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• Azi și mîine la Constanța, 
etapa a lll-a a campionatului 
republican pe echipe.

• Se așteaptă o luptă 
sântă pentru primul loc 
minin.

intere 
la fe-

• Vor confirma băieții f____
bună manifestată la Cluj ?

Sala sporturilor din orașul Constanța găz- 
'uiește astăzi și mîine o importantă întrecere

forma

h , , ....___ _________
le gimnastică : etapa a lll-a a campionatului 
spublican pe echipe. Atit la feminin cit și 
a masculin se va concura după programul 
•limpid; în prima zi cu exercițiile impuse, 
ar în cea de a doua cu cele liber alese, 
‘rezența tuturor sportivilor fruntași din 
tra noastră la acest 
'oncurs face ca el să fie E 
ișteptai cu mult interes = 
le către iubitorii gininas- = 
icii din Constan [a. —
iiiuumiiiiiiuiiiiiiiuiuiiiii/diiiiiiiiii'

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiim

Știința Timișoara, Rapid, C. S.M

Sibiu, Sider u ry ist ti! Hunedoara

și învingătoare» dintre Steaua

București și C. I. L Blaj ia

sferturile de finală ale

ULTIMELE
>TIRI EXIEIINE
iZULTATE BUNE LA
1ETISM

n ultimele zile atleții euro- 
ni au participat ia diferite 
ncursuri, obținînd rezultate 
loroase. La Linz. austriacul 
un a aruncat ciocanul la 
71 m (cea mai bună perfor- 
xnță a sa din acest an). La 
aga : Trousil 45,9 (record ce- 
slovac Ia 400 m); 4x220 yarzi 
olrubec, Ptacnik, Trousil, Kriz) 
’1,3 — record european ;
ăjină ; Tomașek 4,80

Varșovia : 100 m ;
,3 ; 200 m : Badenski 
) m: Filipjuk 47,4 ;greutate: Ko- 
xr 18,6b m ; disc : Piatkowski 
,61 m ; suliță Sidlo 78,20 m. 
! Saint Maur, Wadaux (Franța) 

1090 m 2:18,6 — record (v.r. 
19,6); prăjină: Sokolowski (R.P. 
>lonă) 4,70 m ; 110 m garduri: 
iriez (Franța) 14,1.

m ;
Foik

21,2 ;

fCORD EUROPEAN
X NATAȚIE

Inotâtoarea franceză Christi- 
» Carron a ameliorat cu o ze- 
me de secundă propriul său 
cord european pe 100 m spa- 

cu timpul 1:09,5.

1ANUEL SANTANA SI 
iARGARET SMITH,’CAM- 
IONI LA ROLAND 
iARROS
In finalele campionatelor in- 

ernaționale de tenis ale Frân
ei. desfășurate la Roland 
tarros s-au înregistrat urmă- 
)arele rezultate : simplu mas- 
ulin : Santana — Pietrangeli 
—3, 6—1, 4—6, 7—5; simplu fe- 
' Min : Margaret Smith — Ma
ia Bueno 5—7, 6—1, 6—2; du- 
>lu masculin : Emerson, Flet- 
her — Newcombe, Roch 7—5, 
—3, 3—6, 7—5; dublu feminin: 
imith, Turner — Baylon, 
'chultze 6—3, 6—0; dublu mixt: 
tmith, Fletcher — Turner, 
Itolle 6—3, 6—4.

Campioni olimpici și mondiali 
pe poligonul Tunari

Pe frontispiciul poligonului de tir sportiv din pă
durea Băneasa a apărut o inscripție : „Bine ați venit, 
dragi oaspeți". De-a lungul aleilor pline cu flori au 
fost arborate drapele, s-au afișat lozinci...

Tirul are în aceste zile 
o bogată activitate. Tră
gătorii noștri fruntași vor 
lua 
rile 
nul 
mai
și italieni, în rîndul că
rora se află mulfi cam
pioni mondiali și olimpici. 
Proba inaugurală va fi 
cea de armă liberă calibru

loc mîine pe standu- 
de tragere din poligo- 
mic, alături de cei 
buni fintași sovietici

Duminică, „Cupa F.R.C.
Iubitorii ciclismului vor a- 

vea ocazia să asiste dumi
nică dimineață, începînd de 
la ora 9,30, la o interesantă 
competiție pe pistă dotată 
cu „Cupa F.R.C.'. întrece
rile programate pe velodro
mul Dinamo din Capitală se 
vor desfășura după formu
la meci-omnium. Sînt pro
gramate probele de viteză, 
400 m cu start de pe loc și 
adițiune de puncte (75 

ture cu sprint la fiecare 3 
ture). De asemenea va avea 
loc „Cupa F.R.C.' pentru 
juniori: 200 m lansat, vite
ză, adițiune de puncte (30 
ture cu sprint la fiecare 3 
ture).

K. 0. LA BRAȘOV: Siderurgistul
Hunedoara — C. S. M.S. 2-1!

(In pas. a 5-a cronicile jocurilor de

Mîine, Id rugbl
In pag. a 8-a un articol
de IOLANDA BALAȘ

redus 60 focuri culcat, se
niori și senioare.

în același timp, un lot 
format în majoritate din 
tineret, debutan(i în între
cerile de peste hotare, va 
evolua la Sofia în compa
nia trăgătorilor bulgari și 
iugoslavi.

Cu o singură excepție (Steaua — 
C.I.L. Blaj), în „Cupa R. P. Romîne" s-au 
desfășurat și „optimile".

„Etapa" consumată miercuri (un joc) și 
joi a prilejuit o singură surpriză : în- 
frîngerea echipei de categoria A — 
C.S.M.S. lași — de către o formație care 
activează în cat. C : Siderurgistul Hu
nedoara. în rest, rezultate normale, mai 
puțin „nulul" de la Bacău, dintre Dinamo 
din localitate și Steaua.

Campionatul categoriei A continuă să pro
grameze partide interesante, echilibrate, aș
teptate cu mult interes de amatoiii de rugbi. In 

cadrul celei de a X-a etape se 
vor disputa trei jocuri (două s-au 
desfășurat anterior: Grivița Ro
șie — Constructorul 29—12 și
Ancora Galați — Știința Petro- 
șeni 11—6, iar meciul C.S.M.S. 
Iași — Știința Cluj va 
la 21 iunie). Astăzi, pe 
Gloria, se întîlnesc 
Gloria și Steaua, iar
juca Dinamo și Progresul. La Ti
mișoara: Știința — Rulmentul
Bîrlad.

In partida de la Cîmpina, Farul Constanța a 
dispus de A. S. Aiud cu 4—1. în fotografia de sus, 
mingea șutată de Bukosi a poposit în plasă cu 

toată intervenția portarului Cristoreanu. (Foto : Eugen Stroe). 
lată jos o fotografie din meciul care avea să aducă surpriza 
„optimilor", portarul hunedorean culege balonul peste un bu
chet de jucători. Fază din meciul Siderurgistul Hunedoara — 
C.S.M.S. lași 2—1 ! (Foto : G. Corcodel).

RIDICATA LA 1,92 m
Impresii

avea loc 
stadionul 
formațiile 
luni voi

11 a g e n

IN FAȚA ȘTACHETEI

Pe parcursurile
de obstacole

&

In ultimele zile în dife
rite centre ale țării s-a 
desfășurat o intensă ac
tivitate în sportul călă
rie!. Alături de călăreții 
fruntași au luat startul și 
numeroși începători prin
tre care și tinăra Maria
na Pello din Timișoara, 
în vîrstă de 13 ani, pe 
care o prezentăm în fo
tografia alăturată. (Ci
tiți în pag. a 6-a rubri
ca de călărie).

/> PARRCIPANȚILOR LA CEA DE A JEA (TAPA "
. SPAKTACHIADEI REPUBLICANE ££

A doua mea încercare la 1,92 m. Peste cîteva clipe aveam sâ trec ștacheta 
care n-a vrut însă să rămînă pe suporți...".

• f <y« 1 » * ■ 1 ■■

In camera...
de V. Păunescu obscură
pitalul clinic Fundeni. Etajul II. Un hol micuț. O ban

chetă maron, un cuier verile și două becuri, unul alb, 
altul roșu. După ce-ai intrat in cămăruță, becul alb mai 

stă aprins cîteva minute, apoi se stinge și se aprinde cel 
roșu. După trei, patru secunde ușa, pe care de-abia acum 
am observat-o, se deschide și o voce calmă te invită în... 
camera obscură. Te descurci, pe pipăite, printre tot felul de 
aparate și potrivit indicațiilor, pe care le primești de la 
omul pierdut în obscuritate, intri undeva între două tăblii. 
Privind peste tăblie, înainte, văd pe omul care m-a călăuzit 
spre aparatul Roentgen. Pare un... cosmonaut. Niște ochelari 
imenși îi acoperă fața. Doar sprîncenele negre și stufoase

(Continuare în pag. a 3-a)



SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

Ce trebuie să știm despre etapa a Il-a
Prima ediție a Spartachiadei repu

blicane pășește intr-o nouă etapă. In
tre 2 iunie și 12 iulie se desfășoară în 
întreaga țară faza raională (orășe
nească) a acestei mari competiții spor
tive. Succeselor realizate în prima etapă 
li se vor adăuga cu siguranță altele, 
izvorîte din munca entuziastă desfă

Portretul săptâmînii

Instructorul de ciclism din Făgăraș

Stînd de vorbă cu activiștii con
siliului raional UCFS Făgăraș des
pre întrecerile primei etape a Spar
tachiadei republicane, am ajuns la 
„capitolul" instructori voluntari. 
Printre numeroșii instructori spor
tivi evidențiați cu ocazia Spartachia
dei, au fost amintiți cei de la aso
ciațiile sportive făgărășene Utilajul 
(M. Rută și I. Darjan) și Chimia 
(E. Bucur și Gh. Prună).

în numărul de azi vă prezentăm 
pe unul dintre acești harnici activiști 
sportivi și anume pe Gheorghe Pru
nă, instructor de ciclism la asocia
ția sportivă Chimia Făgăraș.

Electricianul Gh. Prună de la 
Combinatul chimie are 32 de ani și 
a practicat cu cîțiva ani un urmă 
ciclismul dar. cum ne spunea, „nu
mai pe plan local". De doi ani se 
ocupă de pregătirea cicliștilor de la 
„Chimia". Dacă la început rezulta
tele cicliștilor pregătiți de Gh. Pru
nă erau modeste, acum performanțe
le lor sini promițătoare. în acest se
zon cei 7 cicliști pe care îi antre
nează au participat la o serie de

„în întreprinderea noastră. Textila. 
ne spunea deunăzi tov. Niculae Arghir, 
președintele asociației cu același nu
me. lucrează mai ales femei".

— înseamnă, am dedus noi, că spor
tul feminin se bucură aci de multă a- 
tenție.

Presupunerile noastre au fost insă in 
totală contradicție cu realitatea. La 
Textila Constanța sportul feminin este 
lăsat cu totul la voia întîmplării. In 
1956 exista aci o valoroasă echipă 
feminină de volei. Dar, din cauza lip
sei de sprijin din partea consiliului 
asociației, în anul următor echipa s-a 
autodesființat. Trei sute de muncitoare 
(o bună parte dintre ele tinere) stau 
acum departe de terenul de sport, a- 
mintindu-și cu nostalgie de anii cînd 
jucau volei sau alergau pe pista te
renului din incinta fabricii.

Discuția noastră cu membrii consi
liului asociației a pornit deci de la 
această situație.

— La noi, afirmă președintele aso
ciației, membrii UCFS participă la ac
țiunile sportive.

— De exemplu ?
— Avem... echipă de fotbal în cam

pionatul orășenesc. (Ulterior am aflat 
că tov. N. Arghir nu concepe să se 
practice alt sport decît fotbalul). E 
drept, nu prea stăm bine în clasament. 
Penultimul loc pe care-1 ocupăm se 

’datorește însă... clubului sportiv orășe
nesc Farul, care refuză să ne dea un 
antrenor I ?...

De la C.S.O. Farul aflăm că, intr- 
adevăr, tovarășii din conducerea asocia
ției Textila au cerut insistent să li se 
repartizeze un antrenor de fotbal, dar 
că cererea lor nu va ii satisfăcută — 

șurată de activiștii și tehnicienii spor
tivi pentru buna pregătire a întreceri
lor, pentru continua ridicare a măies
triei sportive a participanților.

Ce este interesant de știut despre a 
Il-a etapă a Spartachiadei republi

cane? Mai întîi trebuie remarcat fap
tul că regulamentul competiției pre- 

competiții la care au obținut rezul
tate de remarcat. La faza regională 
a campionatului republican — con
tratimp perechi — de exemplu, ju
niorii E. Rațiu și Gh. Pop s-au cla
sat pe locul 11. La fond, faza regio
nală a campionatului republican, a- 
lergătorii Chimiei au ocupat locul 
VI iar la „contratimp individual" 
locul IV.

Spuneam la început că secția are 
7 cicliști. Dar n-am ...numărat bine. 
Numărul lor a crescut. Recent in
structorul sportiv Gh. Prună a ridi
cat în rîndurile cicliștilor fruntași 
de la „Chimia" opt tineri care s-au 
afirmat cu ocazia unui concurs de 
fond, organizat in cadrul Sparta
chiadei, la care au participat 100 
de iubitori ai ciclismului din Com
binat.

în încheierea discuției pe care am 
avut-o cu tov. Prună, acesta ne-a 
amintit două lucruri deosebit de im
portante, după părerea noastră, pen
tru dezvoltarea sportului cu pedale 
în orașul Făgăraș. Este vorba de 
necesitatea unui ajutor mai consis
tent din partea consiliului asociației 
Chimia (președinte tov. ing. P. 
Nan) și despre organizarea unor 
competiții de amploare. în ceea ce 
privește activitatea competițională. 
cu ajutorul consiliului raional UCFS 
se va organiza luna viitoare „Cupa 
23 August" la ciclocros, la care vor 
fi invitați reprezentanții tuturor a- 
sociațiilor din oraș și se va desfă
șura primul campionat al asociației 
Chimia la biciclete de turism. Fără 
îndoială că pentru cuprinderea unui 
număr tot mai mare de tineri în 
activitatea ciclistă ar fi necesar să 
se inițieze un număr sporit de com
petiții. Pentru aceasta trebuie ca atît 
consiliul asociației cit și organul ra
ional UCFS să acorde mai mult 
sprijin în muncă instructorului spor
tiv Gh. Prună.

T. RABȘAN

Sportul feminin - inexistent l
șî socotim, pe bună dreptate — pînă 
cînd sportul feminin nu va fi trezit 
din somnolență.

Amorțeala care a cuprins activitatea 
sportivă din această asociație nu este 
întîmplătoare. Membrii consiliului nu-și 
amintesc de cînd ou s-au mai întîlnit 
ca să discute și să ia măsuri care să 
scoată din impas activitatea asociației. 

— Pa, fetelor I Cînd o să învățați și voi să jucați fotbal, o să faceți sport. 
Desen de Neagu Rădulescu

vede că: „In raioanele și orașele în 
care numărul asociațiilor sportive este 
mare se poate organiza o fază inter
mediară pe grupe de asociații spor
tive". Așadar, pentru a putea fi selec
ționate judicios cele mai valoroase e- 
chipe și sportivii cei mai bine pregă
tiți, înaintea desfășurării fazei pe 
raion (oraș) se pot organiza întreceri 
pe grupe de asociații sportive. Aceste 
întreceri vor constitui și un mijloc e- 
ficace de verificare a stadiului de pre
gătire a participanților, cei calificați 
avînd încă timp pentru completarea 
antrenamentului. La etapa pe raion 
(oraș) participă la întreceri sportivii 
și echipele clasate pe locul I în etapa 
pe asociații sportive sau pe grupe de 
asociații (în cazul cînd se organizează 
această fază intermediară) și spor
tivii care au categoria a Il-a de cla
sificare. Excepție fac luptele libere și 
clasice, la întrecerile cărora pot par
ticipa toți sportivii, indiferent de cla
sificarea lor. In cazul cînd concurentul 
clasat pe primul loc în etapa 1 nu 
poate participa la etapa pe'raion (oraș) 
în locul său va concura sportivul cla
sat pe locul II. Dacă doi sau mai mulți 
concurenți sînt la egalitate, la faza ra
ională (orășenească) va participa con
curentul cel mai tînăr.

In etapa a Il-a participanții la între
cerile Spartachiadei republicane vor 
reprezenta asociația sportivă din între
prinderea (instituția) unde lucrează 
sau școala unde învață. Pentru partici
parea sportivilor și echipelor calificate 
la întrecerile etapei a Il-a înscrierile 
se vor face în termen de 7 zile de la 
terminarea etapei I.

(ncepînd cu această etapă (a Il-a) 
participanții la Spartachiada republi
cană vor trebui să fie membri ai 
UCFS (excepție fac acei concurenți 
care nu au împlinit încă vîrsta de 14 
ani) și să prezinte carnetul de mem
bru al UCFS cu cotizația la zi, în
soțit de o legitimație cu fotografie.

Etapa a Il-a. raională (orășenească) 
este ultima în care se pot organiza 
întreceri sportive și la alte ramuri spor
tive decît Ia cele în care regulamentul 
prevede finală pe țară (atletism, bas
chet, box, ciclism, fotbal, gimnastică, 
haltere, handbal, volei, natație. lupte, 
motociclism. tenis de masă aviație 
sportivă). Astfel, mai pot fi organizate 
întreceri la oină, popice, șah. tir, turism 
etc.

La Textila Constanța

Din cei 7 membri ai consiliului, doar 
secretarul asociației, tov. Constantin 
Țone, mai face cite ceva. Dar singur, 
firește, e greu. Consiliul asociației — 
ținînd seama de specificul întreprinde
rii — are datoria să-și îndrepte mai 
mult atenția asupra elementului, fe
minin.

R. CALARAȘANU

ÎNSEMNĂRI DE IA CEA DE A XVII-a EDI 
A „CURSEI PĂCII” (II)

Pentru ciclismul romînesc se punea în mod serios problema redre 
sale. Marile performanțe în activitatea internațională întîrziau. cu I 
că elementul uman de care dispunem este deosebit de valoros Un < 

care reviriment s-a văzut încă din anul 1963.
Dar el era pus pe seama unor indivi

dualități remarcabile. „Cursa Păcii" din 
acest an a prilejuit însă confirmarea 
— pe plan internațional — a valorii 
ciclismului nostru. Specialiștii au in
clus, după „Cursa Păcii", Romînia pe 
lista marilor forțe ale ciclismului ama
tor. acordîndu-i un credit larg pen
tru campionatele mondiale și pentru 
Jocurile Olimpice.

Ce a decis această admirabilă com
portare ?

Pregătirea din timpul iernii. Atît în 
iarna din 1962/1963 cit și în cea din 
1963/1964 federația de specialitate. Co
legiul central de antrenori și antre
norul lotului. Ernest Golgoți, au alcă
tuit pentru cicliștii susceptibili de se
lecționare un program curajos de pre
gătire, bazat pe mărirea volumului de 
antrenament, pe parcurgerea kilome
trajului propus în condiții de climă di
ferite (chiar și la minus 15—18 gra
de), pe introducerea și mai accentuată 
a antrenamentului cu intervale și pe 
verificarea potențialului în condiții di
ficile de concurs. De asemenea, s-a 
dozat judicios pregătirea fizică multi
laterală.

Verificarea în competiții. Participa
rea echipei noastre în cea de a v-a

Echipa R P. Romine la startul etapei a ll-a a „Cursei Păcii", desfășurat 
pe ruta Sochaczew—Lodz (84 km contracronometrului pe echipe). De i 
stingă la dreapta: Ion Ardeleanu, Gabriel Moiceanu, Constantin Dumitresa 

Ion Stoica. Ludovic Zanoni și Walter Ziegler.
Foto: H. Naum

ediție a „Turului Tunisului" a fost e- 
portună. După o cantitate apreciabilă 
de lucru la antrenamente se simțea 
nevoia unei verificări în condiții de 
concurs. Mai mult, această întrecere 
a prilejuit continuarea pregătirii la un 
nivel și mai înalt, sporirea dificultății 
antrenamentului și prin aceasta asigu
rarea unei baze solide pentru actualul 
sezon. ,

Participarea la întrecerile cu cicliș
tii cehoslovaci, în țara noastră și In 
cursa de 4 zile din R. S. Cehoslovacă, 
a desăvîrșit forma sportivilor noștri, 
a constituit criteriul de selecție și a 
permis alergătorilor romini (cursa de 
4 zile) să cunoască cîteva din cele mai 
dificile etape ale „Cursei Păcii". (De 
altfel în ceea ce privește cunoașterea 
traseului este remarcabilă inițiativa 
conducerii delegației care, atunci cînd 
era vorba de etape grele, le recunoștea 
în cursul nopții sau în zorii zilei și le 
dădea alergătorilor indicațiile nece
sare).

Condiții excelente de pregătire șl 
concurs. De deosebită importanță a 
fost fără îndoială faptul că federația 
de ciclism s-a străduit și a reușit să 
asigure sportivilor cele mai bune con
diții de pregătire. Difuzarea la timp a 
programului de antrenament, organiza
rea vacanței de iarnă a cicliștilor la 
Mangalia (unde timpul a fost exce
lent) și verificarea în cadrul unor 
competiții cu adversari puternici au 
constituit factori care au contribuit la 
realizarea succesului. Anul acesta și 
grija pentru asigurarea materialului ne
cesar a fost mult mai mare. Așa se 
face că alergătorii noștri au avut în 
„Cursa Păcii" biciclete bine echipate, 
piese de bună calitate și în cantitate 
suficientă. Și in această privință se 
poate spune că ne-am prezentai la cel 
mai înalt nivel. Delegația a fost în
soțită în cursă de specialiștii nece
sari. în afara antrenorului, echipa a 
beneficiat de maseur. mecanic și me
dic, astfel că în toate sectoarele a exis
tat omul de specialitate care să-și a- 
ducă contribuția. Cum se spune, nu a 
lipsit — de această dată — nimic echi
pei pentru a realiza performanțe mari 

și rezultatele s-au văzut
Spiritul colectiv. Un mare meri 

biroului federației și conducerii lo 
este acela că au reușit să creez 
sinul acestei echipe o adevărată 
tate morală și de luptă, o omogen 
și un spirit colectiv care au lipsit 
acum echipelor noastre cicliste, 
reușit ca cicliștii să înțeleagă că 
tru a realiza performanțe mari, 
tru a putea învinge, este necesar si 
abandonate ambițiile personale, tre 
ca întreaga putere de luptă, toată 
pacitatea să fie subordonată țel 
comun. Sportivii noștri s-au dăruit 
prima și pînă în ultima clipă echip
au realizat astfel — pentru prima < 
— o mare performanță. Datorită a 
tor considerente reprezentativa R. 
Romîne a acționat ca un colectiv i 
capabil de orice sacrificiu pentru 
lizarea țelului echipei.

lată de ce echipa noastră a obț 
locul II și a aspirat cu îndrepți 
chiar la primul loc.

Comportarea alergătorilor. Toți' 
6 cicliști merită felicitări pentru m< 
cum au muncit. Fiecare a dai tc 
însă la nivelul posibilităților pe < 
le-a avut. De aceea merită să ve< 
cit a putut și ce a dat fiecare. Ex

două posibilități și le vom cerceta 
fiecare. După cum se știe clasamen 
pe echipe la etapă era realizai pi 
cumularea timpului primilor 3 aîerp 
tort din fiecare formație. In ec.hî
noastră cicliștii și-au adus apor
astfel i

1. G. Moiceanu — 10 etape
2. 1. Stoica — 9 etape
3. C. Dumitrescu — 8 etape
4. W. Ziegler — 7 etape
5. I. Ardeleanu — 6 etape
6. L. Zanoni — 2 etape

Acesta este un criteriu. Cel de 
doilea — dar poate cel mai importa 
— este acela al timpului adus in pli 
față de pluton. Este vorba de pârtie 
parea la evadări. Din acest punct < 
vedere clasamentul arată astfel i

1. C. Dumitrescu 5:59
2. G. Moiceanu 5:39
3. L. Zanoni 5:03
4. I. Ardeleanu 0:36
5—6. W. Ziegler —

1. Stoica —

Acordînd punctai celor două clas: 
mente reiese că aportul cel mai sul 
stanțial a aparținut lui G. Moicean 
(11 puncte) și C. Dumitrescu (10 pun< 
te), ceilalți avînd o comportare apr< 
piață! I. Stoica 6,5 p, I. Ardeleanu 
p, L. Zanoni 5 p și W. Ziegler 4,5 ț 
Așadar, am avut două „vîrfuri" și pair 
cicliști de valoare sensibil apropiat! 
Este — așa cum subliniau specialist 
— idealul într-o echipă mare. Și repre 
zentativa noastră a fost o echipă mari 
Dar aceasta ne obligă pentru viitor 
Următoarea etapă este concursul inter 
național de la sfîrșitul lunii iuni 
(București), urmează campionate! 
mondiale din Franța și — etapa ce 
mai importantă — Jocurile Olimpic 
di.n Japonia. Pregătindu-se cu aceee” 
conștiinciozitate, dăruindu-se echipei 
cicliștii noștri pot și trebuie să aduci 
noi succese culorilor Republicii Popu 
lare Romîne.

HR1STACHE NAUM



HANDBAL"-7
Înaintea unor noi întîlniri Știința Timișoara-o merituoasa campioana

internaționale9

Selecționatele noastre se află înain- 
ea unor noi confruntări internaționale, 
iste vorba de turneele ce se organi
zează în țara noastră între 24 și 29 
tie acestei luni.

Iubitorii voleiului din Brașov vor 
ivea prilejul să vadă la lucru formații 
te certă valoare, cu performanțe remar
cabile. Fără îndoială că in fruntea tu
turor se situează echipa feminină a 
Japoniei. Campioanele mondiale ne vi
zitează țara pentru a treia oară. Sosi
rea este anunțată pentru ziua de 17 
iunie și pină la data turneului cam
pioanele mondiale vor efectua cîteva 
antrenamente impreună cu voleibalis
tele noastre.

In afara Japoniei mai participă la 
turneu selecționatele R.P.D Coreene. 
R. D. Germane, R.S.S. Ucrainene și 
echipa olimpică a R. P. Romîne. Așa
dar, la Brașov vor evolua trei din echi-

N O T A

Absențe regretabile
Selecționata feminină de volei a sus

ținut — recent — două meciuri de 
verificare cu echipa R. P. Ungare, fn- 
tîlnirile au fost deosebit de utile intru- 
cît ne-au dat prilejul să urmărim evo
luția olimpicelor noastre în compania 
unui adversar valoros, să vedem care 
este stadiul pregătirilor și mai ales 
perspectivele lotului nostru feminin.

Desigur rezultatele se cunosc și ele 
sint promițătoare. Dar ce legătură are 
titlul materialului cu meciurile susți
nute de echipa R.P.R. ? Și totuși...

Echipa noastră se prezenta la jocuri 
după perioada pregătitoare din iarnă 
după noi și noi căutări pentru a prac
tica un volei la nivelul cerințelor ac
tuale. Ne gîndeam că toate acestea îi 
vor interesa pe cei ce se ocupă de vo
lei în Capitală — antrenori, profesori 
de educație fizică cu specializarea volei 
și chiar pe... voleibaliști .Ne așteptam

PE TEME EDUCATIVE Și totuși, am scris...
Ne aflam în biroul tov. Gh. Dună- 

rințu, președintele consiliului raional 
UCFS Turnu Severin. împreună au noi 
mai ședeau în jurul mesei boxerul Ion 
Costea și instructorul Constantin Dră- 
ghici. Acesta din urmă vorbea cu amă
răciune :

— De la o vrerne ești criticat me
reu, se adresa lui Costea. Tot ce-ți 
spun îți intră pe o ureche și îți iese 
pe cealaltă. Te ai înfumurat, nu tnai 
asculți de nimeni și acum te-ai apu
cat de fumat și de băutură.

Spunînd acestea, instructorul volun
tar C. Drăghici nu-și explica cum de 
a putut Ion Costea, elev în clasa a 9-a 
a Școlii medii nr. 3 din Turnul Se
verin, să se schimbe atît de mult... 
Acum trei ani, cînd a venit să învețe 
boxul, era un băiat liniștit, silitor, cu 
multă voință, care i-a inspirat încre
dere. A trecut puțin timp și Costea a 
ajuns din urmă o serie de colegi mai 
avansați. în 1963, s-a calificat în fi
nala campionatului republican de ju
niori, la categoria hîrtie, unde l-a în- 
tîlnit pe Ovidiu Gorea din Reghin. A 
fost învins de către adversar dar C. 
Drăghici era mulțumit, pentru că ele
vul său reușise să devină vice-campion 
de juniori al țării. Ton Costea dovedea 
că și-a pus în gînd să devină un mare 
campion, reușind —- datorită conști
inciozității cu care se pregătea — să 
cîștige 18 din cele 19 meciuri susți
nute în 1963 cu boxeri mult mai ex
perimentați- Din toamna anului tre
cut, însă, el a alunecat treptat-trep- 
tat pe panta înfumurării. Bizuindu-se 
prea mult pe talent și pe „viitorul 
de mare boxer” de care îl asigurau 
„prietenii”. Costea nu mai asculta sfa
turile instructorului, lipsea nemotivat 
de la școală și făcea antrenament cînd 
vroia și cum vroia. Urmarea ? în acest 
an, el a fost eliminat din campionat 
încă de la faza de zonă, unde a fost 
învins prin abandon, în repriza a 
doua.

— De asemenea elemente, a conti
nuat tov. C. Drăghici, secția noastră 
nu are nevoie. Ce să învețe de la tine 
ceilalți băieți din secție ? Să fie în- 
gîmfați ? Conducerea asociației a ho
tărî t să te excludă din secție.

— Ai început să-ți neglijezi și școa
la, a intervenit președintele consiliului 
raional UCFS. Seara, în loc să în
veți. îți pierzi timpul cu diverși „prie
ten i“ pe la colțuri de stradă și prin 
restaurante. Spune, e bine ce faci? 

pele calificate în turneul olimpic (Ja
ponia, Romînîa, R.P.D. Coreeană) ; în 
echipa sovietică vor figura probabil 
multe din componentele selecționatei
U.R.S.S.

La aceeași dată, la Constanța se 
va desfășura un turneu masculin. 
Participante: echipele R. P. Romîne — 
campioană europeană. R.S.F. Iugosla
via, R. D. Germane, R.S.S. Ucrainene 
și selecționata orașului Constanța. Iată 
deci, că, și turneul de pe malul mării 
se anunță deosebit de tare.

Pină la data turneelor, loturile noas
tre olimpice iși continuă pregătirile 
sub conducerea antrenorilor Nicolae 
Sotir și prof. Ștefan Roman (la bă
ieți), Dr. Miron Georgescu și prof. Ni- 
colae Murafa (la fete).

AL. C.

să-i vedem pe toți în tribunele sălii 
Floreasca. Dar cu părere de rău a tre
buit să constatăm că tocmai cei care 
sint direct interesați în bunul mers al 
activității voleibalistice, au lipsit. Nu 
i-am văzut decît pe antrenorii Șt. Stroe 
(C.P.B.), N. Raducanu (Știința Bucu
rești), pe cîteva jucătoare de la Ști
ința București și Rapid. Oare, doar 
aceștia au simțit nevoia să-și comple
teze bagajul de cunoștințe ? Ceilalți 
antrenori din Capitală sau voleibaliștii 
care activează în diferitele competiții 
(3395 jucători și 2085 jucătoare sînt 
legitimați in prezent în București!) să 
f; învățat totul în așa măsură îneît 
să nu-i mai intereseze un meci inter
național ? Evoluția slabă a unor echipe 
ca Progresul, Voința ne arata că ele 
mai au încă multe de învățat. De ce 
n-au folosit prilejul ?

AL. CONSTANTIN

Costea nu răspundea. Stătea cu pri
virile pironite în dușumea, cu pumnii 
încleștați, cu buzele strînse. Nu se aș
teptase ca asociația să renunțe la el.

★
în seara aceea, Ion Costea a ajuns 

acasă mai devreme ca de obicei.
Framîntat, într-un tîrziu a adormit 

gîndindu-se la cele întîmplate.
★

A trecut cîtva timp. într-o bună zi, 
inginerul Niculae lonescu, președintele 
asociației sportive Metalul ne-a invitat 
la grădina Patria” pentru a asista la 
primele întreceri ale amatorilor de box 
de la Uzinele mecanice din Turnu Se
verin, în cadrul, Spartachiadei repu
blicane. Tinerii Ion Bîrneanu, Dumitru 
Pogonici, Mihai Nicoară ș.a. se aflau 
Ia primul lor meci public. Au avut 
loc și cîteva întîlniri demonstrative ale 
boxerilor fnnntași din asociația Me
talul. într-una din ele a evoluat și Ion

ÎN CAMERA... OBSCURĂ
(Urmare din pag. I)

îți dau o idee despre fizionomia lui. 
Două mănuși lungi pînă la umeri, în
tregesc un costum alb-gri pe care-l bă- 
nuiești dintr-un material neobișnuit.

Se aude zgomotul caracteristic ma
nevrării unui comutator, apoi un scrîș- 
net metalic. îmi dau seama că scrîș- 
netul e determinat de mișcarea tăbliei 
sticloase-plumburii, care îmi atinge — 
rece — pieptul. Din spatele „măștii" 
se aude aceeași voce calmă, precisă: 
„Da... da... Inspirați adînc! Tușiți!
Lipiți-vă cu brațele de aparat. Inspi
rați, mai adînc! Tușiți! Imagine tora
cică normală! Mulțumesc".

Cineva răsucește din nou comuta
torul și deodată rămânem în întune
ric. Se deschide o ușă și lumina albă 
a neonului invadează camera obscură, 
risipind bezna. Omul cu ochelari se 
ridică de pe scaun... Parcă nu se mai 
termină ! E înalt ! Nefiresc de înalt ! 
Poate că. aceastq senzație îmi este dată 
și de îtnprejurările în care se desfă
șoară acțiunea : trecerea aceasta de la 
lumină la întuneric, de la întuneric 
la lumina. Plecăm amândoi, alături, 
într-o, cameră micuță ca holul în care 
nrțțiu. dezbrăcat. Omul se așează pe un

Interviu cu antrenorul federal
N. Nedef

Cîștigînd toate cele 6 partide din ca
drul turneului final, handbalistele de 
la Știința Timișoara au tranșat — de 
data aceasta — în favoarea lor rivali
tatea cu cele două reprezentante ale Ca
pitalei, Rapid și Știința, ducind pen
tru prima oară în istoria acestei com
petiții cupa și tricourile de campioane 
în orașul de pe malul Begăi. în a- 
celași timp, formația studentelor timi
șorene este prima echipă din provincie 
care reușește să cucerească un titlu la 
handbal in 7.

Tn cadrul unei discuții cu antrenorul 
federal Nicolae Nedef am aflat cîteva 
amănunte interesante asupra întrecerii 
finale, încheiate recent la Craiova.

— Ce ne puteți spune despre 
rezultatul final?

— Pentru unii, victoria echipei bă
nățene poate apare ca o surpriză. Aces
tora vreau să le reamintesc insă că 
încă de la ediția precedentă a turneu
lui final ȘTIINȚA TIMIȘOARA se im
pusese ca una din principalele candi
date la titlu și numai lipsa de expe
riență le-a făcut pe studente să cedeze 
atunci intiietatea echipei Rapid Bucu
rești. De data aceasta insă, handba
listele din Timișoara s-au prezentat cu 
„7-le" cel mai omogen. lucătoarele 
(In special cele din formația de bază) 
și-au îmbunătățit mult cunoștințele teh- 
nico-tactice, s-au mișcat cu mare ușu
rință, acționind cu atenție în apărare 
și cu multă cursivitate în atac. Prof. 
VICTOR CHIȚ A a muncit destul de 
mult cu echipa sa in acest an și vic
toria elevelor sale este pe deplin me
ritată. l-aș reproșa insă faptul că la 
ora actuală echipa nu cuprinde decît 7 
jucătoare cu o valoare ridicată, nive
lul de pregătire precum și posibilită-

Costea. După gală am stat de vorbă 
cu tov. Drăghici.

— Știu eu dacă mai c cazul să 
scrieți ? N-am vrut să-l primesc să facă 
demonstrație, dar a insistat atît de 
mult incit nu am putut să-l refuz. De 
la discuția avută la consiliul raional 
UCFS, Costea a început să meargă pe 
un drum bun. Acum vine primul la 
antrenament și mi-a promis că va 
lupta din toate puterile pentru, a-și 
recăpăta încrederea și aprecierea co
legilor lui de învățătură și sport.

Și totuși, am scris fără a aștepta 
procesul complet al transformării tî- 
nărului boxer. Am scris pentru că sîn- 
lem convinși că Ion Costea are un 
fond bun, că-și va îndeplini angaja
mentul.

TR. IOANIȚESCU

scaun, în fața mesei de scris și cu un 
gest care poartă în el o mare oboseală 
își dă jos „masca".

Instantaneu ne recunoaștem, dar o 
clipă nici unul dintre noi nu scoate 
nici un sunet. „Omul cu masca" nu e 
altcineva decit Dumitru (Titi) Me
dianii, fostul internațional, maestrul 
emerit al sportului la volei.

Iată deci unde a... dispărut Medianu 
—- gîndesc mașinal, privindu-i fața 
care mai păstrează urmele concentrării 
din camera obscură.

—— Ce întîlnire ?! exclamă fostul in
ternațional. Neașteptată, dar fericită. 
Mă refer la examenul pe care ți l-am 
făcut...
" Și eu mă bucur pentru amindouă, 

Intîlnirea și rezultatul examenului. Ce 
faci, omule ? Nu te mai vede nimeni...

— Fiindcă-i obscură camera...
— Lasă, mă refer la altele, știi 

bine...
~ Toi ești pe picior greșit, tiu te 

supăra...I! Nu mi-a scăpat nici o în
tîlnire internațională de volei și nici 
unul dintre derbiurile campionatului.

— Mea culpa! Recunosc! Dar... vii 
ta volei numai ca spectator... Altceva...
- îmi pare rău că, pentru a treia 

oară, trebuie să-mi contrazic oaspe-

Fază clin meciul Știința Timișoara — S.S.E. Timișoara desfășurat '' 
la Craiova. ț

file rezervelor fiind sub cerințele 
iței echipe campioane,

— Vreo rerr.ircă deosebită?
— Da. In primul ritul aș vrea s-o 

menționez pe GERl.INDE OPREA care 
a fost un adevărat „factotum" în for
mația timișoreană. Excelentă conducă
toare de joc, ea și-a făcut adesea sim
țită și forța și eficacitatea aruncărilor 
sale la poartă. Ana Nemet și Rodica 
Bain. în ușor p' ogres, au fost golge 
terele echipei, iar Lucreția Anca a 
apărat cu multă sobrietate și siguranță.

— Cum se explică eșecul forma
țiilor bucureștene ?

— Avînd ip vedere lotul deplasat 
(au lipsit Ana Boțan și Antoaneta 
Oțetea) cred că echipa RAPID poate li 
mulțumită cu locul secund. Feroviarele 
au luptat cu multă ambiție, reușind 
chiar să întreacă pe jucătoarele ȘTIIN
ȚEI BUCUREȘTI (de care fusese-ă în 
vinse cu 7—1 in returul campionat:: 
lui), l.ipsa unor rezerve de valoare (st 
în cazul acestei echipe se impune o 
grabnică împrospătare a lotului cu ele
mente de perspectivă) le-a împiedicat 
însă să obțină un rezultat mai bun. Cea 
mai mare deziluzie însă a produs-i 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI, care se prezen
ta la acest turneu ca principală favori
tă. Spre surprinderea tuturor însă., 
handbalistele Științei au practicat un 
joc steril, fără orizont, pierzînd de 
cele mai multe ori direcția porții. In 
plus, exasperanta lor ineficacitate (au 
ratat din pozițiile cele mai clare) a 
surprins în mod cu totul neplăcut. Cit 
despre S.S.E. Timișoara, ultima clasată, 
aceasta este o formație tînără, cu fru 
moașe perspective, care a confirmat și 
în acest turneu (prin rezultatele strînse 
din cele mai multe meciuri) progresul 
înregistrat în acest campionat.

tele... neașteptat. Am fost un timp an
trenor al echipei Voința București din 
campionatul de calificare. Pot să-ți nu
mesc și cîțiva oameni care sînt, dacă 
pot spune așa, creația mea, ca volei
baliștii Viorel Ozurn, Ștefan Mitrea, 
Radu Todea, Constantin Ganciu...

— Și acum ?
— Mă gindesc ca din mulțimea de 

surori medicale din spitalul nostru să 
alcătuiesc o echipă de volei cu care 
să bat la porțile consacrării.

— Asta o spune un maestru emerit 
al sportului ?!

— Nu, un medic radiolog, care în 
timpul său liber este antrenor.

— Pe cînd primul antrenament ?
— Primul ? A fost! Nu cu echipa, 

ci cu toate cele ce îndrăgesc acest 
sport, în cadrul întrecerilor Sparta
chiadei republicane. în spitalul nostru 
sportul se află în cinstea cuvenită. 
Doar luptăm pentru sănătatea omului 
și sportul este unul dintre cele mai 
eficace medicamente. îl recomandăm 
tuturor. Deci...

—• O proximă întîlnire pe terenul 
de antrenament sau de întreceri.

— Te aștept.
— Pe curînd!

VALENTIN PAUNESCU

u- — Care au fost cele mai bune
jucătoare ale turneului?

— După părerea mea: I. NAGY, 
G. OPREA, A. NEMEȚ, M. CONSTAN-.
TINESCU și A. SCHRAMKO.

In încheiere, iată pe componentele 
noii echipe campioane: LUCREȚIA 
ANCA și ANGELA N1ȚU — portari. 
GERLINDE OPREA, ANA NEMEȚ. 
RODICA BAIN, FELICIA GHEOR- 
GUIȚA. MARIA OȚOIU, EDELTRAUT 
FRANȚ. HERMINA CHIȚA, MARIA 
G11EORGHEVIC1 și ROSV1TA NEU-. 
ROHR.

DUBLU... GOL
Intr-o duminică după masă am 

poposit în comuna Dragoș Vodă, din 
regiunea București. Și, ca tot omul 
pasionat de fotbal, m~am dus pe te
renul sportiv, la meciul pe ca'o 
echipa locală „Victoria" îl avea de 
susținut în campionatul raional. Inii 
au apărut gazdele Ce m-a impre
sionat mal mult la acești fotbaliști 
a fost ținuta... vestimentară. Jucăto
rii purtau tricouri de culori diferite, 
de parcă echipa era a unei fabr>ci 
de coloranți și făcea pe teren re
clamă produselor. în g'umă am în
trebat pe un cetățean de alături :

— Dar ce, pe la dumneavoastră a 
plouat mai devreme ?

— Nu !
— Atunci cum de-a apărut,., curcu

beul pe teren ? am arătat eu spre 
jucătorii din comună.

Vecinul se făcu la față, pe rînd, ca 
toate tricourile fotbaliștilor de la 
Victoria. Apoi ținu să-mi explice :

— Ce se poate face dacă mai toate 
fonduri1 e asociației le înghit mingile?

— Mingile ? Doar nu vrei sâ spui

FOILETON

că s-au cheltuit maț toți banii cu 
ele ?

— Ba chiar așa. Pentru că porțile 
de pe teren au, în locul plasei de 
sțoară. una de sirmă, cu vîrfuri as
cuțite. Dacă mingea nimerește ir. 
ele. gata s-a spart.

— în cazul ăsta, portarul dv. tre
buie sft apere cel puțin ca Voinescu, 
in epoca lui de glorie...

— Cred și eu l Altfel echipa se 
alege de fiecare dată cu două goluri 
în loc de unul !

— Două?
_ Desigur : unul in poartă șl 

altul în... buget, că trebuie înlocui
tă mingea

— Si dacă portarul totuși primește 
un gol ?

— Atunci, după ce scoate mingea 
din poartă, o cercetează atent si o 
ascultă ca un doctor. Dacă nu s-a 
spart și nu răsuflă, răsuflă el u- 
șurat.

Intre timp meciul începuse.
— Ce-i cu înaintașii „Victoriei"? 

am întrebat. Parcă sînt timorați
_ Da. Sint timorați de... sîrmc. 

porții. Cine le garantează lor că, 
nimerind in poartă, nu nimeresc 
și intr-un vîrf ascuțit de sîfmâ, care 
sparge mingea ?

— In cazul ăsta. Victoria nu ciș- 
tlgă acasă nici un meci.

— Cam așa. Dacă insa dau pes'c- 
atacanți adverși cu șuturi imprecise 
scot un scor alb. Dacă nu e alb, e.. 
„albastru" pe urmă cu contabilul, 
din cauza mingilor sparte.

In clipa următoare am aueit un 
„aoleu !" rostit in cor atît de jucă
torii „Victoriei", cît Si de spectatori 
Am înțeles cauza. Unul din atacantti 
gazdelor din neatenție... deschisese 
scorul ! Imediat însfl vecinul se gră
bi să-mi explice :

— Băiatul e nou in echipa noastră. 
Dar, după ce s-o în"cchi, nu mal 
trage el cu precizie în poartă ! 
Riscă să-l tragă la răspundere- conta
bilul, pentru deteriorare de bunuri.

V. D. POPA

SPORTUL POPULAR
Nr. 4456 Pai; a 3-a
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M':'*  î ik*̂  Noi întreceri 
internaționale

școlar—Steaua, Rapid — S.S.E. nr. 1, 
Progresul— Dinamo: zona a îl-ă : Mu
reșul Tg. Mureș—Știința Cluj, C.S.M. 
Cluj — Voința Cluj, Olimpia Baia 
Mare— Rapid Cluj; zona a IlI-a; Cons
tructorul Lugoj—Crișul Oradea; In
dustria linii Timișoara—C.S.O. Timi
șoara, Rapid Oradea—l.C. Arad.
• La înot, comisia de specialitatea 

orașului București programează pentru 
mîine dimineață un concurs de tehni
că rezervat tinerilor înotători. Clasa
mentele vor fi alcătuite ținîndu-se sea
ma în primul rînd de corectitudinea 
execuției elementelor tehnice la înot, 
start și întoarceri.
• Zilele trecute s-a desfășurat la Ti

mișoara un reușit concurs de înot la 
care au luat parte tinerii sportivi de 
la S.S.E, Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate: băieți 100 m bras; I. L. 
Costa 1:17,4; 2. L. Marcovici 1:19,6; 
100 m liber: 1. C. Eilhardt 1:05,5; 
2. N. Petri 1:06,0; 100 rn fluture : /.
O Bohm 1:18,8; 100 m spate: 1 I. 
Pențea 1:17.4; 2. L. Deak 1:18.0; 3. 
M. Ulmearui 1:20,0; fete 100 m bras:
1. Doina Pențea 1:29,3; 100 m spate: 
1. Ileana Băncilă 1:32,8. (F. GRADL- 
coresp.).

• La Tg Mureș, pregătirile în ve
derea sezonului, de vară au început 
de mai multă vreme. Una din preocu
pările de bază a fost punerea la punct 
a bazinului „1 Mai" care este folosit 
ca loc de antrenamente și concursuri 
și ca ștrand. (C. ALBO-coresp.).

ficare și selecție a jucătorilor 
fruntași.

FOTBAL: Terenul Gloria, de 
la ora 17,30 ; Metalul Buc. — 
Chimia Făgăraș (categ. B).

BOX : Arena Voința (calea 
Moșilor nr. 263), de la ora 17,30 : 
Dinamo+Voința — Metalul+Vi- 
itorul (meci în cadrul campiona
tului orășenesc pe echipe).

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, de la ora 16 : etapa a II-a 
a campionatului Capitalei pentru 
juniorii de cat. I și copii.

□

ale pugiliștilor noștri
E La puțin timp după încheierea 
E campionatului republican, pugiliștii 
E noștri fruntași vor susține noi în- 
5 treceri de verificare, de data aceas- 
§ ta în compania unor boxeri străini. 
E In zilele de 10, 11, 12 și 14 iu- 
E nie. stadionul Dinamo va găzdui 
H un important turneu internațional. 
= la care participă cunoscutele echipe 
g Gwardia Varșovia, Dynamo Berlin, 
— Dozsa Budapesta, Ruda Hvezda 
E Praga și Dinamo București. Echi- 
E pele oaspe și-au anunțat sosirea cu 
E garnituri complete, in care figurea- 
E ză multi boxeri de valoare ca 
g Olech, basal, Kulej, (R. P. Polo- 
E nă), Karpati, Cierghe, Toth (R.P. 
E Ungară), Muller, Lehman, Wen- 
E sierschi (R.D.G.) etc. Din formația 
E dinamovistă nu vor lipsi Monea, 
E V. Mariuțan, I. Olteanu, Pătrașcu.
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiif

Așa se înoată craul — explică în fapt G. Marinei în vreme ce copiii îi ur
măresc mișcările cu multă atenție. Ați înțeles, desigur, că lecția are loc la 

centrul de învățare a înotului de la straiului Tineretului.
Foto : 1. Mihăică

c.

ATLETISM

De la start la sosire
0 In cadrul unui concurs desfășurat la 

Cîmpulung Muscel au lost înregistrate cîte- 
▼a rezultate interesante: disc fete: Olimpia 
Cataramă 51,55, Elvira Cataramă 43,86; 
ciocan (6 kg): Virgil Țibulschi 62,42.

• La Tg. Mureș a avut loc etapa regio
nală a campionatelor de juniori. De la în
treceri au lipsit nemotivat atleții din ra
ioanele Reghin, Luduș, Ciuc și Gheorghieni. 
Cîteva rezultate: JUNIORI I: 800 m: Ad. 
Szasz 2:10,5; 110 mg: T. Serester 15,2;
Înălțime: Gh. Lenghiel 1,70; greutate: M- 
Suciu (Tîrnâveni) 13,58; disc (1,5): I. Naghi 
55,83; JUNIORI II: 90 mg.: St. Satmari 13,7; 
greutate: V. Marton 12,53; JUNIOARE I: 
greutate: Ol. Popa 10,13; JUNIOARE II: 
înălțime: M. Popa 1,41; greutate: E. Kiss 
10,74. (C. Albu-coresp.).

0 Peste 200 de concurenți au participat 
la Brașov, la etapa orășenească a cam
pionatelor de juniori. Se cuvine a fi su
bliniată atenția cu care au privit întrecerile 
consiliile de conducere de la Luceafărul, 
Steagul roșu, Dinamo, Tractorul, Știința 
Codlea și S.S.E. JUNIOARE I: greutate : 
L. Oros 11,92; «uliță: El. Nicolaus 34,09; 
disc: L. Oros 37,01; JUNIORI I: 100 m: N. 
Sculer și I. Szabo 11,5; 800 m: FI. Pur- 
ghel 2:01,4, A. Domocoș 2:01,7; 300 mg.: 
St. Farcaș șl M. David 44,1; JUNIOARE II: 
60 m: E. Scțial 8,2; 500 m: A. Ciucu 1:26,3; 
60 mg; M. Coșa 10,5; JUNIORI II: 90 mg: 
A. Pascalău 13,6; triplu: M. Delcă 13,03. 
(C. Gruia-coresp. regional).

• La etapa raională a campionatelor de 
Juniori, desfășurata la Macin, au partici
pat 263 de atleți din 9 asociații sportive. 
Cu acest prilej au fost întrecute 12 recor
duri raionale. (Tr. Enache-coresp.).

• Cîmpina. Etapa raională a campiona
tului de juniori. Cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat: C. Toader 10,2 pe 80 m, 
I. Ursu 55,3 pe 400, St. Chirițoiu 9:44,0 pe 
3000 m. (St. Constaniin-coresp.).

• Ploiești. In cadrul etapei raionale a 
campionatelor de juniori N. Antonescu a 
obținut 24,2 pe 200 m — rec. raional. (A. 
Vlăsceanu—coresp.).

• Selecționata noastră olimpică va E
susține un nou meci internațional = 
în compania reprezentativei ol im- E 
pice a Olandei. Din* *1 motive de or- E 
din tehnic, reuniunea nu se va mai = 
organiza în ziua de 14, la Galați, = 
așa cum s-a anunțat, ci, probabil, = 
în ziua de 15 iunie, pe stadionul E 
Republicii. E

In meciul cu Olanda vo«n alinia E 
următoarea formație : Ciucă, Puiu, = 
Buzuliuc, Cîrciumaru, Dinu, Nicu- = 
lescu, Badea, Chivăr (M. Mariuțan), E 
Cojan și Negrea.
• Tot in cursul acestei luni, pri- E 

ma noastră selecționată olimpică se E 
va deplasa la Belgrad unde, la 27 =
iunie, va susține un meci cu repre- = 
zentativa Iugoslaviei. E

• Campionatul de calificare la polo 
programează pentru rr.iine dimineață 
următoarele jocuri : Rapid Cluj — 
Rapid București, Olimpia Baia Mare — 
Progresul București, Constructorul Lu
goj—Rapid Oradea. Meciurile au lo: 
în cadrul etapei a II-a a turului.
• în campionatul republican al junio

rilor se dispută ml ine etapa a IV -a 
pentru echipele din București și a 
11-a pentru cele din țară. Programul 
este următorul: zona I — București;

® Cursul de învățare a înotului de 
la ștrandul Tineretului se află in pli
nă desfășurare. Pentru ciclul al II-Iea. 
înscrierile încep în ziua de 10 iunie, 
la ștrandul Tineretului. Lecțiile ciclu-

Știința — S.S.E. nr. 2, Clubul sportiv .lui al 11-lea încep în ziua de 18 iunie.

ANUNȚ
hi vederea organizării unei expoziții retrospective asupra diferitelor 

perioade de dezvoltare a sportului în țara noastră, Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport — Consiliul General colecționează diverse piese care ar 
putea fi expuse.

Interesează obiecte ca : medalii, plachete, cupe, diplome, statuete, 
diferite trofee, fotografii de epocă, tăieturi din presă, cărți și colecții 
rare de ziare și reviste, obiecte de inventar sportiv prezentînd importanță 
istorică, precum și orice fel de alte mărturii asupra activității sportive 
desfășurate în țara noastră.

Posesorii unor asemenea obiecte (instituții, cluburi sportive sau per
soane particulare) se pot adresa secției propagandă din cadrul Consiliului 
General al UCFS. str. Vasile Conta 16 București, telefon 11.10.05, interior 
274 sau 262.

SIMBATA

RUGBI : Terenul Gloria, de la 
ora 16 : Gloria — Steaua (ca- 
țeg.__A).

TENIS : Terenurile Progresul, 
de la ora 14,30 : turneul de veri

Z3 GIMNASTICĂ

Spre titlul de campioane pe echipe
Cele opt formații feminine și nouă 

masculine, participante la campionatul 
republican de gimnastică pe echipe, își 
dau astăzi și mîine întilnire la Cons
tanța, la cea de a treia etapă a între
cerii.

Din mai multe motive, aceasta este 
— după părerea noastră — cea mai 
importantă etapă a competiției. In pri
mul rînd, pentru faptul că este ultima 
confruntare internă dinaintea campio
natelor internaționale ale R. P. Ro- 
niîne, programate în zilele de 19, 20 
și 21 iunie, tot la Constanța. Deci, un 
bun prilej pentru gimnaști și gimnaste 
de a se strădui să evolueze la posibi
litățile lor maxime, iar pentru antre
nori — de a se fixa asupra loturilor 
lărgite din care vor fi alcătuite re
prezentativele țării noastre. Etapa a 
treia a campionatului este așteptată cu 
mult interes și prin prisma unei noi 
verificări, mai bine zis a unei confir
mări, a formei bune pe care a atins-o 

DUMINICA

în prezent echipa noastră masculină, 
formă manifestată din plin în concursul I 
cu gimnaștii din R.S.S. Armeană. După 
cum se știe, la Cluj gimnaștii noștri 
s-au întrecut pe ei înșiși. Anton Cadar 
(locul I la cal, II la inele, I1I-1V la 
sol), Alexandru Silaghi (I la sol și la 
sărituri), Frederic Orendi (I la bară, 
III la paralele), Gheorghe Condovici 
(II la bară), Gheorghe Tohăneanu 
(III la sărituri, 1I1-IV la sol), ca și 
Petre Miclăuș în exercițiul la inele 
liber ales, au concurat bine, atrăgîn- 
du-și aprecieri elogioase din partea 
unor nume binecunoscute în gimnas
tica mondială ca Boris Șahlin sau 
Albert Azarian. De aceea, nădăjduim 
că gimnaștii amintiți, ca și cei care 
n-au făcut parte din echipa reprezen
tativă, vor folosi concursul de la Cons 
tanța pentru a dovedi nu numai că își 
mențin forma bună, dar că au și lu
crat pentru desăvîrșirea ei, pentru re
medierea unora dintre lipsurile mani
festate.

La Cluj, unele dintre gimnastele 
noastre fruntașe (Cristina Doboșan 
Viorica Pleavă-Țuțuianu) au evoluat | 
în public după o absență determinată 
de ușoare accidente. Și ele au arătat 
că pot reintra înir-un timp scurt în 
forma anterioară. Avem convingerea 
că azi și mîine aceste gimnaste, ca și 
altele, vor face noi pași spre atinge
rea acelui nivel care să le dea dreptul 
să figureze în lotul de bază al țării.

Prin prisma configurației clasamen
tului, etapa a IlI-a e interesantă pentru 
echipele feminine, unde Știința I „ame
nință" să ocupe locul de fruntașă a 
clasamentului, deținut de Dinamo. La 
băieți, avantajul dinamoviștilor bucu- 
reșteni este atît de concludent incît, 
practic, ei nu mai au nici un obstacol 

în drumul spre titlu.

M0T0CICLI5M

Concurs în cadrul Spartachiadei republicane
Consiliul asociației spor

tive Autobuzul din Capi
tală a organizat un reu
șit concurs motociclist de 
îndemînare — faza pe a- 
sociație a Spartachiadei 
republicane — la care au 
participat 24 de muncitori 
și tehnicieni ai uzinei. 
Traseul a fost amenajat 
cu obstacolele prevăzute 
in regulament, printre ca
re: trambulină, slalom, 
portic cu minge, poartă 
îngustă, „non stop" (mers 
încet fără atingerea solu
lui cu piciorul) și altele.

Organizarea foarte bună 
a concursului, asigurată 
de activiștii sportivi ai a- 
sociației, a făcut ca în
trecerile să se desfășoare 
în condiții optime spre sa
tisfacția celor peste 800 de 
spectatori. Consiliul aso
ciației (președinte Nicu 
Nicolae) și activiștii spor
tivi: desenatorul Romeo 
Aslan, ing. Florin Po
pescu, lăcătușul Iordache Dobre, tehni
cianul Constantin Grigoriu, antrenorul 
Dumitru lonescu și alții merită felici
tări pentru felul exemplar în care a 
fost organizat și desfășurat concursul, 
întrecerile la cele 4 clase de capaci
tate din program au evidențiat buna 
pregătire a concurenților și interesul 
lor pentru acest gen de sport.

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust", de la ora 15,45 : Progresul 
— Siderurgistul Galați ; ora 
17,30: Rapid — Știința Timișoara.

Stadionul Dinamo, de la ora 
10,30 : Dinamo — Rapid (jun.).

Stadionul Steaua, de la ora 11 : 
Steaua — Metalul (jun.).

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : concurs internațional în
tre reprezentativele R. P. Romîne, 
U.R.S.S. și Italiei.

TENIS : Terenurile Progresul

Prima sesiune a cabinetului 
metodico-științific din regiunea 

Brașov
La sfîrșitul acestei săptămîni va 

avea loc la Brașov prima sesiune de 
comunicări în probleme de cultură fi
zică organizată de consiliul regional 
UCFS.

Cu acest prilej vor fi prezentate 26 
de comunicări rr.etodico-științifice a 
căror tematică este axată pe principa
lele obiective ale cabinetului metodico- 
științific din regiunea Brașov : teoria, 
istoria și organizarea educației fizice, 
medicina culturii fizice; educația fizică a 
maselor; metodica antrenamentului 
sportiv; educația fizică în invățănunt; 
construcții și materiale sportive.

In cadrul sesiunii vor fi prezentate 
o serie de filme documentare și va fi 
organizat un muzeu-expoziție privind 
activitatea sportivă din regiunea Bra
șov.

C. GRUIA-coresp. regional

SPORTURI 'nauticc

„CUPA LACUL HERĂSTRĂU-
LA IAHTING

A început competiția de vele „Cupa 
Lacul Herăstrău". La clasa finn primele 
două regate au fost cîștigate de Nicolae 
Iliescu de la Știința iar cea de-a treia 
de Florin Agarici de la același club. In 
clasamentul general, după 3 regate, si
tuația este următoarea : 1. N. IliesC’J 
(Știința) 2604 p. 2. FI. Agarici (Știința) 
2400 p, 3. Al. Vasiliu (Știința) 2099 p.

La snipe s-au disputat numai două rega
te. Prima a fost cîștlgată de cuplul L. 
Predescu — L. Predescu (tatăl și fiul !) 

iar cea de-a doua de Andrei Butucarv. 
— M. Mihăiță, care conduc și în clasa
mentul general.

Tehnicianul Constantin Grigoriu conduce un grup 
de concurenți în turul de recunoaștere a traseului 

de concurs.
Foto : Șt. Ciotloș

La terminarea probelor, arbitrii au 
consemnat următoarele rezultate: 
CLASA 125 CMC, 1. C. Peagu. 2. V. 
Goleanu, 3. G. Gabor; 175 CMC —
1. P. Bociu, 2. I. Paraschiv, 3. Gr. 
Cafegiu; 250 CMC — 1. C. Grigoriu,
2. A. Moise, 3. St. Ilie; 350 CMC — 
1. Gh. Radu, 2. D. Curta, 3. Gh. Preda.

de la ora 14,30 : turneul de veri
ficare și selecție a jucătorilor 
fruntași.

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, de la ora 8,30 : campiona
tul Capitalei (etapa a II-a) pen
tru juniori cat. I și copii.

SPORTURI NAUTICE : Lacul 
Herăstrău, de la ora 8 : „Cupa 
clubului sportiv școlar" (caiac- 
canoe).

Lacul Herăstrău, ora 11 : 
„Cupa Iacul Herăstrău" (iahting).

NATAȚIE : Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 9,30 : Știința — 
S.S.E. nr. 2, Clubul sportiv șco
lar — Steaua, Rapid — S.S.E nr. 
1, Progresul — Dinamo, meciuri 
de polo în cadrul campionatului de 
juniori.

Ștrandul Tineretului de la ora 
9 : concurs de tehnică pentru 
copii, organizat de comisia orășe
nească.



In „Cupa R. P. Romîne“
Pe Giulești a plouat cu... goluri ȘTIINȚA TIMIȘOARA -

Campionatul categoriei A se reia cu un „derbi":

PETROLUL DINAMO BUCUREȘTI
Rapid — Flacăra

eciul Rapid — Flacăra roșie se 
ița a fi o partidă disputată. Cea 
în formă echipă a noastră — Ra- 

— primea replica unei formații de 
care reușise să „scoată" din cursa 
ru cupă pe Progresul București, 
iul însă n-a confirmat așteptările, 
primul rînd fiindcă Flacărei roșii 
lipsit tocmai arma principală din 
1 cu echipa din „Dr. Staicovici" : 
rea de luptă.
iuleștenii n-au insistat nici ei în 
iele 45 de minute. Golul din această 
e a meciului a fost rodul unei ac- 
i individuale a lui Dumitriu II, 

i-a dat posibilitatea lui lonescu 
mpingă mingea de la 2 m în poar- 
țoală.
upă pauză... a început să plouă cu 
rri. Dumitriu II — cel mai bun de

Surpriza la Brașov

Siderurgistul Hunedoara — 
C.S.M.S. lași 2-1 (1-1)

1RAȘOV 5 (prin telefon). Jocul 
iășurat pe stadionul Tractorul s-a 
heiat cu o surprinzătoare victorie a 
erurgistului din Hunedoara, forma- 
care activează in categoria C. 
scorul il deschid ieșenii prin Dani- 

(min. 39), care împinge în poartă 
minge venită din centrarea aripei 
•apta. Matei. Egalarea o aduce Va- 

(min. 45) printr-un șut spectaculos. 
Repriza a doua aparține ieșenilor, 
r acțiunile acestora se opresc la 
irg:nea careului de 16 m. Siderurgis- 

contraatacă rar, dar periculos, mai 
■s prin Hristus, o aripă rapidă. Punc- 
i victorios este înscris de Humel- 
_'u (min. 58). care transformă o Iovi- 
ă liberă de la 16 m.
Petre Sotir — Mediaș — a condus 
îrte bine formațiile :
SIDERURGISTUL: Mălai - Ște- 
n, Hercuț. Tătaru, Molnar — Popa, 
iinîan (min. 63 Constantin) — Hris- 
s, I Jumeluicu, Covaci, Vasiu.
C.S.M.S.: Constantinescu — V. Po- 
:scu, Țapu, Vornicu, Deleanu — Hu- 
ă. Ștefănescu — Matei (min. 63 Voi- 
i), Pop, Danilef, Milea.

V. SECÂREANU și 
EUGEN BOGDAN — coresp.

FARUL CONSTANȚA - 
A. S. AIUD 4-1 (1-1)

CIMP1NA (prin telefon) Jocul dintre 
arul Constanța și AS. Aiud a înce- 
-it in nota de dominare a jucătorilor 
■n Aiud care au și înscris in min. 12 
rin Crăciun, după o cursă foarte spec- 
iculoasă. In continuare însă inițiativa 
parține constănțenilor.
Superioritatea formației Farul, care 
învins cu 4—1 (1—i) a fost concre- 

zată de Biikosy (min. 36, 65 și 66) și 
leacșu (min. 47).
Arbitrul N. Cursa ru. Ploiești a condus 

jrtnațille : FARUL: Ghibănescu—Gref, 
din min. 72 Buzea), Tîlvescu, Costin, 
itancu, Neacșu, Moroianu, Tufan, Bii- 
osy, Zamfir. Alanea ;
/l.S. AIUD: Cristoreanu — Moriț, 

Aain, Chelemen, Apanedian, Lazăr, 
rlorea. Crăciun, Trăistaru, Pal, Ilea 
din min. 50 Budei)

EUGEN STROE - coresp.

In „16“-imi

Oinamo Bacău—Steaua București 1-1, după prelungiri

roșie 8-0 (1-0)
pe teren — a făcut demonstrație, și-a 
pus de fiecare dată colegii în cele 
mai favorabile situații. Un-doi-urile 
lui cu lonescu au făcut mat apărarea 
adversă și golurile au început să cadă 
unul după altul. In atac, bine purtat 
pe extreme, s-a intercalat de fiecare 
dată Dinu și „triunghiurile" lui cu 
lonescu și Dumitriu II au cules aplau
ze la scenă deschisă. Replica adversa
rului a fost ștearsă mai ales că din 
min. 57 Flacăra roșie a jucat in 10 oa
meni : Petrescu a fost eliminat pentru 
lovirea intenționată a lui Dumitriu.

Au marcat: lonescu (min. 33, 52 și 
61), Năsturescu (min. 49), Dinu (min. 
65), Codreanu (min. 68), Dumitriu II 
(min. 71) și Olteanu (min. 80-auto- 
gol). Arbitrul Em. Martin — Buc. —a 
condus bine :

RAPID: Andrei (Ojoc) — Lupescu, 
Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu, N. 
Georgescu — Năsturescu (Craus), 
Dumitriu II, lonescu, Codreanu.

FL. ROȘIE: Butnaru — Olteanu, 
Petrescu, Lupescu, Pîrîu — Pop, Șoi- 
mu — Florescu, Fătu, Pasan, Pîtpîiac 
(Tr. Popescu).

CONSTANTIN ALEXE

DINAMO BUCUREȘTI-MINERUL BAIA MARE 6-0 (4-0)

Ene II a ratat un II metri I Portarul băimărean a sesizat direcția șutului 
și... a apărat.

Foto: C. Lupuțiu
SIBIU 5 (prin telefon). Cei peste 

8 000 de spectatori prezenți pe te
renul Metalul la acest meci au fost 
deziluzionați de comportarea echipei 
din Baia Mare, care, neținînd seama 
de importanța competiției a trimis la. 
Sibiu o echipă de rezerve. Practic, 
Dinamo a făcut un ușor antrenament. 
Totuși, publicul a aplaudat frumoasa 
demonstrație a bucureștenilor. Golu
rile au fost înscrise de Ene II (min. 
14 și 31), Frățilă (min. 20, 27, 88), 
Petru Emil (min. 74).

Arbitrul C. Nițescu — Sibiu — a 
condus echipele:

DINAMO : Datcu (min. 46 Uțu) — 
Popa, Constantinescu, Ștefan, O Po
pescu (min. 46 Petru Emil), Nun- 
weiller IV, Pircălab, Frățilă, Ene II, 
Ghergheli 111. Haidu.

MINERUL: Moritz — Pîrîu. Gher
gheli I, Csoma, Tzetela. Cosma. Dră- 
goi, Rosznni, Trifu, Neumaer (min. 46 
Feldman), lticze.

1. 1ONESCU - coresp.

tantin înscrie cu capul la o centrare 
a lui Sorin Avram.

Jocu’ s-a disputat într-o notă de 
perfectă sportivitate. A condus arbitrul
C. Geană — Brașov.

DINAMO : Ghiță — Gros, Lazăr, 
Vătafu, Cincu — Nedelcu, Pașcanu — 
Rădulescu, Eftimie (Stoica min. 101), 
Gram, Public.

STEAUA : Suciu — M. Georgescu,
D. Nicolae, Koszka, Cojocaru — Je
nei, Constantin — Sorin Avram. Voinea 
(Negrea min. 91), Raksi, Creiniceanu.

GH. DALBAN - coresp.
'k

In urma acestui rezultat, Steaua 
(fiindcă a jucat în deplasare) s-a cali
ficat pentru „optimi" și va întîlni la 
17 iunie echipa C.l.L. Blaj.

CARPAII SINAIA 1-0 (0-0)
PITEȘTI (prin telefon). Față de va

loarea celor două partenere, era de aș
teptat un joc în care Știința să obțină 
ușor victoria. Pe teren însă lucrurile 
au stat altfel. Unicul gol al acestei 
partide l-au înscris totuși cei din „A" 
prin Mihăilă (min. 85).

A arbitrat bine Gh. Smeureanu (Rm. 
Vîlcea). Formațiile: ȘTIINȚA: Popa 
Petre (din min. 46 Curcan) — Surdan, 
Lereter, Răcelescu, Tănase, Igna, Mt- 
țaru, Mihăilă, Ciosescu (din min. 46 
Manolache), Popa Mircea, R. Lazăr. 
CARPAȚI : Gornea — Decu, Oanță 
Papadopol, Vîlceanu, Petrescu, Zangor, 
Faldman, Horvath, Ologu (min. 65 
Mihalache), Focșeneanu.

AL. MOMETE si
D. ȘTEFĂNESCU — coresp.

C.S.M. SIBIU-TEXTILA SF. GHEORGHE
1-0 (1-0)

FĂGĂRAȘ (prin telefon). întîlnirea a 
revenit sibienilor după un joc foarte 
disputat. C.S.M. și-a asigurat victoria 
în minutul 7 prin golul înscris de Dom- 
brovski.

FOTBALIȘTI, TOKIO VĂ AȘTEAPTĂ
Atenție la pregătire!

Iată, așadar, că între cele 16 echipe 
care vor evolua în turneul final 
al J.O. de la Tokio este prezentă și 
formația Romîniei, care a eliminat Da
nemarca și Bulgaria. Ne bucura acest 
succes, deoarece țara noastră n-a figu
rat de mult timp într-un turneu final 
al unei mari competiții, fotbaliștii ro- 
mîni pierzînd de regulă în prelimina
rii. Ne bucură calificarea, obținută în 
întrecere cu echipe puternice care, 
după c»um știm, au dorit cu aceeași 
ardoare să meargă la Jocurile Olim
pice.

Sigur că iubitorii sportului cu ba
lonul rotund, ca și specialiștii — de 
altfel — sînt îndreptățiți să scape un 
oftat de ușurare după dramaticul și pa
sionantul meci de la Sofia, cîștigat pe 
merit de reprezentativa olimpică ro- 
mînă. Naționalei noastre i-au trebuit 
în preliminarii, ca să se califice, 5 
partide, i-au trebut multă muncă, ho- 
tărîre și dîrzenie pentru a putea în
vinge.

Calificarea pentru J. O. de la Tokio 
este rezultatul firesc în primul rînd 
al condițiilor create mișcării noas
tre sportive de către partid și guvern, 
este rodul măsurilor luate pentru re
dresarea fotbalului romînesc de către 
Biroul Consiliului General al UCFS 
și de către Federația romînă de fot
bal. Concentrîndu-se în lotul formației 
olimpice romîne o serie de elemente 
valoroase, s-a reușit să 6e reali
zeze o formație tînără ca medie 
de vîrstă, bine sudată, capabilă să 
^bțină rezultate bune. Meciurile desfă
șurate la Copenhaga și la Torino, la 
Kecskemet, la București (cu selecțio
nata olimpică cehoslovacă și cea bul
gară) și la Sofia, au confirmat drumul 
bun pe care se merge în fotbalul nos-

După reconfortanta victorie de la So
fia — care a adus calificarea „olimpi
cilor" noștri în turneul final al J.O. 
de la Tokio — atenția iubitorului de 
fotbal'se Îndreaptă, din nou, asupra 
campionatului, întrerupt după cea de a 
21-a etapă.

Jocurile programate mîine în cadrul 
celei de a 22-a etape sînt așteptate cu 
un justificat interes. Se „desprinde", 
în special, partida de la Ploiești — 
PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI

Programul etapei a 22-a : București, 
stadionul „23 August”, ora 15.45: Pro
gresul—Siderurgistul; ora 17.30: Rapid
— Știința Timișoara; Ploiești: petrolul
— Dinamo Buc. ; Constanța : Farul— 
Steaua; Brașov : Steagul roșu — 
C S.M.s. Iași ; Arad : U.T.A.—Dina
mo Pitești ; Oradea Crișul—Știința 
Cluj.

— al cărei rezultat va fi în măsură 
să clarifice sau să complice situația e- 
xistentă în fruntea clasamentului. Intr- 
adevăr, o victorie a dinamoviștilor ar 
mai răpi din speranțele „urmăritori
lor", în timp ce o înfrîngere a forma
ției campioane ar face să crească și 
mai mult „acțiunile" celorlalte două 
echipe bucureștene, Rapid și Steaua,

Mai e cazul să subliniem faptul că, 
atît Petrolul cît și Dinamo vor alinia 
mîine garnituri puternice ? Petrolul va 
apare cu „11 “-le care a întrecut 
miercuri pe Neftianik Baku, iar Di
namo cu o formație din care vor lipsi

ȘTIRI... REZULTATE., 
u

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 2-2 (1 — 1)

PAȘCANI 5 (prin telefon). — Me
ciul restanță din etapa a XXIl-a nu 
s-a ridicat la nivelul tehnic așteptat. 
Studenții, urmărind îndeosebi rezulta
tul, au neglijat latura spectaculară. 
Cele 4 goluri au fost înscrise în or
dine de: Atanasiu (min. 37 pentru 
C.F.R.), Anton (min. 43 pentru Știin
ța), Ganga (min. 65 pentru Știința) și 
Lupulescu (min. 66 pentru C.F.R.).

'Meciul a fost condus de arbitrul Gh. 
Olteanu — București.

C. ENEA — coresp.

DE LA I. E. B. S.
Difuzorii voluntari de bilete pentru 

competițiile sportive din cadrul aso
ciațiilor sportive, sînt invitați la con

tru, în general, și în pregătirea echi
pei naționale în special.

Subliniind faptul că la formațiile 
noastre de fotbal se fac simțite preo
cupări legate de aplicarea unui sistem 
modern de joc, dezvoltarea calităților 
moral-volitive ale fotbaliștilor, ma pu
tem să nu amintim că mai sînt multe 
lucruri de făcut în fotbal, că în acea
stă disciplină atît de îndrăgită de 
masele largi de iubitori ai sportului 
este destul loc și de mai bine.

Dar nu ne-am propus să discutăm 
problemele generale ale fotbalului nos
tru, ci ne vom referi Ia echipa noastră 
reprezentativă olimpică.

Victoria de la Sofia, firește, ne bucu
ră. Ea ne-a adus satisfacția califi
cării Ia J. O. de la Tokio. Prin acest 
rezultat fotbalul nostru își întărește 
poziția, posibilitățile de a aspira la un 
loc de frunte în arena sportivă inter
națională. Totuși, evidențiind jocul 
fotbaliștilor romîni, este necesar să 
atragem atenția asupra unor lipsuri.

La Sofia, pe lingă aspectele pozitive 
pe care le-a arătat echipa (o bună 
orientare tactică, dîrzenie în luptă și 
spirit de sacrificiu etc) s-au vădit însă 
și o serie de lacun», care pot și trebuie 
înlăturate. Astfel, în apărare jucători 
ca Ivan și Greavu n-am intervenit cu 
promptitudine pentru deposedarea de 
minge a adversarilor direcți, permițînd 
deseori crearea în fața porții noastre 
a unor breșe prin care adversarii s-au 
putut strecura foarte ușor spre poartă. 
Halfia noastră care a jucat peste aș
teptări (Koszka și Jenei), s-a concen
trat în joc, a participat cu succes atît 
la apărarea porții cît și Ia alimentarea 
înaintării dar a greșit uneori nepăs- 
trînd suficient mingea la picior 
(mai ales în prima repriză). Un cuvînt 

Ivan și Țîrcovnicu, ambii fiind indis
ponibili (întindere musculară).

Dar iată echipa care va apare mîine 
pe stadionul din Ploiești, așa cum 
ne-a fost comunicată de antrenori: 
Datcu — Popa, Nunweilltr III, Nun- 
weiller IV, Ștefan — P. Emil, O. Po
pescu — Pircălab, Ene II, Frățilă, 
Haidu.

Deosebit de importante pentru con
figurația clasamentului (în zona sa 
superioară) se anunță și jocurile FA
RUL—STEAUA și RAPID—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA,

O partidă — PROGRESUL — SIDE
RURGISTUL — cu prea puține impli
cații pentru clasament (și în care bucu- 
reștenii țin neapărat să întrerupă și
rul insucceselor care i-a îndepărtat de 
fruntași) și alte trei jocuri, care vor 
aduce unele răspunsuri la întrebarea : 
care va fi cea de a doua echipă, ce se 
va alătura Sidertirgistului ? Este ca
zul meciurilor U.T.A.—DiNAiMO PI
TEȘTI (amîndouă echipele totalizează 
în momentul de față același număr de 
puncte — 19), CRIȘUL — ȘTIINȚA 
CLUJ și STEAGUL ROȘU—C.S.M.S 
IAȘI.

Va reuși să treacă Crișul înaintea 
Științei din Cluj, va pleca C.S.M.S. 
Iași măcar cu un punct de la Brașov? 
—iată întrebări la care vom afla răs
puns abia duminică seara.

G. NICOLAESCU

sfătuirea ce va avea loc JOI 11 IUNIE! 
ORA 18 în sala de festivități a Consi
liului General UCFS, str. Vasile Conta 
nr. 16.

= IN PAUZA JOCURILOR :
= INTERESANTE DEMONSTRAȚII 

DE CĂLĂRIE

= Spectatorii cuplajului fotbalistic 
= de duminică vor avea prilejul să 
= urmărească — din tribunele stadio- 
= nului „23 August" — spectaculoa- 
= sele demonstrații ale călărețlor 
= noștri fruntași. Programul de miine. 
= care se va desfășura în cele două 
= pauze dintre reprize, cuprinde o 
= probă de ștafetă și o probă de forță 
= progresivă. Participă sportivi Irun- 
= tași ai cluburilor Steaua, Dinamo 
” și Știința București.

Unele concluzii

trebuie spus și despre portarul 
Suciu care, deși în general a fost foarte 
atent, a comis totuși cîteva greșeli de 
plasament, iar uneori a respins defec
tuos balonul.. Dacă în general despre 
apărare, care a dus tot greul meciului, 
se poate spune că s-a orientat bine 
tactic, că a știut sigur și cu calm să 
respingă cele mai multe dintre atacu
rile adversarilor, trebuie să spunem 
în același timp despre înaintarea noas
tră, faptul că uneori n-a respectat în
tocmai sarcina păstrării pe timp înde
lungat al balonului (așa cum s-au pe
trecut lucrurile în repriza a Il-a, 
pentru ca apoi din această situa
ție să se inițieze acele ataaari și 
contraatacuri care să ducă la înscrie
rea de goluri. S-a văzut, desigur, că ori 
de cîte ori Sorin și Creiniceanu sînt 
puși în cursă cu deschideri largi, în 
adîncime, cu schimbări de direcție, 
apărarea are timp să mai răsufle pu
țin. Constantin, ca dispecer, s-a achi
tat în biană măsură de sarcinile încre
dințate. Trebuie spus însă, că el putea 
face și mai mult, că a căutat prea 
mult poziții ideale de a pasa. Dri
blingurile lui lonescu. n-au servit în
totdeauna scopului tactic urmărit de 
antrenori. Și, în ceea ce privește inten
sitatea șuturilor la poartă, antrenorii 
S. Ploieșteanu și Gh. Ola mai au de 
lucrat.

Mai este suficientă vreme pînă la 
J. O. de la Tokio. Meciul de la Sofia 
constituie o etapă intermediară în dru
mul către Tokio, o dovadă a faptului 
că noi avem posibilități să lucrăm și 
mai bine. Există posibilități, există 
toate condițiile ca fotbalul nostru să 
fie la înălțimea celorlalte sporturi 
f nuntașe.

V. GRĂDINARII

BACAU 5 (prin telefon). Un meci de 
zile mari, entuziasm îmbinat cu nostal
gie după întîlnirile tari din trecut — 
în tribune. Intr-adevăr, echipele Di
namo Bacău și Steaua București, prin 
jocul lor de un bun nivel tehnic, au 
arătat joi băcăoanilor multe din fru
musețile fotbalului. Bine organizată în 
apărare, cu un marcaj sever al adver
sarilor, cu atacuri purtate în mare vi
teză, gazdele au desfășurat un joc la 
nivelul oaspeților.

Dintre ocaziile avute de cele două 
echipe, sînt de menționat cele ale lui 
.Sftimie (min. 18), Creiniceanu (min. 
39), Sorin Avram (singur cu portarul 
în min. 60) și Radulescu (care a tras 
în bară în min. 80).

Vătafu a deschis scorul în min. 26 
printr-un șut plasat de la 16 m ; ega- 
iarea a survenit în min. 56, cînd Cons-
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în preajma unor importante c»ptiții internaționale I. Pregătiri pentru campionatele europen
La Progresul arc Ioc un concurs de vcrilicarc și selecție

a jucătorilor Iruntași
Fruntașii tenisului nostru (seniori 

și tineret) se află în plină perioadă 
«le pregătire. Este și normal să fie așa 
dacă ne gîndim că ei au de trecut 
eîteva importante „examene**  compe- 
tiționale internaționale.

După cum se știe, între 21 și 27 
iulie, în București va avea loc tuna din 
„zonele**  Cupei Galea, competiție des
chisă reprezentativelor de tineret pe 
țări. în Capitală se vor întrece echi
pele U.R.S.S., R.P. Bulgaria, Greciei, 
Monaco și bineînțeles formația R.P.

Roniîne. Sorții au decis ca în turul 
preliminar, selecționata țării noastre 
să primească replica echipei Monaco, 
iar în turul următor, învingătoarei a- 
cestei partide va întîlni reprezentativa 
Greciei, în timp ce U.R.S.S. va avea 
de jucat cu R.P. Bulgaria. Cele două 
echipe rămase neînvinse vor susține 
apoi finala „zonei de la București, 
pentru desemnarea formației partici
pante în turneul final al Cupei Galea 
de la Vichy (Franța).

Ciocîltea conduce în turneul din Capitală
Turneul din Capitală are, după șase 

runde, un lider autoritar în persoana 
maestrului international Victor Ciocîl
tea, care totalizează 5 puncte (numai 
două remize, cu Reicher și Stanciu).

lată rezultatele tehnice, înregistrate 
în cursul acestei săptămîni: Reicher 
•— Georgescu 0—I, Ciocîltea — Rădu- 
lescu 1—0, partidele Troianescu — 
Soos, Stanciu — Nacu, Botez — Naeht, 
Pavlov — Radovici, Szabo — Neamțu 
și Mititelu — Pușcașu s-au terminat 
remize (runda a 3-a) ; Nacu — Tro
ianescu 1—0, Radulescu — Stanciu 
1—0 remize partidele Georgescu — 
Pușcașu, Neamțu — Mititelu. Radovici
— Szabo. Naeht — Pavlov, Soos — 
Botez, Reicher — Ciocîltea (runda a 
4-a) : Pușcașu — Neamțu 0—I, Cio- 
cihea — Georgescu 1—6, Stanciu — 
Reicher 0—I, Botez — Nacu, Pavlov
— Soos. Szabo — Naeht, Mititelu — 
Radovici remize (runda a 5-a) ; Naeht
— Mititelu 0—1, Soos — Szabo 1—0, 
Nacu — Pavlov 1—0, Georgescu — 
Neamju. Radovici — Pușcașu, Radu
lescu — Botez, Ciocîltea — Stanciu 
remize (runda a 6-a).

In clasament: Ciocîltea 5. Nacu, 
Mititelu, Neamțu și Soos 3'/2, Botez. 
Naeht și Pavlov 3, Reicher și Georges
cu 21/» (1) .

în prima jumătate a lunii august, 
între 5 și 9, la Istanbul se va desfă
șura ediția din acest an a Balcaniadei. 
Se mai preconizează ca tenismani ro- 
mîni să participe între 26 iunie și 12 
iulie, la un concurs Ia Zinnovilz.

Iată prin urmare motive suficiente 
pentru ca sportivii noștri de frunte să 
se antreneze cu toată atenția, 
în vederea verificării gradului 
gătire și pentru a avea criterii 
juste de selecție, federația de 
litate a luat măsura organizării 
aceste zile, pe terenurile Progresul, a 
unui turneu de 10 jucători : Mărmu- 
reanu, Bosch, Constantin Năstase, Bar- 
dan, Serester, D. Viziru, Popovici. Ilie 
Năstase, Dron și Boaghe. Campionul 
republican Ion Țiriac, fiind în sesiune 
de examene, este indisponibil pentru 
concurs. întrecerile se dispută după 
sistemul „cel mai bun din cinci seturi**.

Este de așteptat ca în meciurile din 
cadrul acestui turneu, concurenții să 
depună toate efortrarile pentru a-și 
pune în valoare adevăratele posibili
tăți, iar lupta pentru obținerea de 
rezultate favorabile trebuie să stimu
leze totodată pe fiecare participant 
pentru practicarea unui joc modern, 
cu tendința spre ofensivă.

Astăzi și mîine, programul începe 
de la ora 14,30.

Tocmai 
de pre
cât mai 
specia- 

în

T. NICOARA 
coresp.

CT. C.

După cum se știe, între 14 și 20 
iunie vor avea loc la Budapesta cam
pionatele europene de popice pe echi
pe, perechi și individuale. Pregătirile 
sportivilor noștri în vederea acestei 
importante competiții au ajuns în faza 
finală. La începutul acesiei săptămîni 
a avut loc un concurs de verificare 
între jucătorii vizați pentru lotul repu
blican și o selecționată a regiunilor, 
în confruntarea pe echipe a învins lo
tul R.P.R. (C. Vînătoru 895 p.d„ P. 
Purje 857 p.d., L. Martina 851 p.d„ Du
mitru C. Dumitru 815 p.d., I. Micoroiu 
838 p.d. și T. Szemani 852 p.d.) cu 
5108—5022 p.d. Întrecerile s-au desfă
șurat pe arena Cimentul din Capitală.

Arena Constructorul a găzduit marți 
și miercuri concursul individual și pe 
perechi. Iată clasamentele:

Individual: 1. T. Szemani 950 p.d., 
2. C. Vînătoru 949 p.d.; 3. 1. Micoroiu 
947 p.d.; 4. L. Martina 896 p.d.; 5. 
D. Constantin 872 pd., 6. P. Purje 
866 p.d.

Perechi: 1. I. Micoroiu+C. Vînătoru 
1843 p.d. (903+ 940), 2. L. Martina+ 
D. Dumitru 1770 p.d. (894+876); 3. V. 
Felseghi+P Burian 1727 p.d. (880.+ 
847).

In urma comportării avute în aceste 
concursuri, colectivul de antrenori a se
lecționat următorul lot din care va fi 
alcătuită reprezentativa noastră mas
culină: I. Micoroiu (Reșița), C. Vînă-

toni (Ploiești), L. Martina, Dun 
C. Dumitru, T. Szemani (Tg. Mui 
V. Felseghi (Sibiu), P. Burian (1 
Mare), P. Purje, N. Gruia (Cîmpi 
I. Popescu și D. Coteanu (Buc.).

Sîmbăta și duminică este progra 
la Brașov concursul de selecție 
lotului reprezentativ feminin.

INTRECER1LE ȘAU1STELOR
• In sala Constructorul din Ploiești 

s-au desfășurat întrecerile din cadru) 
sferturilor de finală ale campionatului 
republican feminin. La capătul celor 7 
runde, pe primul loc s-a clasat Hilda 
Petri (Progresul Ploiești) cu 5 puncte, 
urmată de colega sa de asociație Cons
tanța Chiper, cu același număr de 
puncte, dar cu un coeficient Soneborn 
mai slab. Pe locurile 3—4 : Ecaterina 
Radovici (Petrolul Ploiești) și Alexandri
na' Butușar (Caraimanul Bușteni) cu 3 
puncte (M. BEDROSIAN-coresp.).

• Sferturile de finală feminine au dat 
următorul rezultat final în grupa de 13 
Tg. Mureș : Adela Gesticone (Voința Tg. 
Mureș) și Eleonora Fekete (Progresul 
Tg. Mureș) 6 p.. Sarolta Goldstein (Pro
gresul Reghin) și Rozalia Gyorfi (Ban
ca Tg Mureș) 5 p, (I. PAUȘ-coresp.).

CĂLĂRIE

Rezultate... Clasamente.
Campionatul republican de „libf 

seria B a trecut de jumătate. Du 
nică s-au desfășurat întrecerile din 
drul etapei a IV-a. Derbiul a avut 
la Craiova și a opus formațiile E 
troputere — Viitorul București. In 
cerile, s-au ridicat la un bun nivel 1 
die șî, așa cum era de așteptat, la 
nicii au cîștigat cu scorul de 9—7. E 
fre celelalte echipe s-au remarcat Pel 
iul Ploiești. Metalul Tîrgoviște, . 
Petrila, Metalul București și Ăutosf 
Sf. Gheorghe.

Iată rezultatele: Electroputere C 
iova — Viitorul .București 9—7, , 
Petrila — Metalul Bocșa 16—0, Cim 
tul Bicaz — Metalul Tîrgoviște 4— 
Petrolul Ploiești — Progresul Brt 
12—4, Metalul București — t.M 
Medgidia 14—2. Unio Satu Mare 
Constructorul Hunedoara 10—6, Au 
sport Sf. Gheorghe — Crișul Orai 
14—0, C.S.M. Cluj — Chimistul B 
Mare 9—7.

i ^HALTERE

ACTIVITATEA LA ZI
cu următoarele 
1287,5 kg; 2. 
1267,5 kg; 3. 
Cu acest pri-

Prima etapă a campionatului de dresaj 
completă

in urma întîlnirilor desfășurate în cam- 
pionalul orașului București, clașamentul ce
lor două categorii se prezintă

CATEGORIA

astfel:

1. Steaua 2 2 0 0 11— 3 4
2. Dinamo 3 2 0 1 10—11 4
3. Rapid 2 1 0 1 8— 6 2
4 Viitorul 3 1 0 2 8—13 2
S. Olimpia 2 0 0 2 5— 9 0

CATEGORIA B

1. Mătasea populară 2 2 0 0 11: 3 4
2 Progresul 2 2 0 0 11: 3 4
3. Comb. Poligrafic 2 1 0 1 5: 7 2
4. Grivita Roșie 3 1 0 2 6:15 2
5 Sirena 3 0 0 3 7:12 0

O La Galați s-a desfășurat un concurs

pe echipe care s-a încheiat 
rezultate: 1. Știința Galați 
Constructorul ICOR Galați
C. S.O. Siderurgistul 935 kg. 
lej A. Dumitrescu a stabilit trei recorduri 
regionale la categoria ușoara. La total el 
a reușit o performanța de 290 kg. Rezulta
te bune au obținut și T. Pană, Z. Toth și
D. Năstase. (Gh. Arsenie—coresp.).
• La Tg. Mureș a avut loc „Cupa re

giunii Mureș-Autonomă Maghiara", la care 
au participat halterofili din regiunile Cri- 
șana, Cluj și Mureș-Autonomă Maghiară, 
întrecerile au fost deosebit de pasionante 
și s-au încheiat cu victoria categorică a 
halterofililor clujeni. Rezultatele în ordinea 
categoriilor: N. Nicola 225 kg, A. Zakarias 
285 kg. L. Barabas 275 kg. Z. Mihali 310 kg.
S. Iavorek 332,5 kg, S. Banyai 330 kg și
T. Roman 365 kg. (I. Pâuș—coresp.).

și probă
La București s-a desfășurat prima 

etapă a campionatului republican de 
dresaj și probă completă. Programul 
întrecerilor de dresaj a cuprins pro
bele de categorie semigrea și 
grea. Rezultate: categoria semigrea: 
1. N. Mihalcea (Steaua) cu Dana 691 
p; 2. I. Molnar (Steaua) cu Petina? 
682 p; categoria grea>• 1. N. Mihalcea 
(Steaua) cu Bolero 879 p; 2. Iosif 
Molnar (Steaua) cu Pelinaș 843 p.

Proba completă — disputată timp de 
trei zile — a reunit pe concurenți la 
startul întrecerilor de dresaj, fond în 
teren variat (12 km la categoria ușoară 
și 18 km la categoria mijlocie) și ob
stacole. La categoria mijlocie, călăreții 
echipei Dinamo București — Oscar 
Recer (cu Greier) și Enache Boiangiu 
(cu Neron) au ocupat primele două 
locuri cu 603 șt respectiv 378 puncte 
bune, urmați de Gheorghe Iuja (Stea
ua) cu Stix — 115 puncte. Tot dina- 
movistul Oscar Recer (cu Galop) a 
cîștigat și proba de categorie ușoară.

Tn afara campionatului s-au mai dis
putat trei probe de obstacole cîștigate 
de C. Filipciuc (juniori), M. Silea 
(categoria ușoară) și Gh. Langa (ca
tegoria mijlocie).

• In organizarea clubului sportiv 
Petrolul Ploiești a avut loc la Rm. 
Sărat un reușit c. .'.curs cu participa
rea călăreților ploieșteni și a echipelor

Steaua și Știința. Rezul- 
de deschidere, manșa I: 
(Știința), manșa a Il-a: 
(Steaua); ștafetă: Știința

bucureștene 
ta te: proba 
E. lonescu 
A. Donescu
București (Gabriela lonescu șî Ma
nuela Bogza); „durata**;  manșa Iî 
Vasile Tudor (Steaua), manșa a Il-a: 
Emil Olteanu (Steaua); forță progre
sivă: Gabriela lonescu și Emil Olteanu 
la egalitate; proba pe echipe: Știința 
(Gabriela lonescu, Manuela Bogza și 
Eugen lonescu).

C. ȚOPESCU, coresp.

• Pe stadionul ,.l Mai“ din Timi
șoara a avut loc recent o frumoasă de
monstrație de călărie la care și-au 
dat concursul tinerii sportivi ai aso
ciației Sănătatea.

După consumarea etapei a IV-a c
samentele la „libere" seria B au
mătoarea înfățișare:

GRUPA I

1. Electroputere Craiova 4 4 0 0 44:18
2. Metalul București 4-2 £ 0 43:21
3. Petrolul Ploiești 4 2 2 0 40:24
4. Viitorul București 4 2 1 1 41:23
5. Progresul Brăila 4 1 1 2 30:34
6. Metalul Tîrgoviște 4 1 1 2 27:37
7. I.M.U. Medgidia 4 0 1 3 19:43
8. Cimentul Bicaz 4 0 0 4 10:54

GRUPA A II-A

1. Autosport Sf. Gheorghe 4 3 0 1 45:17
2. C.S.M. Cluj 4 3 0 1 38:26
3. Unio Satu Mare 4 3 0 1 33:25
4. Chimistul Baia Mare 4 2 0 2 32:28
5. Jiul Petrila 3 1 1 1 28:20
6. Constructorul Hunedoara 3 1 1 1 25:21
7. Crișul Oradea 4 0 2 2 22:38
8. Metalul Bocșa 4 0 0 4 7:55

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

SIDERURGISTUL și RAPID — ȘTIINȚA r 
MIȘOARA de mîine de pe stadionul „23 A 
gust", biletele se găsesc de vînzare 
casele obișnuite.

1X2X1X21 PRONOEXPRES
Programul concursului Pronosport 

nr. 23 
tilniri 
dintre 
cadrul 
riei B

Iată
sport

de mîine cuprinde cele șapte în- 
din cadrul categoriei A și cinci 
cele mai disputate partide din 
celor două serii ale catego-

programul concursului Prons- 
de mîine :

I. Petrolul — Dinamo Buc. (cat A) 
Farul—Steaua (cat. A)
U.T.A.—Dinamo Pitești (cat. A) 
Crișul—Știința Cluj (cat. A) 
Rapid—Știința Timișoara (cat. A) 
Progresul—Siderurgistul (cat. A) 
— - A)
Dinamo Bacău — Știința Craiova 

(cat. B)
Unirea R.V.—Știința Buc. (cat. B) 
Mureșul—Industria Sîrmei (cat. B) 
Arieșul—Minerul Baia Mare (cat. B)

ii. 
iii. 
IV.
v

vi.
VII. Steagul roșu—C S.M S. (cat. A) 

Vin. — ~
IX.
X.

XI , ....._______...
XII. Minerul Lupeni—C.S.M. Sibiu

(cat. B).
lată în continuare, programul 

cursului Pronosport nr. 24 etapa 
14 iunie 1964 :

I. Siderurgistul—Rapid (cat. A)
II. Steaua—Știința Cluj (cat. A)

III Steagul roșu Progresul (cat. 
Dinamo Pitești-Petrolul (cat. 
C.S.M.S. Iași—Știința Tim.( cat. A) 
Dinamo Buc.—U.T.A. (cat A) 
Crișul—Farul (cat. A)
C F.R. Pașcani — Poiana (cat, B)

con- 
din

A) 
A)IV.

V.
VI

VII,
.VIII ____ .
IX. Flacăra—Dinamo Bacău (cat. B). 
X. știința Craiova—Metalul Tîrg.

(cat B)

XI. Ind. Sîrmei—C.F.R. Timiș, (cat. B) 
XII. FI. r. Oradea—C.S.M Reșița (cat. B)
• Concursul Pronoexpres de miercuri 

10 iunie, beneficiază de premii supli
mentare. Aceste premii se atribuie 
participanților care pe buletinele Pro
noexpres înscriu numere de bilete 
Sportexpres Olimpic, cîte un nutnăr 
de bilet Sportexpres pentru fiecare va
riantă Pronoexpres.

Nu uitați, variantele combinate ze
cimale participă la atribuirea premiilor 
suplimentare Pronoexpres+Sportexpres 
Olimpic cu șanse absolut egale ca 
cele ale variantelor întregi. In plus, 
variantele combinate zecimale obțin și 
suita de premii suplimentare de cate
goria a Il-a și a IlI-a tn situația că 
sînt cîștigătoare la prima categorie. 
Valoarea premiilor suplimentare rea
lizate cu o variantă combinată zeci
mală acoperită numai 10% se poate 
ridica la 24.600 lei.
• La concursul SPORTEXPRES O- 

LIMPIC trimestrul II-1964 se acordă 
participanților 45.960 de premii în va
loare de 6.000.000 lei. In fruntea listei 
de premii se află cele 48 de călătorii 
la Tokio cu prilejul Jocurilor Olimpice. 
Le urmează cele 32 de autoturisme,

cifră record de asemenea cîștiguri ofe
rite la un singur concurs.

Biletele Sportexpres Olimpic s-au 
emis în 4 tranșe a cite un milion, fie
care tranșă fiind tipărită în 
loare. Costul unui bilet este

aliă cu- 
de 3 lei.

PRONO-PREMIILE CONCURSULUI
SPORT NR. 22 DIN 31 MAI 1964

Categoria I 0,1 variante a lei 
58.229. Categoria a Il-a 12,5 variante 
a lei 5.589. Categoria a IIl-a 166.7 va
riante a lei 628.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din seara 
zilei de 5 iunie 1961 au fost extrase 
din urnă următoarele numere: 17 28 67 
37 55 7 90 5 79 69. Premii suplimen
tare : 30 88 1.

Fond de premii: 652.035.
Tragerea următoare va avea foc la 

12 iunie 1964 în București.
Rubrică redactată de Loto-Pronospurt.

• La bazinul acoperit Floreasca con 
nuă cursurile de inițiere la înot pent 
copii. înscrieri și informații la complex 
Floreasca, telef. 11.64.06.
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Creatorii de modă se pregătesc 
pentru... Tokio

J.O. La fel de preocupați 
sînt și creatorii de modă!

O vizită la Cooperati
va „MUNCA ȘI ARTĂ", 
(posesoare a 4 diplome de 
onoare în întrecerea so
cialistă). din str. Maria 
Rosetti, este — în aceas
tă privință — foarte ins
tructivă.

De mai multe luni, crea
torii de modele de la a- 
ceastă cooperativă și cei 
de la „Casa de modă", 
într-o perfectă colaborare, 
au întocmit tot felul de 
schițe de costume, pe care 
le-au prezentat într-un au
tentic concurs. Modelele 
care au primit notele ce
le mai mari urmează ca, 
zilele acestea, să fie con
cretizate în prototipuri și 
prezentate la o nouă vi
zionare. „Manechinele" 
vor fi cîțiva dintre spor
tivii noștri fruntași, mem
bri ai iotului olimpic.

Cooperativa „Muncă și 
Artă" (responsabilă F. 
STANESCU) a mai exe
cutat costumele și echipa
mentele delegațiilor noas
tre olimpice la Melbour
ne, Roma și Innsbruck.

„Vrem ca sportivii noș
tri să se prezinte, și din 
punct de vedere vestimen
tar. cît mai bine la Olim
piada din Japonia, ne spu
ne tov. F. Stănescu. 
Pentru aceasta ne stră
duim să confecționăm cos
tume frumoase, elegante, 
utile, treninguri de

Pregătirile pentru To
kio se desfășoară cu 
toate... motoarele in plin. 
Sportivii nu fac nici o 
„economie" de efort, an- 
trenării, metodîștii și me
dicii urmăresc cu atenție 
realizarea obiectivelor sta
bilite pentru fiecare 
tapă a pregătirilor, 
tărindr 
Iul în 

e-
„cîn- 

exactitate fe- 
evoluează for-

sportivă, al cărui 
superior va trebui a- 
cum este firesc, la 

în-

că

vîrf 
tins, 
perioada desfășurării 
trecerilor olimpice.

Dar, să nu credeți 
numai sportivii și tehni
cienii sînt preocupați de 
o prezentare superioară la

Care e rezultatul? în

La unui
7 dis- 

orașul danez

terminarea 
de handbal în

in
meci 
putaț
Tandvig, s-a întîmplat un 
fapt cu totul ieșit din co- 
mun : arbitrul întîlnirii, 
Tore Larsson, n-a știut 
ce scor luase sfîrșit 
cui! $i lucrurile erau 
atît mai încurcate, cu 
ambele echipe susțineau 
că au cîștigat cu 14—13!

La propunerea arbitru
lui, cele două echipe au

cu
io- 
cu 
cît

Spectator
Simbătă, la box... Unde 

să privești mai iniîi? Pe 
ring, unde se duce o luptă 
decisivă pentru titlul de 
campion, sau la acest spec
tator... superpasionat ? 
Singurul dezavantajat de 
această „demonstrație" pu- 
gilistică se pare că a fost 
vecinul 
torului 
tind in 
cu cite 
ranjat este un fel de a spu
ne deoarece, atras de par
tida din ring, acesta su
porta ghionturile fără să 
reacționeze în vreun fel. 
Toate acestea spre veselia 
spectatorilor din jur și a 

din stingă specta- 
nostru care, din 
cind, era deranjat 
un... croșeu. De-

K

fost de acord să se orga
nizeze un... referendum 

printre spectatori, pentru 
a se afla rezultatul meciu
lui. Dar și spectatorii au 
indicat rezultate diferite, 
astfel că arbitrul a recurs 
la singura soluție care pu
tea să împace, cît de cît, 
pe toată lumea : a înregis-, 
trat pe foaia de arbitraj 
rezultatul de 14—14. (Co
municată de Emanoil Ste- 
rescu — Curtea de Argeș).

la finală
fotoreporterului nostru Va- 
sile Bageac, care, trebuie 
să recunoașteți, a „prins". 
In sfîrșit, o fozâ bună...

[»«

pj

$

tate etc.. Pentru aceasta 
vom depune toate efortu
rile..."

PS. Am răsfoit zilele 
trecute cîteva ziare vechi. 
Ne-a atras atenția o ști
re privitoare la partici
parea, sau mai bine zis 
ta... nepanticiparea spor
tivilor noștri la festivita
tea de deschidere a J.O. 
din 1928, de la Amster
dam : „Delegația scrime- 
rilor noștri 
fila pentru 
costume" l

n-a putut de
ed n-a avut...

R. VILARA

»

DORIN OLA1ERIU, BRAȘOV 
1. Baschetbalistul Wilt Cham
berlain măsoară... 2,18 m. Nu 
se poate spune că nu-i un 
băiat... bine crescut 1 2. Vreți 
să știți care e norma olim
pică pe anul 1964 pentru să-

ritorii noștri în lungime și 
înălțime ? 7,80 pentru primii 
și 2,12 m pentru ceilalți. Ve
deți, cînd notați aceste ciire, 
să nu le inversați l

V. PATRAȘCU, CONSTANȚA 
ȘI SORIN ZADARNICEANU, 
TULCEA. Ținînd seama că 
sînteti din aceeași regiune, 
ne-am permis să facem un 
singur... program din „spec
tacolele" indicate de dv.

C.S.M.S. Iași: LA RĂSCRU
CE DE DRUMURI

Dinamo București: SUSPINE 
PE STRĂZI

Rapid: INAMICUL PUBLIC 
NR. 1

Progresul Bucure.yi: DEZRA- 
DACINAȚII

Petrolul Ploiești: DINCOLO 
DE... BRAZI

HCR1A NICHITELEA, BUZĂU. 
1. Orașul dv. n-a avut echipă 
de fotbal în «A*,  In ,B*,  da: 
C.F.R. și apoi Victoria. 2- 
Țara noastră n-a luat parte 
la preliminariile compionatu- 
lui mondial de fotbal din 
1962. 3. Fotbaliștii care par
ticipă la Jocurile Olimpice 
pot juca și în meciurile din 
cadrul campionatului mon-

CRONICARUL E
Luni seara, cînd am re

găsit ECHIPA de la Sofia, 
m-au izbit doi ochi triști. 
Erau ochii lui Petru Emil.

— Ce faci, Emile ?
— Sînt frint.
— Atunci ce să mai spu

nă Constantin, Koszka. 
Dan. Nelu ?

— E mult mai greu pe 
banca rezervelor.

Banca rezervelor...
Dar cronicarul e da

tor să-i fixeze amenda
mentele. Pentru că vic
toria de la Sofia e doar 
„gestul final" care în
chide cercul unui an în
treg de muncă...

Ochii lui Petru Emil 
nu trebuie să fie triști. 
Pentru că sînt doar cî- 
teva liuni de cînd au 
scăpărat formidabil, pe 
„23 August". la 3—0 
pentru danezi, trimițînd 
în poarta semifinalițti- 
lor de astăzi ai „Cupei 
Europei" două goluri la 
fel de hotărîtoare ca și 
cel al lui Koszka.

Nici ochii lui Mindru 
nu au dreptul să fie 
triști... Pentru că sînt 
doar cîteva luni de cînd 
un cronicar italian se ex
tazia, la Torino, intr-un 
titlu sugestiv: „Mindru, 
che leone t"

Nici ochii lui Sasu...
Nici ochii tuturor ce

lor care au muncit de-a 
lungul „maratonului pre-

dial interdicția F.l.F.A. 
se referă la situația inversă. 
Ne precizați că această a 
treia întrebare ne-ați pus-o... 
„Azi 30 mai ora 14**.  Mă văd 
obligat, de aceea, să vă fac 
și eu precizări: V-am răspuns 
azi 5 Iunie, ora 8 și 35 de 
minute.

UN GRUP DE IUBITORI AI 
RUGBIULUI, INTORSURA BU
ZĂULUI Noi nu i-am învins 
încă pe rugbiștii francezi pe 
teren propriu, dar nici de
parte n-am fost de o astfel 
de performanță. Ultimele 
două meciuri disputate la 
Bayonne și Toulouse s-au 
încheiat cu rezultate remar
cabile pentru noi: 5—5 și, 
respectiv, 6—6, cei care au... 
alergat după egalare fiind 
jucătorii francezi.

MARC1U Și NEGRESCU, 
BRAILA. 1. Antrenorul echipei 
Inteinazionale, Helenio Her
rera are 51 ae ani. El s-a 
născut la Buenos Aires, pă
rinții lui fiind însă originari 
din Andaluzia (Spania). He
lenio Herrera este un adept 
al stilului ofensiv in fotbal, 
potrivit teoriei sale că CINE 
LOVEȘTE PRIMUL, LOVEȘTE 
DE DOUA ORI. IAR EU AM 
INVAȚAT SA LOVESC PRIMUL. 
ȘI NU NUMAI PRIMUL, CI 
ȘI... ULTIMUL*.  2. Țîrcovnicu 
de la Dinamo București a 
mai jucat în categoria A la 
Progresul și la Dinamo Ba
cău. 3. Nu există nici o con
diție specială pentru ca o 
țară să participe ia campio
natul mondial de fotbal. Nu 
se cere decît ca țara respec
tivă să fie membră a F.l.F.A.

ION BOGOLEA, SIGHIȘOA
RA. — Meciul dintre repre
zentativele de fotbal ale Ro- 
mîniei și Iugoslaviei, dispu
tat la 29 septembrie 1957, la 
București, în cadrul prelimi
nariilor campionatului mon
dial, a fost condus de arbi
trul austriac Fran2 Grill. Go
lul nostru a fost înscris de 
Ene 1. Un alt gol, înscris de

Te pui cu
Nu de mult, la Oxford, 

echipa locală Oxford Uni
ted, care activează în Li
ga a IV-a, a susținut un 
meci de fotbal in compa
nia formației Blackburn 
Rovers din prima ligă.

Dominată la început, 
echipa locală o ieșit cu 
fața curată din această 
perioadă grea, reușind 
pînă la urmă, în ovațiile 
suporterilor, să înscrie și 
un gol, care avea să fie 
cel al victoriei.

In culmea bucuriei, unul 
din suporterii echipei Ox- 

olimpic", pregătind sprin
tul de pe stadionul „Vasil 
Eevski"...

Cronicarul e dator...
★

La coborîrea din avion 
Pîrcălab n-a fost aplau
dat. Oamenii iartă o 
fentă greșită, un luft 
pueril (fie el intr-un mo
ment-cheie), dar nu-i 
iartă pe „risipitori". Mo
mentul de liniște de pe 
aeroportul Băneasa la a- 
pariția lui Pîrcălab fa 
ușa avionului a fost — 
poate — cea mai severă 
lecție a mulțimii care 
l-a purtat, pînă mai ieri, 
în hamacul admirației 
sale, pe rivalul lui Bin- 
dea.

Și cronicarul s-a sim
țit dator...

★
Televizorul victoriei n-a 

avut culori. Așa că n-am 
văzut sîngele care picura 
pe tricoul lui Nelu Nun- 
weiller. din rana de pe 
frunte.

în minutul 80, doctorul 
s-a deplasat în spatele 
porții, cu intenția de a-1 
pansa pe stoperul nos
tru dreapta. In acest mo
ment, o minge trimisă de 
mijlocașii bulgari s-a în
dreptat la semiînălțime

Ene Ii, a fost anulat de ar
bitru pe motivul că in faza 
premergătoare Ozon ar ii 
„purtat mingea*.

AUREL BOBAR, PETROȘENI. 
„In meciul Jiul — Gaz Metan 
Mediaș, un Jucător de la Me
diaș era In ofsaid pasiv. O 
minge s-a îndreptat spre el. 
Jucătorul a alergat Imediat 
după ea. cu scopul de o 
marca gol. dar mingea a 
ieșit în aut de poartă. Dacă 
ar fi marcat, ar fi fost gol 
valabil ?**.  Este de la sine

înțeles că golul ar fi fost a- 
nulat. Arbitrul poate aprecia 
într-o anumită fază că un ju
cător, deși aflat în .ofsaid' 
(afară din joc, cum se mal 
spune) n-a influențat jocul, 
n-a jenat nici un adversar, 
n-a încercat să obțină un 
avantaj găsindu-se în pozi
ție de «afară din joc*. Dar 
un jucător care marchează un 
gol... influențează jocul, nu 
e așa ? Cît de cît 1

ION POSTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

K.O. cu...
Boxerul australian Bru

ce Blake se străduiește să 
obțină anularea deciziei de

suporterii?
ford City a cerut să-i fie 
lăsată lui mingea ca a- 
mintire, arătîndu-se gata 
să plătească pentru ea 
suma de... 250 de lire
sterline I

Cei de la Oxford City, 
bineînțeles, au fost de a- 
cord imediat cu această 
propunere. Cu banii pri
miți pentru 0 singură 
minge, ei vor putea cum
păra mai bine de 200 de 
mingi tot atît de... noro
coase ca și prima. Totul 
depinde de fotbaliștii e- 
chipeiI

DATOR...
spre Nunweiller. Doctorul 
a strigat din toate puterile 
spre tricoul roșu t

— Nu cu capul, Ne
lu le I

Dar Nunweiller a țîșnit 
printre înaintașii adverși, 
a izbit ta plin mingea cu 
capul și s-a întors spre 
nepotul lui Hipocrat. cue 
grimasă sare voia să fie 
zîmbet i

— Doctore I Capul nu 
mai e acolo. E aici.

Și a arătat spre inimă.
Și iarăși, cronicarul s-a 

simțit dator...

IOAN CHIRILA

De toate
MARATONISTA

Atleta Dale Greig, cam
pioana Scoției la cros, a 
obținut din partea organi
zatorilor maratonului de la 
Ryde, încuviințarea de a 
lua parte, alături de băr
bați, la această probă.

Atît cele 4 minate care 
i s-au acordat ca handi
cap cît și... ambulanța 
care a însoțit-o în cursă 
s-au dovedit inutile 1 Dale 
Grieg a acoperit cei 42,195 
kilometri ai maratonului 
în 3 ore, 27 de minute și 
45 de secunde, timp su
perior celui realizat de 
mai bine de o treime din
tre concurenți I

Mai tare ca... Mathews!
Recent, ta fotbalul ea- 

glez a luat sfîrșit perioada 
de transferări. 0a ta fie
care an, cluburile au ta- 
ceput să caute prta... •- 
grada vecină, ta speranța 
că ver găsi jucătorul- 
„minune” care să le asi
gure succesul ta viitorul 
campionat

Everton, de pildă, și-a 
golit visteria, plătind su
ma de 90.000 de lire ster
line pentru Pickering, fos
tul centru taaintaș al lui 
Fulham. Acesta, se pare, 
i-a impresionat pe cel de 
la Everton prta compor
tarea pe care a avut-o ta 
cea de a doua repriză a 
meciului eu Nottingham, 
fa care a marcat două 
goluri. Ia prima repriză 
nimeni a-ar fi dat măcar 
un... penny pe Pickering, 
care, ratînd ocazie după 
ocazie, a fost huiduit de 
public. Noroc că la tol
ba 1 sînt două reprize...

Dacă pentru Pickering 
Everton a plătit 90.000 de

pistolul!
înfringere prin k.o. pro
nunțată împotriva sa Ia 
meciul disputat cu Charlie 

Smith. Intr-adevăr, împre
jurările în care a avut loc 
acest meci sînt cu totul ie
șite din comun 1 cu puți» 
înaintea începerii meciului, 
în vestiarul unde se afla 
Blake a pătruns un individ 
mascat care i-a pus un re
volver în piept și i-a spus: 
„Ori pierzi astă-seară, ori 
vel îngrășa iarba cimiti
rului". Blake pretinde că 
aceasta este cauza pentru 
care a suferit primul k.o. 
din cariera lui de pugilist 
profesionist. „Aveam ner
oii atît de zdruncinați — 
a declarat el — incit nu 
am putut schița nici o miș
care in ring".

S-a deschis o anchetă.

Autocritica
Eu n-am fosl Ia aeroport 
Ca să felicit jucătorii 
In urma splendidei victorii. 
Deși-s adeptu-acestui sport.

De ce ? E gro’a ca să explici 
Cu-atît mai mult că după 

masă
Fusei pe-aproape, la Bă

neasa,
La un cumnat ce stă pe-aici

Dar seara, cînd la „TE LE- 
SPORT"

Văzui echipa aclamată. 
M-am întristat așa pe dată 
Că n-am fost la aeroport.

De-aceea jur că-n viitor. 
(Concret: după Olimpiadă) 
Oricine-o vrea o să mă vadă 
C-aștept pe medaliațî cu 

flori 1

CIUPI RADULESCU

BRUMEL ..AMENIN
ȚAT..."

„Nikolai Valoiuk este 
indiscutabil mai talentat 
decît Brumei și are și ca
lități fizice mai bune de- 
cît recordmanul nostru 

mondial" — a declarat, 
nu de mult, cunoscutul 
antrenor Diacikov.

Referindu-se la perspec
tivele sale, Valciuk a fă
cut o declarație glumeață:

— „Voi fi un bun să- 
ritor atunci cînd voi reuși 
să sar peste poarta de 
fotbal !a

...Care are 2,44 m.

lire sterline, în schimb 
pentru stoperul Frampton 
micul club sătesc Dalwood 
n-a trebuit să dea decît... 
5 șilingi, ceea ce repre
zintă cel mai mic trans
fer Înregistrat vreodată ta 
fotbalul englez.

Dn amănunt este ne
cesar 1 Frampton are... 
53 de ani I

OKI

Halterofilul Lazăr Ba- 
roga a cucerit locul I 
la categoria semigrea 
In „Cupa Dunării*.

El a... aruncat mereu 
In palmares un trofeu ;
îi doresc susținătorii
Ca să... smulgă noi victorii/

Sărind 7,74 m la lungi
me Mihai Slmlonescu a 
Intrat în rîndul primi
lor performeri euro
peni.

Săritura sa, firește,
De pe-acum ne 

mulțumește ;
Dar o vrem» ceva mal... 

lungă
Pîn-la... Tokio să-ajungă.

1. CHIVEJ

Meciul dintre echipele 
de rugbl Grlvița Koșle 
și Progresul s-a soldat 
cu eliminarea a trei 
Jucători de pe teren

Ele, se prea poate. 
Au vrut să arate 
Care e mai tare 
Prin... eliminare.

Fotbaliștii de la Me
talul Tîrgoviște au co
mis multe durități in 
partida de la Buc. ești 
cu Știința.

„Metalul"-fapt interesant 
Aduce cu un diamant.
C-o precizare, din păcate ; 
Aduce doar la... duritate.

V. D. POPA



fn fain ștachetei ridicată la 1,02 m
IMPRESII DE LA HAGEN

Amănunte despre organizarea primei ediții 
a „Cupei Europei” la atletism

• ECHIPA R.P. ROMÎNE ÎN GRUPA I • SE PRi 
PUNE CA SEMIFINALELE FEMININE SA Alt 

LOC LA BUCUREȘTI.

Cînd am primit invitația să particip 
la concursul organizat de Athletili 
Klub Hagen—1860, mărturisesc sincer 
că primul lucru pe care l-am făcut a 
fost să cercetez un atlas geografic. 
Scuzati-mi lipsa cunoștințelor mele de 
geografie, dar pînă acum, vă spun 
drept, nici n-auzisem de o localitate 
Hagen în R. F. Germană. Atlasul însă 
m-a lămurit fi... avionul m-a dus la 
Koln.

N-am apucat bine să cobor scara pusă 
la avion și m-am și văzut cu brațele 
încărcate de flori. Am avut cinstea să 
fiu așteptată chiar de primarul Hagen- 
ului, dl. Krug, de reprezentanți ai 
federației de atletism din R.F.G., de 
delegați ai clubului organizator, de 
ziariști etc. Mi s-a făcut o primire 
emoționantă și tot timpul cit am fost 
oaspetele orașului Hagen am fost în-

PE SCURT
ECHIPE MASCULINE DE BASCHET 

din 14 țări europene se întrec la Ge
neva în turneul preolimpic care va 
desemna două formații calificate pen
tru focurile Olimpice de la Tokio. 
Turneul a început cu o surpriză : se
lecționata Finlandei a întrecut în pri
ma seară cu scorul 80—58 (40—21) 
reprezentativa R.P. Ungare, cotată 
printre favoritele întrecerii. Alte re
zultate: Grecia — Elveția 87—82
(38—-33); R. P. Bulgaria — Anglia 
82—62 (41—23); Franța — Belgia 
78—73 (42—36); Spania — Olanda
85—80 (43—37); Izrael—echipa care 
reprezintă formația comună a Germa
niei 65—56 (29—18). Echipele sînt 
împărțite în două serii, urmând ca 
primele două clasate să dispute semi
finalele, iar finalistele să se califice 
pentru Tokio.

ÎN ORAȘUL LUTTICH (R.F.G.) s-a 
'desfășurat recent un concurs de ci
clism la care au luat parte echipele 
olimpice de pistă ale R. F. Germane, 
Franței și Belgiei. în proba de 1 000 
m cu start de pe loc a cîștigat belgia
nul Sercu, cronometrat cu timpul de 
1:11,6. La urmărire pe echipe (4000 
m) primul loc a revenit selecționatei 
franceze în 4:50,3.

CEA DE-A 19-A ETAPĂ a turului 
ciclist al Italiei desfășurată pe traseul 
Alexandria—Goni (200 km) a fost câș
tigată de olandezul! Lute în 5h 42:25,0 
(medie orară 35,903 km). în același 
timp au trecut linia de sosire italienii 
Ronchini, Batistini, Neri, Colombo și 
Fabbri. în clasamentul general indivi
dual, cu trei etape înainte de termi
narea competiției, conduce francezul 
Anquetil, urmat la 33 sec. de Fontana 
și la 1:22,0 de Zilioli, ambii Italia.

(Agerpres)

CAMPIONII MONDIALI ÎNVINȘI 
PE TEREN PROPRIU

După cum se știe, la Rio de Janeiro 
țiS ao Paulo se desfășoară un turneu 
•jubiliar cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea federației brazilie
ne de fotbal. La acest turneu dotat cu 
„Cupa națiunilor" participă reprezen
ta.iva țării gazdă (campioană mon
dială), Anglia, Portugalia și Argen
tina.

Miercuri la Sao Paulo s-a înregistrat 
una din cele mai mari surprize din ulti
ma vreme: Brazilia a fost întrecută 
cu categoricul scor de 3—0 (1—0) de 
reprezentativa Argentinei. Joi, tot la 
Sao Paulo, echipa Portugaliei a ter
minat la egalitate, 1—1, cu reprezen
tativa Angliei. Scorul a fost deschis de 
portughezi prin Flores (în min. 41), iar 
englezii au egalat prin Hunt (min. 57). 
în clasament conduce Argentina cu 4 
p. fiind neînvinsă. In ultimele meciuri 
Argentina întîlnește Anglia iar Brazilia 
Portugalia

CREȘTE POPULARITATEA 
FOTBALULUI ÎN AUSTRALIA

In prezent, una din echipele frun
tașe din campionatul englez, Everton, 

conjurată cu dragoste și cu o deose
bită simpatie. Am văzut în toate aces
tea, în primul rînd, prețuirea de care 
se bucură țara mea, oamenii ei.

Hagenul, deși se află la cea 40 de 
kilometri de Diisseldorf, este conside
rat — în mod practic — ca aparținînd 
acestui important centru din R.F.G. 
Este un oraș industrial, ca majoritatea 
celor din bazinul Kuhr-ului, cu peste 
200 000 de locuitori.

în ziua dinaintea concursului am 
participat la un antrenament cu sări
toarele în înălțime din localitate, mi 
s-a făcut un film de 15 minute pentru 
televiziunea din Koln, am avut dis
cuții cu conducătorii și sportivii lui 
A. K. Hagen.

Duminică a avut loc concursul. La 
întreceri au fost prezenți sportivi din 
13 țări. Pe stadionul orașului am găsit

......................
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8 000 au jubilat la 1,87 m al Iolan- 
dei. Recordul fabulos de 1,92 

a eșuat.

o ambianță foarte plăcută și aplau
zele cu care am fost întîmpinată de 
cei peste 8 000 de spectatori m-au sti
mulat foarte mult.

După ce am trecut, din prima în
cercare, la 1,87 m, am cerut să se ri
dice ștacheta la 1,92 m. Am avut în
cercări foarte bune și eram sigură că 
voi doborî recordul mondial. La a doua 
încercare, pe care o vedeți în foto-

TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
PARTIDELE întrerupte în rundele 

10, 11 și 12 din turneul interzonal de 
șah de la Amesterdam s-au încheiat 
eu următoarele rezultate : Benko-
Bronstein remiză ; Rossetto—Vranesici 
1—0; Benkii—Stein 0—1; Lengyel— 
Tringov 1—0.

Clasament după 12 runde : 1. Larsen 
(Danemarca) 9,5 puncte; 2—4. Tai, 
Spasski, Bronstein (U.R.S.S.) 9 puincte; 
5-7 Ivkov (Iugoslavia), Smîslov 
(U.R.S.S.), Reshevsky (S.U.A.) 8,5
puncte; 8. Lengyel (R.P. Ungară) 8 
puncte; 9. Stein (U.R.S.S.) 7,5 puncte; 
10—11. Darga (R.F.G.), Portisch 
(R.P.U.) 7 puncte; 12. Gligorici (Iu
goslavia) 6,5 puncte. 

întreprinde un turneu în Australia 
Australienii au manifestat un interes 
deosebit pentru fotbal — joc relativ 
nou pe continentul lor. La 3 meciuri 
au fost prezenți în total peste 200 000 
de spectatori 1

ȘTIRI, REZULTATE

Turneul internațional de fotbal din 
S.U.A. : Bahia (Brazilia) — Blackburn 
Rovers disputat la Los Angeles s-a ter
minat cu un rezultat de egalitate: 1—1.

• La Budapesta în cadrul „Cupei Rap- 
pan“, Vasas Budapesta a învins cu 
3—1 (0—0) pe Linz (Austria). în 
sferturile de finală ale „Cupei Spaniei", 
Atletico Madrid a dispus cu 2—1 de 
Real Madrid. Echipa de fotbal Nacio- 
nal Montevideo și-a început turneul în 
U.R.S.S., jucînd la Kiev cu Dinamo de 
care a dispus cu scorul de 2—0 (1—0). 
Turneul internațional de la Geneva re
zervat echipelor de amatori a revenit 
formației R. F. Germane, care în ulti
mul joc a terminat la egalitate: 1—1 
cu Spania. Pe locul trei s-a clasat 
echipa Franței învingătoare cu 4-2 în 
partida cu Malta.

CARNET EXTERN

grafie (în pagina 1), am trecut șta
cheta, am aterizat în nisipul gropii și 
tocmai cînd mă pregăteam să-mi ma
nifest bucuria pentru noul record mon
dial, bara de lemn (atinsă desigur în 
timpul săriturii) s-a clătinat ușor și 
a căzut, în nisip, lingă mine. Am con
vingerea că dacă ștacheta ar fi fost 
din metal, n-ar mai fi căzut ea ci... 
recordul mondial, care ar fi măsurat 
astăzi cu un centimetru mai mult decît 
cel stabilit la 16 iulie 1961 la Sofia.

După concurs, spectatorii au pătruns 
pe stadion, s-au repezit să-mi strîngă 
mâinile, să-mi ceară autografe. în cîte- 
va secunde erau ctteva sute, gata-gata 
să mă sufoce de bucurie. A trebuit 
să intervină ...poliția, care m-a con
dus la vestiar.

Dl. Hamer, președintele clubului, 
remarca zîmbind că „pentru prima 
oară polițiștii trebuie să însoțească 
un atlet victorios și nu un... arbitru 
de fotbal care i-a nemulțumit pe spec
tatori !“...

Revenită de la acest concurs mi-am 
reluat pregătirea și, stimulată de în
cercările la 1,92 m mă voi antrena 
cu și mai multă sîrguință pentru a 
obține noi și noi succese, pentru a-mi 
aduce și eu, în felul acesta, modesta 
contribuție la marea sărbătoare a po
porului nostru, aniversarea a 20 de 
ani de la eliberare.

IOLÂNDA BALAȘ
maestră emerită a sportului

înaintea „europenelor* 4

„Cupa Dunării'-un examen util
De vorbă cu antrenorul Gh. Mănăilescu —

Zilele trecute s-a reîntors în Capi
tală reprezentativa de haltere a R.P. 
Rom.înP care a participat la cea de a 
patra ediție a „Cupei Dunării", de la. 
Ljubliana. Despre acest concurs de 
mare amploare ne-a vorbit antrenorul 
echipei romîne, G. MANAILESCU.

— CUM CARACTERIZAȚI ÎNTRE
CERILE DE LA LJUBLIANA?

— Actuala ediție a „Cupei Dunării." 
a fost excelent organizată de către fe
derația de specialitate din R.S.F. Iu
goslavia, Pe plan sportiv, întrecerile 
s-au ridicat la un bun nivel tehnic. 
Cu acest prilej au luat startul toate 
țările dunărene, mai puțin R.F. Ger
mană, care în acest timp a participat 
la întîlnirile de selecție pentru J.O.

CE NE PUTEȚI SPUNE DESPRE 
HALTEROFILII ROMlNI ?

— După cum se știe, echipa R. p. 
Romîna a ocupat locul III în cla
samentul general pe națiuni și nu
mai o eroare de arbitraj a făcut 
ca echipa țării noastre să nu se 
claseze pe locul II. Iată despre ce 
este vorba. La cat. semigrea, bu'garul 
Tac ev nu a ridicat regulamentar greu
tatea de 140 kg (la aruncat) și, bine
înțeles. arbitrii nu au acordat mișca
rea. Totuși, în urma unei contestații 
juriul a revenit asupra deciziei (cu 3 
voturi pentru și 2 contra). Dacă con
testația nu ar fi fost admisă, echipa 
Bulgariei ar fi pierdut numeroase punc
te, dînd posibilitate reprezentativei 
noastre să salte cu un loc.

Dintre halterofilii noștri s-au remar
cat: Ion Panait. care a ocupat locul 2, 
A. Toma (locui 3) și în primul rind

De ce nu participă Bobby Fischer 
la turneul interzonal?

La Amsterdam, unde se vor alege fi 
din cei 8 candidați la titlul mondial de 
șah, gongul a sunat trecerea în cea 
de a doua jumătate a turneului. De pe 
acum se fac pronosticuri. Și, curios, 
printre cei presupuși a deveni viitorii 
adversari ai lui Petrosian nu lipsește 
Bobby Fischer... Deși, după cum se 
știe, marele maestru american nu fi
gurează pe lista turneului interzonal. 
Totuși, mai sînt păreri că se va face o 
excepție pentru fostul „copil minune" 
al șahului de peste ocean. Cel puțin 
așa presupune cunoscutul comentator 
sovietic, A. Kotov, intr-un articol din 
săptămînalul „Nedelia". consacrat 
perspectivelor turneului interzonal și 
lucrărilor apropiatului congres ăl 
F.l.D.E. „Probabil — apreciază Kotov 
— se vor găsi voci care să sprijine 
cererea lui Fischer..."

în fond, ce a cerut Bobby Fischer? 
După cum aflăm de la Amsterdam, re
tragerea campionului american a fost 
motivată într-o amplă scrisoare adre

sată decanului șahiștilor olandezi, dr. 
Max Euwe. Fischer arată că este dis
pus să joace în primăvara anului vi
itor un meci de 10—12 partide cu ori
care din șahiștii calificați la interzo
nal, lăsînd să se înțeleagă astfel că 
el, deținînd o supraclasă evidentă, tre
buie dispensat de a mai participa Ia 
competițiile eliminatorii.

Cererea lui Fischer nu reprezintă 
ceva nou. încă acum doi ani, intr-un 
articol de răsunet apărut în revista a- 
mericană „Sports Illustrated", Bobby 
critica vehement sistemul de desfășu
rare a campionatului mondial de șah, 
arătînd că prezența în turneul candi- 
daților a mai multor reprezentanți din- 
tr-o singură (ară transformă o com
petiție strict individuală tntr-una pe 
echipe... Fischer a propus atunci ur
mătoarele amendamente la acest sis
tem: mărirea numărului de mutări ju
cate la tablă pînă la întrerupere, pentru 
a limita posibilitatea analizelor colec
tive; prelungirea partidei pină la 7 ore

de joc (în loc de 5 cît era înainte); 
înlocuirea turneului candidaților cu o 
serie de meciuri. în care fiecare can
didat își apără propria sa șansă.

Toate aceste propuneri au fost ad
mise de Federația internațională de 
șah.

Și totuși, tînărui șahist american nu 
este mulțumit. El cere acum ca șalan- 
gerul să fie desemnat fără suita de 
competiții eliminatorii, direct dintre 
doi-trei șahiști considerați ca fiind cei 
mai buni. Fischer argumentează că, 
în actualele condiții, pentru a obține 
meciul cu campionul lumii, candidatul 
trebuie să susțină în decurs de trei 
ani peste 100 de partide de concurs, 
ajungînd complet epuizat în fata de
ținătorului titlului și fiind. în consecin
ță, o victimă ușoară a acestuia.

Chestiunea e foarte spinoasă și, 
bineînțeles, nu lipsesc nici contraargu- 
mentele. Așadar FIDE va avea de ho
tărît...

— V. V. -

PARIS (Agerpres). — Comitetul 
european de pe lingă Federația inter
națională de atletism s-a întrunit la 
Paris pentru a pune la punct organi
zarea primei ediții a Cupei Europei 
la atletism, care se va desfășura în 
1965. Vor lua parte 42 de echipe (24 
masculine și 18 feminine). Competiția 
se va disputa o dată la patru ani și 
va fi dotată cu „Trofeul Bruno Zauli“. 
Finalele vor avea loc între 11—12 
septembrie 1965 pentru echipele mascu
line și la 19 septembrie pentru echi
pele feminine, în două orașe din R. F. 
Germană.

în ce privește alcătuirea grupelor eli
minatorii, au fost propuse două pro
iecte în funcție de faptul dacă echi
pele R.D. Germane și R.F. Germane

Luptători romîni la turneul 
din R. S. Cehoslovacă 

în zilele de 6 și 7 iunie, la Cho- 
mutov (R.S. Cehoslovacă) se va des
fășura un turneu international de 
lupte clasice la care participă sportivi 
din R.P. Romirlă, R.P. Ungară, R.D. 
Germană și R.S. Cehoslovacă. Au fă
cut deplasarea I. Alionescu, I. Baciu, 
1. Țăranu și Gh. Popovici.

Sportivul de culoare Henry Carr 
(S.U.A.) a deschis seria recordurilor 
mondiale de atletism in acest an. Pe 
220 yarzi el a alergat 20.2 — ceea ce 
corespunde cu o viteză medie pe 100 
m de mai puțin de 10,11 Carr este 
unul din favoritii probei de 200 m 
la I. O.

L. Baroga, care a cucerit fără drept
de apel, locul I. Firește, și aceștia mai ț
au încă mult de muncit. I. Panait tre
buie să-și îmbunătățească nea.părat 
rezultatele la „aruncat" și A. Toma să-și 
mărească forța, o impresie bună a lă
sat D. Dolofan (20 ani) care la primul 
său concurs internațional peste hotare 
și-a corectat recordul personal de la 
365 kg. la 372,5 kg la „mijlocie”.

Nu sînt mulțumit însă de L. Ionescu 
(360 kg la semimijlocie), a cărui com
portare slabă din ultimul timp va tre- ’ 
bui pusă în discuția biroului federal | 
Nici F. Balaș nu s-a comportat la ni- | 
veiui așteptărilor. Faptul că a obținut I 
un rezultat mat slab decît la Vicenza j 
(de data asta într-o categorie superi- . 
oară) va trebui să constituie pentru el i 
un prilej de temeinică analiză, pentru j 
ca în celelalte competiții de mare am- ' 
ploare (apropiatele campionate europe- | 
ne) să se prezinte la valoarea sa rea- i 
lă. El va trebui să asculte sfaturile an- • 
trenorilor, să fie convins că este capa
bil să totalizeze 360—365 kg la catego
ria pană.

— CE HOTAR1RI IMPORTANTE 
S-AU LUAT CU ACEST PRILEJ ?

— Reprezentanții federațiilor de spe
cialitate din țările dunărene, precum și 
comisia de organizare a „Cupei Dună
rii" au hotărît ca viitoarele ediții să 
aibă loc după cum urmează _• 1965 la 
Budapesta; în 1966 la Viena; în 1967 la 
Bratislava. De asemenea în principiu s-a 
căzut de acord ca în viitor să se orga
nizeze „Cupa Dunării^ și pentru halte
rofilii juniori..

Interviu luat de I. OCHSENFELD 

vor participa separat 6au cu o form 
ție comună. O hotărîre definitivă va 
luată la Tokio, cu prilejul Congresul 
Federației Internaționale.

Echipa masculină a R.P. ROMIN 
a fost repartizată in grupa I de la Z. 
greb, alături de formațiile Franț< 
U.R.S.S., Suediei și Iugoslaviei.

În ambele proiecte se propune < 
una din semifinalele concursului fem 
nin să aibă loc la București, cu part 
ciparea echipelor R.P. ROMÎNE, Ai 
gliei, R P. Ungare, Italiei, Suediei, sa 
ale echipelor R.P. ROMINE, U.R.S.S 
R.F. Germane, Iugoslaviei. Norvegie 
Austriei. Din fiecare grupă semifinal 
se califică primele două echipe, cai 
au dreptul să angajeze un singur al 
let pentru fiecare probă, la finale.

Reprezentativa de polo 
a R. P. Romîne evoluează la Sofi

Ieri după amiază a plecat la Sofi, 
reprezentativa de polo a R.P. Romîne 
In capitala țării vecine jucătorii noștr 
vor susține două partide (astăzi și mii 
ne) în compania selecționatei R.P. Bul 
garia. Au făcut deplasarea, printre al 
ții, Ștefănescu, Zahan, Grințescu, Szabo 
Croner, Firoiu, Mărculescu.
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