în toamnă la Tokio își vor dis- !: 
pută titlurile de campioni ai lumii șU. 
de laureat! olimpici. Participarea a ' 
fost bogată și valoroasă. Alergătorii 
din cele 18 țări reprezentînd 4 con
tinente au avut o pregătire superioară 
deitină de această mare competiție. , 
Echipa R. D. Germane a cuprins tot ..

dificul tate 
dominate 

care cuprin

linski. de experiența lui Gazda și de 
calitățile de cățărător ale lui Zapala. 
Wâwlîczek și Palka au completat in 
mod fericit acest șextet. Ca și anul 
trecut, cînd au avut un cuvînt de spus 
în activitatea ciciișfă internațională, și 
acuta alergătorii polonezi au atacat cu 
toată hotărîrea pozițiile de lideri. La

te. El pregătește de doi ani o echipă 
tînără (acum are media de vîrstă 
23,5 ani) și a reușit s-o prezinte de 
ta un an la altul mai bine. împreu
nă cu formația tării noastre, echipa 
R.'S. Cehoslovace a constituit una din 

ce 'are mai "bun 'cicHsnmî dirT această ' marile surprize ale acestei competiții- 
t" :v."", ~ '* „ '. ■■ ■ ’:
mann și ceilalți au încercat totul, ca a juca( (jn rol "important și a contri- 
și anul trecut (cind au terminat vic
torioși în ambele clasamente), dar n-au „
reușit decît să cîșfige o etapă, prin .. fel, în clasamentul final Juszkd ocupa 
Mickein, și să se mențină în mod... tocul 8.
miraculos pe primul loc pe echipe. ;Echipa șovietică. a prezentat o. garnitu- 
Formațîa Poloniei a fost mai tare ca fă mai veche (Kapitonov, Melihov, Ce- 
orietnd. Ea a beneficiat de forța și va
loarea deosebită a lui Kudra și Zie-

țară. Ampler, Appier, Schur, Wiede-Echipa R: P. Ungare, nitilt întinerită,

buit la dinamizarea întrecerii. De alt-

repovici, Petrov, Saîdhujin, Olizarenko) 
cu care a făcut față și a repurtat suc-

cese în marile competiții internaționale 
din trecut. De data aceasta, însă e- 
chipa a apărut obosită, a adoptat O 
tactică de așteptare, care nu-i putea 
aduce succes. Formația condusă de 
campionul olimpic Viktor Kapitonov 
n-a reușit în ultima etapă să reziste 
atacului cicliștilor maghiari și a ce
dat...

Belgia a prezentat doi cicliști de 
mare valoare (Spruyt și Jacquemine), 
Danemarca, Marea Britanie și Fin
landa — la nivelul obișnuit, iar Franța 
a avut în Gougault un mare om de 
viitor. Slab au concurat echipele Bul
gariei și Iugoslaviei.

Cicliștii cubanezi, la prima lor evolu
ție într-o mare cursă, au demonstrat 
mult curaj. Fără îndoială că pregătirea 
și seriozitatea care-i caracterizează le 
vor aduce în viitor succesele dorite.

Ca valoare, participarea a fost la 
nivelul anilor trecuți, adică foarte ri
dicată. în ceea ce privește dificultatea 
competiției se poate spune că ea a 
programat cel mai greu traseu din ulti
mii ani, iar vremea a Tost foarte ca
pricioasă.

HR1STACHE N.AUM

la sosire
Nici ultimul concurs, de atletism, des

fășurat Pe stadionul Tineretului, nu s-a 
bucurat de condiții atmosferice bune. 
Vîntui de sîmbătă a influențat asupra 
rezultatelor, iar ploaia care a căzut 
noaptea a făcut ca, duminică, pista sâ 
fie foarte grea. Atleții n-au fost în 
măsură nici acum să arate tot ce pot, deși 
fiecare dintre ei s-au străduit să reali
zeze rezultate cît mai bune.

Se poate aprecia totuși că, într-o oare
care măsură, lupta acestora cu timpul 
neprielnic, cu piste grele, îi „călește" 
pentru alte concursuri. Un lucru este în 
orice caz foarte îmbucurător : pregăti
rea efectuată pînă acum, seriozitatea cu 
care se gîndesc la viitoarele întreceri și 
pentru care se și antrenează cu migală.

Următorul concurs important, într-un 
anumit fel cei mai important de pînă 
acum, va avea loc chiar la sfîrșitul a- 
cestei săptăriîni. Numeroși dintre atleții 
noștri fruntași vor lua startul, alături de 
sportivi de valoare din mai multe țări, 
în tradiționalul concurs internațional 
organizat de ziarui „Narodna Mladej" din 
Sofia. Este un bun prilej pentru a se 
obține noi succese, alte rezultate de va
loare și noi recorduri.

Iată eîteva dintre rezultatele înregis
trate în acest concurs : BĂRBAȚI : io® 
m : Gh. Zamfirescu 10,5, Al. Tudorașcu 
10,7, Val. Popescu 10,8, P. Ciobanu 10,9. 
Intr-o altă cursă : Zamfirescu 10,6, Po
pescu 10,7, Tudorașcu 10,7, R. Wolf 10,9 ; 
200 m : V. Jurcă 21,4, Zamfirescu 21,6, 
Tudorașcu 22.4. Ciobanu 22,4, I. Osoianu
22.4, I. Nae 22,5 ; 400 m : S. Todea 49,G.
Nae 50,0. I. Diaconu 51,1, Wolf 51,2, 
800 m : H. Stef 1:54,5, I. Căpraru 1:54,7, 
Gh, Mărgineanu 1:55,0 ; 1500 tn : sț.
Beregszaszi 3:54,6, Ov. Lupu 3:55,6, St. 
Mihaii 3:57.4. N. Mustață 3:57,4, Căpraru
3.57.8 ; 10 000 m : T. Voicu 32:16,6, Al. 
Arnăutu 32:20,9 ; 110 mg : T. lonescu
15.8 : 400 mg : D. Nicolae 56,6 ; lungime : 
M. Calnicov — Simionescu 7,74 m — nou 
record ; Ad. Samungi 7,37; înălțime : 
E. Ducu 2,00 ; prăjină : P. Astafei 4,55 
m — nou record; S. Cristescu 4,32, D. 
Piștalu 4.20. A. Savin 4,20 ; greutate : 
A. Raica 16,37 ; suliță : W. Sokol 71,18, 
D. Marian 58,44. S. Cătăneanu 56,26 ; 
ciocan : C. Drăgulescu 63,83, N. Rășcă- 
nescu 56,44 : FEMEI : 100 m : G. Palade 
12,1. M. Miliadis 12,3. G. Cîrstea (juni
oară) 12,5 ; 200 m : G. Palade 26,0 ; 400 m: 
I. Petrescu 58.0. Ec. Chețu 58,1, M. Ni- 
coară 60,3, V. Furdui-Lupu 60,5; 800 m: 
FI. Grecescu 2:09,1. Elisab. Teodorof 
2:09,7. Cl. iacob 2:19,5; 80 mg : M. Iliuță
11.4, L. Jung 11,5, V. Bufanu 11,6, Ec. 
Potoroacă 11,9 lungime : V. Ciulinaru, 
5,76, M. Protopopescu 5,60, M. Ciobanu 
5,54. Ol. Borangic 5,52 ; înălțime : S. 
Lichiardopol 1,54, N. Balea 1,54 ; greu
tate : A. Gurău 14,21. L. Saucă 12,06 ; 
disc : L.. Manollu 53,65 m (a mai avut 
încă trei aruncări bunt S3,63 m, 53,49 m, 
52,08 m). A doua zi a aruncat 52,47 m ; 
suliță : R. Purdea 44,40, F. Mîinea 38,80 ; 
4 x 100 m : Știința 50,8.
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NUMEROȘI CAMPIONI MONDIALI SI OLIMPICI 
LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE TIR

>vACMWI«
'g? MNTERH/WIOMAM

DE LA BUCUREȘTI
J

Peste cîteva zile, Capitala țării noastre va fi gazda unui important 
concurs internațional triunghiular de tir, la care participă cei mai buni 
trăgători din U.R.S.S., Italia și R. P. Romină. Pe poligonul Tunari vor 
evolua duminică, luni și marți componenții loturilor olimpice din cele trei 
țări. Federația noastră de specialitate a primit recent loturile țintașilor 
oaspeți. In formația sovietică sînt prezenți numeroși sportivi de valoare 
mondială, cunoscuți de altfel spectatorilor noștri. Dintre aceștia amintim 
pe campionul mondial și olimpic Borisov, pe camp'onul mondial și meda
liatul olimpic Niazov, pe campionul olimpic Samburkin (la armă), pe cam
pionul mondial și medaliatul olimpic Zabelin, pe campionul mondial Kro- 
potin (la pistol viteză), pe Bakalov, Suleimanov, Iaroș, Ciuian etc.

In formația italiană vor evolua, de asemenea, trăgători valoroși, prin
tre care Ercolani, Simoni, Beroldi (la pistol precizie), Liverzani, Vareta 
și Mazzoni (pistol viteză), Biava, Molinari. Paoli, De Chiriaco (armă li
beră calibru redus).

Dintre trăgătorii noștri se vor prezenta pe standuri, I. Sîrbu, N. Ro
taru. T. Ciulu, M. F'erecatu, I. Olărescu, Șt. Petrescu, M. Dumitriu, I. 
Tripșa, V. Atanasiu. N. Bratu, M. Grosaru, T. Jeglinschi și alții.

înotătorii și săritorii noștri 
au evoluat în R. D. Germană

au evo-și săritorii noștri 
la două concursuri inter-

înotătorii 
luat recent 
naționale în R. D. Germană.

Primii au participat la 
viada" de la Berlin, alături 
tort din Cehoslovacia, 
U.R.S.S., 
Germană.
a parcurs 
4:43,7 — 
record al 
cord (4:45,0) ii aparținea tot lui Voicu. 
Alte rezultate obținute de înotătorii

„Dinamo- 
de înotă- 

Polonia, 
Bulgaria, Ungaria și R. D. 
Cu acest prilej, Emil Voicu 
distanta de 400 m liber în 
timp care constituie un nou 
R. P. Romîne. Vechiul re-

noștri: Tiberiu Șerban 1:06,8 (100 
spate) — la 4 zecimi de secundă 
recordul țării, deținut de Dumitru Ca- 
minschi — și 2:27,6 (200 m spate) ; 
Cristina Stănescu (13 ani) 1:28,9 în 
proba de 100 m bras ; Dan Demetriad 
1:00,7 (100 m liber).

m 
de

★

Scrisoare din Paris

Michel Jozy „urcă“ în ierarhia probei de 5000 m

Săritorii de pe trambulină și turn 
au concurat la Rostock în competiția 
tradițională „Ziua internațională a să
ritorilor". Rezultate: trambulină: 1. 
Ulrich Reff (R.D.G.) 145,59; ...9. Gh. 
Baican 119,22; 10. Pantelimon 
seară 118,61. Turn: 1. Joszef 
(R.P.U.) 147,51 ...8. Ion Ganea 
...10. Gh. Ungureanu 111,37.

Decu-
Dora

120,51

Echipa Romîniei pe locul I 
în turneul de baschet femini 

de la Marsilia
După ce în prima partidă susținu 

în cadrul turneului internațional de 
Marsilia baschetbalistele noastre . 
cedat în fața echipei R. P. Chineze ■ 
scorul de 38—51 (17-28), reprezent 
tiva R.P. Romîne a obținut în celelal 
întreceri două frumoase victorii.

Sîmbătă seara, jucătoarele noast 
au învins echipa R.P. Ungare < 
44—38 (16—21), iar duminică — du; 
o partidă foarte bună — au întrec 
și reprezentativa Franței, cu scorul < 
53—33 ( 24—23). în celelalte meoiu 
s-au înregistrat următoarele rezultat 
R.P. Chineză—Franța 52—41 (25—13 
R. P. Chineză ■—R.P. Ungară 43— 
(21—16). Clasament final : 1. R.P. Ch 
neză 6 p, 2. R. P. Romînă 4 p, 
Franța 2 p, 4. R.P. Ungară 0 p.

Turneul interzonal de șah
AMSTERDAM (Agerpres). — După 

nouă runde, în turneul interzonal de 
șah de la Amsterdam continuă să con
ducă marele maestru danez Larsen cu 
7,5 puncte, urmat de Bronstein 
(U.R.S.S.), Ivkov (Iugoslavia), Res- 
hevsky (S.U.A.) 6,5 puncte; Smîslov,

Noi amănunte 
după incidentele tragice 

de pe stadionul din Lima
LIMA (Agerpres). — Potrivit date

lor oficiale, pierderile materiale pro
vocate de incidentele sîngeroase de pe 
stadionul național din Lima se ridică 

,1a peste 4 milioane soli. Numărul neo
ficial al morților s-a ridicat la 313, 
Există serioase temeri în legătură ou 
viața altor 12 răniți grav, internați în 
spitalele din capitala Perului.

Pe de altă parte, 287 de familii ale 
victimelor au cerut guvernului un a- 
jutor economic imediat.

Judecătorul care anchetează cazul a 
citat pentru audieri pe ministrul de 
interne, Juan Laguasco, și pe genera
lul Manuel Corrales, directorul gărzii 
civile, pe care populația îi acuză de 
ia fi vinovați pentru că nu au ordonat 
«genților de poliție să înceteze atacul 
împotriva spectatorilor din tribunele 
stadionului.

Atletismul, ciclismul, canotajul și 
judo — nou sport olimpic în care fran
cezii au excelai la ultimele campionate 
ale Europei — vor fi cele mai larg 
reprezentate în rîndul celor 130 de spor
tivi pe care Franța se pregătește să-i 
deplaseze la J.O. de la Tokio. Pentru 
rest, se preconizează doar o partici
pare „simbolică". Și am început, cu at
letismul nu pentru a respecta ordinea 
alfabetică, ci fiindcă aci există una 
din principalele speranțe olimpice ale 
sportului francez. Ați citit in titlu: 
Michel lazy.

Fără îndoială, Franța nu are astăzi 
un sportiv mai popular ca el. în ca
tegoria celor pe care unii îi numesc 
„idoli", Jazy a ajuns din urmă pe 
fotbalistul Kopa, cicliștii Bobet și An- 
quetil, rugbistul Mias, boxerul Cerdan. 
Se. datorează aceasta campaniei publi
citare duse .pînă la limite extreme, 
dar — indiscutabil — mai cu seamă 
suitei sale de performanțe prestigioase, 
faptului că este singurul atlet fran
cez capabil să se întoarcă de la To
kio cu o medalie de aur. Și poate, că 
trebuie adăugată reușita de a fi trecut 
peste handicapul unei copilării mize
re. amănunt care are darul să fascineze 
pe admiratorii săi, în special pe cei 
tineri.

Ea începui, nimic, nu prevestea că 
Michel Jazy va deveni un-mare- cam
pion al pistei. S-a născut într-o fami
lie de mineri, la 13 iunie 1936, la Oig- 
nies, departamentul Pas de Calais, în 
inima acelui bazin carbonifer pe care-l 
numim „țara neagră". Ca toți copiii 
care cresc la gura minelor, Michel nu 
cunoștea decît un ■ singur sport, fot
balul. In timp ce Michel își făcea uce
nicia de muncitor tipograf, gîndurile 
sale, zburau mereu către balonul ro
tund. Pînă într-o zi cind colegii de ate
lier l-au convins să-și încerce puterile 
în cursele de cros, și să se înscrie în- 
tr-un club de periferie, C. O. Billan- 
court. Aci l-a cunoscut pe antrenorul

Spasski, Tal (toți U.R.S.S.) cu cîte 6 
puncte fiecare. In funda a 9-a Larsen 
l-a învins la mutarea 69 pe maghiarul I 
Lengyel.

În lineare an, lunile mai fi iunie pun 
punct linal marilor competiții ioi- 
balistlce europene. In acest an la- 

zele „ terminus" ale unor intreceri inter
naționale oficiale sint așteptate cu un in
teres deosebit, allîndu-se in atenția gene
rala a iubitorilor de fotbal de pe conti
nentul nostru.

Prima mare competiție rezervata echipe
lor de club, care a luat stirșit la ÎS mai 
a lost „Cupa cupelor". După 210 minute 
de joc (3—3 după prelungiri și 1—0 pen
tru Sporting Lisabona) formația portughe
ză (in finală cu M.T.K. Budapesta) a cu
cerit troleul. Este pentru prima oară în is
toria cupelor europene cind linala a ne
cesitat prelungiri și apoi rejucarea.

Două zâptamîni mai tirziu s-a desfășu
rat o altă linala: cea a „Cupei campio
nilor europeni". Pe stadionul .Prater" din 
Viena s-au întîlnit două din cele mai 
bune formații de pe continent: Internazio- 
nale Milano și Beai Madrid. Partida a 
constituit punctul de atracție nr. 1 din se
zonul fotbalistic de primăvară: stadionul 
a lost plin pînă la reîuz: 75.000 spectatori, 
printre care 20.000 de suporteri ai echipei 
Italiene șl 700 de ziariști din 3S țări au ur
mărit linala celei de a IX-a ediții a echi
pelor campioane din Europa. A învins, du
pă cum se știe, Internazionale cu 3—1. 
O partidă mare a tăcut tinârul Mazzola 
(21 ani), component al tormațiet olimpice 
italiene. Acesta a deschis scorul prtntr-o 
„bombă" de la 20 m și a marcat al trei
lea gol. după ce l-a păcălit pe „bătrinul" 
Santamaria. La al doilea gol al Italie
nilor. Mazzola'* l-a servit excelent pe 
Mllani, care a reluat prods în poarta a- 
pârâtă de Vicente.

„Inter" a tăcut un joc tactic de inalta 
factura — fapt remarcat In unanimitate 
de presa de specialitate: a jucat excelent 
in apărare, hărțutnd Înaintarea madrile-

care trebuia să-l aducă la consacrare, 
Frassinelli. Primele sale starturi au 
fost însă greoaie. Iți vine să și rîzi 
recitind. rezultatul primei sale tentati
ve cronometrate pe distanta de 1 km — 
3:18.'.. ■

Și totuși, după o perioadă de descura
jare, lazy s-a hotărît să lase la o 
parte țigările, alcoolul -și balurile; con-’ 
sacrindu-se antrenamentelor atletice. 
Răsplata n-a întirziat să vină. In 1955, 
la 19 ani, el este pentru prima oară se
lecționat în reprezentativa Franței. A- 
tunci, Charles Poulenardv care fusese 
antrenorul marilor ași. francezi ai se- 
mifondului — Jules Ladoumegue și 
Sera Martin — a prezis: „Jazy va fi 
un ’campion". Intre timp, Michel schim
ba clubul trecind la C. A. Montreuil, 
unde se află și astăzi, sub direcția 
antrenorului Mallejac. în 1956, cîștigă 
titlul de campion al Franței pe 1.500 m 
și se califică pentru J.O. de la Mel
bourne. Nu putea spera mare lucru în
tr-o serie unde urmau să se claseze 
germanul Richtzenheim, cehul Jung
wirth, neozeelandezul Hal'oerg și ma
ghiarul Rozsavqlgyi. Se știe că Roma 
l-a oferit o reabilitare totală. Michel Jazy 
obține medalia de argint în urma inac
cesibilului australian Elliot, dar îna
intea lui Rozsavolgyi, Waern etc.

■ A urmat epoca sa cea mai frumoasă. 
Jazy deține actualmente recordurile 
mondiale pe 2 000 și 3 000 m, după ce 
— anul trecut — s-a impus pretutin
deni în Europa. Considerîndu-se barat 
pe 1.500 m, el va încerca la Tokio 
să-și valorifice șansa pe 5.000 m. Evi
dent, obiectivul său este o medalie de 
aur. Pretenții prea mari? Greu de spus. 
Jazy este animat de o ambiție uriașă. 
Deși n-a realizat curse mari pe 5.000 m, 
cu excepția Memorialului Znamenski de 
la Moscova, unde a coborit recordul 
francez al distanței la 13:50,2 timp pe 
care l-a obținut apoi și rivalul său. ce
lălalt Michel, Bernard.

’ Să' fie el succesorul lui Vladimir 
Kiiț, așa cum prevede însuși acesta? 
Poate. Dar ar trebui să fie de... acord 
și llalberg, Ron Clarke. Tullok. Her
mann și alții.

Paris, ntai 1964

ROBERT BARRAN

nilor și a contraatacat vijelios cu un 
randament maxim. Fundașul Facchettî (des
coperit de antrenorul Herrera în urmâ cu 
doi ani la un concurs... atletic — 11,2 pe 
100 m și 7,00 m la lungime!) a lost cel 
mai bun de la învingători, secondat de 
Picchi (fundaș central), Suarez (care a con
trolat excelent mijlocul terenului), Mazzola, 
Milani și Corso. Real Madrid nu a făcut o 
partidă proasta. De altfel, a dominat mult.

: PUNCT FINAL IN CUPELE
t Șl CAMPIONATELE EUROPENE DE FOTBAL
* «Un caz unic în istoria finalelor de cupă • Cum a cîșligat „Inter"
* la Viena • Se apropie faza finală a „Cupei Europei" • Bologna
* și „Inter" vor susține un joc suplimentar pentru titlul de campioană a 
+ Italiei • Rapid Viena, Fenerbahce Istanbul, St. Etienne — campioane

Dar a ratat nenumărate ocazii (Gento, 
Felo, iar Puskas a tras în bară etc.), do
vedind mai puțină mobilitate și viteză în 
finalizare. E și explicabil. Vîrsta unor ju
cători Începe să-și spună cuvin tul: Di Ste
fano 38 de ani. Pușcaș 37, Santamaria 36, 
Gento 31, Miiller 30 ele.

Spania va găzdui în viitorul apropiat 
(17—21.: iunie) faza finală a celei de 
a doua ediții a unei competiții de 

mare popularitate : .Cupa Europei’ inter»

DIN TOATE
BASCHFT

Selecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S. a jucat la Lyon cu echipa 
Franței. Baschetbaliștii oasj>eți au ter
minat învingători cu scorul de 57—44 
(19—22).

BOX

, La Istanbul s-a disputat întîlnîrea in
ternațională dintre reprezentativele ora
șelor Istanbul și Tel Aviv. Pugiliștii 
turci, au terminat învingători cu sco
rul, de 5—3 (s-au disputat meciuri la 
8 categorii de greutate).’

★
Echipa de box a Marii Britanii va 

susține la 18 iunie la Londra în sala 
„Albert Hall" un meci amical în com
pania unei selecționate europene. S-a 
stabilit ca selecționata europeană să 
fie alcătuită din 3 boxeri polonezi. 3 
din R.F. Germană, doi olandezi și doi 
irlandezi.

★
La Torino, italianul Bruno Visiniin 

a dispus la puncte de francezul Yolahd

Cîteva componente ale lotului olimpic feminin de volei , al Japoniei se 
îndreaptă spre centrul de antrenament.

.. - - . Pan Asia Foto

țâri. In semifinale s-au calificat U.R.S.S. 
și Danemarca (vor juca la Barcelona), Spa
nia și Ungaria . (la Madrid). Ambele par
tide sînt programate la 17 iunie. Calcu
lele hîrtiei indică o finală între echipele 
Spaniei și U.R.S.S. (21 iunie la Madrid). 
Câștigătorii primei ediții a „Cupei Euro
pei' prezintă o formație remaniată față 
de cea care a evoluat la campionatele 

mondiale din Chile: lașin-Mudrik, Șesternev, 
Glopov, Voronin, Korneev, Cislenko, Ivanov, 
Ponedelnik Gusarov, Husianov.

În multe țări de pe continentul nos
tru s-au clarificat duminică situațiile 
echipelor fruntașe in clasament și 

chiar campionii.
IN FRANȚA, în penultima etapă, St. Etien

ne, deși învinsă cu 3—0 de Sedan, nu mai 
poate pierde titlul, deoarece are 43 p, 
fiind urmată de Lyon șl Monaco (39 p).

SPORTURILE
l.eveque, devenind campion al Europ. 
la „mijlocie mică", o nouă categori 
creată de EBU în boxul profesionist

CICLISM

Turul ciclist al Franței pentru ama 
tori (Tour de L’Avenir) se va desfășur, 
anul acesta între 1 și 14 iulie pe ut 
tiaseu de aproximativ 2 000 km. Și-at 
anunțat participarea pînă acum echip 
din Belgia; Olanda, Elveția, R.S 
Cehoslovacă, Anglia, R.P. Bulgaria 
Maroc, R.P. Polonă, Portugalia etc 
Echipa celioslovacă va avea in frunh 
pe Jan Smolik, cîștigătorul celei de< 
XVIl-a ediții a Cursei Păcii.

TENIS DE MASA

Pentru campionatele europene de la 
Malmo (Suedia) au fost selecționați în 
echipa masculină a R.P. Ungare, Berc- 
zik, Rozsas, Fahazi, Papp, Kovacs și 
Pigniczki. Din echipa feminină, fac 
parte Foldi, Lukacs și Papp. (AGER
PRES). >

IN AUSTRIA, Rapid Viena este campioană 
cu.. 3 etape înainte de sfîrșit, avind un 
avans de 7 puncte.

IN TURCIA noua campioană este cu
noscuta formație Fenerbahce, care a evo
luat de multe ori și în țara noastră.

IN ITALIA situația din campionat este 
mai complicată. Cele două pretendente la 
titlu, Bologna și Internazionale, au cîșiigat 
în ultima etapă („Inter"-Atalanta 2—1 și 
Bologna—Lazio 1—0) șî au un număr egal 
de puncte:

Bologna 34 22 10 2 54:18 54
-Inter" 34 23 8 3 54:21 54

In Italia la egalitate de puncte nu de
cide golaverajul (coeficient sau diferența 
de goluri) și nici întîlnirile directe din 
campionat. Regulamentul prevede un meci 
suplimentar care, conform hotărîrii federa
ției de specialitate din Italia, va avea loc 
în iunie, pe un teren neutru. Este, în orice 
caz, un final așteptat cu major interes, și 
nu numai de .tifosii" din Italia.

ION OCHSENFELD

ȘTIRI, REZULTATE

• La Rio de Janeiro: Argentina — 
Portugalia 2—0 (0—0) în cadrul turneului 
jubiliar al federației braziliene : la New 
York: Anglia — S.U.A. 16—9 Ij la Dtkssel- 
dorf: Fortuna — Reprezentativa A a Bul
gariei 3—3.
• In campionatul maghiar: Ferencvaros— 

Vasas 1—2 1, Honved — Csepel 2—1, Tata- 
banya — Dorog 1—1, M.T.K. — Debrețin
2— 1, Fees—Diosgydr 1—1, Gydr — Szeged
3— 1. Clasament: Ferencvaros 20 p, Tata- 
banya 16 p, Honved IS p etc.
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