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DINAMO-RAPID,
meciul etapei (a 24-a) în categoria A

a

Înmînarea
primelor Insigne 
de polisportiv

Terenurile de sport din în- 
eaga țară găzduiesc în aceste 
te entuziaste competiții pentru 
scerea normelor Insignei de 
slisportiv. Mulțl dintre cei care 
oresc să cucerească insigna 
-au văzut eforturile încunu- 
ste de succes.

PRIMII PURTĂTORI 
Al INSIGNEI

Cei dinții purtători al Insignei 
> polisportiv din regiunea Su- 
iava au fost micii sportivi de 
r școala do 8 ani Zamca din 
rașul Suceava. 70 de eleve și 
levi au primit joi insigna, în 
adrul serbării de închidere a 
nului școlar. In zilele următoa- 
3 se va înmîna, în adunări fes- 
vef Insigna de polisportiv al- 
>r tineri și tinere din raioanele 
lura Humorului și Câmpulung 
are și-au trecut cu succes toate 
robele.

■VENIMENT DEOSEBIT LA 
ȘCOLILE DIN GALAȚI
La școala profesională a Corn- 

•înotului siderurgic din Galați 
avut loc miercuri festivitatea 

amânării Insignei de polisportiv, 
levii școlii au aplaudat pe 
27 de colegi ai lor care 
•rimit frumoasa insignă. Tot 
r-un cadru sărbătoresc Ii 
iecernat insigna și celor 97 
levi și eleve de la școala 

ani nr. 28 din Galați. In 
junele Tudor Vladimirescu, 
lependența și Ivești (raionul Ga- 
ați) vor fi organizate duminică 
oncursuri cultural-sportive cu 
•rilejul cărora vor fi înmânate 
asignele de polisportiv tineri- 
or care și-au îndeplinit toate 
tormele.
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Iată-ne ajunși — în campionatul categoriei A — înaintea celei de a 
24-a etape; acesteia îi vor urma încă două, plus jocurile restanță 
(programate pentru miercuri 24 iunie), după care se va trage linie și 

se va aduna...
Etapa de mîine este una dintre cele mai așteptate. Este etapa cuplajului 

inter-bucureștean, cu un derbi — Dinamo — Rapid —■ în pofida „interven
ției gălățene" și cu o „deschidere" — Steaua — Progresul — mereu 
atractivă.

Deși cu 4 puncte avans față de urmăritori, campionii au acordat atenția 
cuvenită jocului cu Rapid, pregătindu-se asiduu în cursul săptămînii; apre
ciind valoarea adversarului, dinamoviștii au luat drept etalon nu rezultatul 
înregistrat la Galați ci pe cel de la Belgrad, obținut de selecționata catego-

® PROGRESUL — 
STEAUA, UN JOC 
ATRACTIV • PA
TRU PARTIDE CU 
IMPLICAȚII PEN- 

I TRU ZONA INFE
RIOARA A CLA- 

SAMENTULUI

Ion Ionescu: Atentie la zid, iratilor 1

Internaționalele" de gimnastică
ale R.P. Romine

O DUPA-AMIAZA
DE SPORT

LA „DINAMO

(Continuare în pag. a 5-a)

DINAMO
cadrul Spartachiadei

și normele Insignei

număr cit mai mare

in cadrul acestei

(CITIȚI AMĂNUNTE lN PAG. A IV-A)

Meciul n avea loc

MATURITATEA"

pe stadionul Republicii

Floretistii romîni 
participă 

la „Cupa
Azi și mîine, orașul 

Bologna va găzdui în
trecerile tradiționalului 
concurs internațional de 
floretă masculină dotat 
cu „CUPA GIOVANNI".

La acest concurs țara 
noastră va fi reprezen
tată de trăgătorii IONEL 
DRIMBA, ȘTEFAN HAUK- 
I.ER și ATILA CSIPLER.

Stadionul din parcul 
sportiv Dinamo va găz
dui astăzi un bogat pro
gram competițional. Este 
vorba de o serie de con
cursuri din cadrul Spar
tachiadei republicane — 
volei, haltere, natație, 
handbal, popice, baschet 
etc. — care vor începe 
la era 16.

In cadrul diverselor 
manifestații sportive de 
astăzi este programat, 
de Ia ora 17,45, meciul 
de fotbal, de baraj, din
tre echipele bucureștene 
Electronica și Metalul 
Floreasca, câștigătoare 
ale celor două serii ale 
campionatului orășenesc 
categoria I.

Apărarea Progresului: Baricadați bine, băieți, să nu 
pățim ce-a pătit U.T.A.!

Desen de NEAGU RADULESCU

Electroputere Craiova
Elena Leustean-Popescu la sol

(Citiți în pag. a IV-a amănunte des- ț 

pre întrecerile din prima zi)

a întrecut la lupte libere
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TINERI Șl TINERE! In

-republicane vă

de polisportiv.

puteți trece

Participați In

la concursurile organizate

competiții!

Derbi în campionatul de rugbi reprezentativa R.S.F. Iugoslavia

GRIV1ȚA ROȘIE

Spartachiada republicană
iu £ost desemnați campionii raionului Curtea de Argeș

■ ■ n

• • . • ;< S

In ultimele zile, terenurile de sport din orașul Curtea de 
Argeș au cunoscut o animație deosebita. Sute de tineri de 
pe tot cuprinsul raionului și-au dat întîlnire la întrecerile 
celei de a doua etape a Spartachiadei republicane. Cu acest 
prilej au fost realizate cîteva rezultate bune. Bunăoară, 
tînărul Gh. Răvescu, de la Știința-Domnești a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu 9,48 m; M. Constantin, de la aso
ciația sportivă Carpați din localitate, a ocupat primul loc la 
săritura în înălțime cu rezultatul de 1,70 m, iar tînărul Ion 
Furtună de la I.C.H. Corbeni, a parcurs 100 m în 11,9 secunde. 
La jocurile de handbal și fotbal titlurile de campioane pe 
raion au revenit echipelor Știința Curtea de Argeș și, res
pectiv, Unirea-Corbi,

In fotografie, un aspect de la jocul de volei dintre echipele 
Știința Curtea de Argeș și I.C.H. Corbeni, încheiat cu victoria 
primei formații : 2-—1.

Fază de la unul din jocurile — 
totdeauna interesante — dintre 

Dinamo și Gr ivita Roșie.
Foto: T. Roibu

Pe culoarele liceului wl. L. Caragiale* din București, emoția 
e generală. Se dă doar examenul care certifică „maturitatea" 
absolvenților. Și nu-i lucru ușor să reușești să dovedești în 
fața unei comisii prezidate de profesorul universitar Haralam- 
bie Ionescu că îndeplinești' toate cerințele pentru a intra de 
azi încolo în rîndul „oamenilor mari“ I

Azi, înseamnă 27 iunie, ziua în care secretariatele tuturor 
liceelor din țară vor ștampila „Diploma", care consfințește 
maturitatea unei noi generații.

Dar pînă atunci, cum spuneam la început, pe sălile liceului „I. L. Caragiale' inimile 
tuturor se făcuseră cît un purice...

într-un colț patru băieți se înghesuiau deasupra unei cărți de matematică. Sînt 
componenfii schifului de 4+1 al liceului, care astăzi își conduc echipajul cunoștințelor 
spre pontonul „maturității*. Facem foarte repede prezentările. Dan Bodea, Dan Moi-

(Continuare In pag. a 3-a)

Reprezentativa de lupte libere a R.S.F. Iugo
slavia, caro a participat la „triunghiularul" de 
la Galați, s-a oprit la Craiova unde a susținut 
un meci cu Electroputere, formație care acti
vează în seria B a campionatului republican. 
Craiovenii au reușit o frumoasă victorie înire- 
cind cu 4%—31A formația iugoslavă. Victoriil® 
sportivilor noștri au fost obținute de P. Coman 
la 57 kg., M. Bădiță la 63 kg și P. Cîrciumaru 
la 78 kg.

N. Sandu la 70 kg, Ureianu la 87 și M. Martl- 
nescu la categoria grea au făcut meciuri nule.

ACTUALITATEA
TURNEUL PISTARZILOR 

ROMÎNI TN R. P. BULGARIA
După concursul de la Pleven, 

unde au stabilit un nou record al 
R.P.R. la proba de urmărire echi
pe, pistarzii bucureșteni evoluează 
simbătă și duminică pe velodromul 
din orașul Rozgrad. Ei se vor în
tâlni, din nou, cu unii dintre cei 
mai buni cicliști din R.P. Bulgaria, 
in programul competiției figurea
ză probe de viteză, 1000 m cu 
start de pe Ioc, urmărire echipe, 
cursă cu adițiune de puncte etc. 
UN IMPORTANT CONCURS 

PREOLIMPIC DE TIR
LA MOSCOVA

Astăzi pleacă la Moscova lotul 
nostru olimpic de tir care participă 
la an mare concurs internațional. 
Din delegație fac parte I. Sîrbu. 7. 
Ciulu, N. Rotaru, V. Enea, Af. Antal, 
G. Maghiar, N. Bratu, T. Jeglinschi, 
St. Petrescu, 1. Tripșa, AI. Roșea. 
Al. Dumitriu, V. Atanasiu, St. Ca
ban, Al. Grosaru, N. Flamaropol. 
și alții.

CANOISTII ROMÎNI 
LA „REGATA HANOVRA"
Ieri a părăsit Capitala, pe calea 

aerului, un grup de sportivi romîni 
pentru a participa la un mare con
curs internațional de caiac<anoe 
„Regata Hanovra". care se desfă
șoară astăzi și mîine.

SPORTIVA
——
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IM AT AT IE VOLEI
a sfirșit de săptămină, numeroase competiții Evenimentul principal al săptăminii viitoare
PRIMUL CONCURS DE ÎNOT ORGANIZAT LA BAZINUL 
CAMPIONATUL DE POLO AL JUNIORILOR • ÎNTRECERILE

DR DE LA PLATFORMA • CAMPIONATUL
ALTE CENTRE DE INIȚIERE ȘI-AU

Ca la fiecare sfirșit al săptămînilor 
e vară, natatia are azi și mîine o bo
ats activitate competițională la toate 
ele trei ramuri ale sale: înot, polo și 
ărituri.
în Capitală, înotătorii clubului Di- 

amo vor participa la primul concurs 
rganizat la bazinul Dinamo, inaugu- 
at de fapt săptămină trecută cînd 
-au disputat primele jocuri de polo 
lin cadrul competiției organizată de 
icest club. Deoarece la startul pro- 
>elor se vor întruni unii dintre cei mai 
>uni înotători ai tării (Emil Voicu, 
îristina Balaban, Vasilica Rotaru ș.a.), 
ste de așteptat să se înregistreze re- 
:ultate bune și poate chiar recorduri 
de tării. Tot în Capitală, dar la ștran- 
lul Tineretului, cei mai tineri înotători 
zor lua parte la un concurs de clasi- 
icare organizat de comisia de specia- 
itate a orașului București.

O interesantă întrecere se va desfă
șura pe lacul Buftea. Aici, cei mai 
puni înotători din Snagov, Crevedia, 
Racari și Buftea vor participa la 
„campionatul Lacului Buftea" organi
zat de asociația sportivă Bumbacul din 
Buftea. Concursul constă dintr-o cursă 
de 6 km pentru bărbați și una de 4 
km pentru femei.

Săritorii își vor disputa întîietatea 
la platformă în cadrul etapei pe ra- 
oane a Spartachiadei republicane. 
>upă comportarea bună avută săp- 

tăniîna trecută la trambulină, este 
de așteptat ca azi și mîfne să asistăm 
la sărituri frumoase care să oglin
dească seriozitatea pregătirilor efec
tuate în ultima vreme.

In sfîrșit, echipele de polo partici
pante la grupa I a campionatului re
publican al juniorilor șe vor întrece în 
cadrul etapei a șasea a turului. Amin
tim că înaintea acestei etape clasamen
tul este următorul:

Progresul 5 5 0 0 25: 2 10
2. S.S.E. nr. 2 5 4 1 0 29:10 9
3. Rapid 5 3 1 1 20:14 7
4. CI. sp. școlar 5 2 1 2 18:20 5
5. Steaua 5 2 0 3 22:20 4
6. S.S.E. nr. 1 5 1 1 3 18:17 3
7. Dinamo 5 1 0 4 14:21 2
8. Știința 5 0 0 5 2:44 0

Luptă pentru balon!

cursului respectiv, ceea ce exclude practic 
orice posibilitate de pregătire metodica a 
sportivilor pentru participarea la o anu
mită probă, la o anumită dată.

Comisia orășenească, care ar putea să 
influențeze în bine activitatea desfășurată 
în cele 7—8 luni reci ale anului la piscina 
Floreasca, nu manifestă vreo preocupare 
deosebită în acest sens. După cum rezultă 
din regulamentele pe care le întocmește, 
din toleranța extremă față de multiplele 
abateri chiar de la aceste regulamente, 
membrii comisiei de competiții —. ei în
șiși antrenori — par să fie chiar interesați 
în menținerea acestui statu quo. Nici co
legiul de antrenori al orașului București 
și nici colegiul central —• care a avut 
în trecut sarcina de a îndruma activitatea 
pe această bază de interes republican — 
nu au luat și nici nu au preconizat vrea 
măsură. Colegiul central de antrenori nu-și 
exercită funcția pentru care a lost ales, 
intrunindu-se foarte rar și — se pare — 
formal în preajma unor consfătuiri orga
nizate de F. R. Natație. Dacă planurile 
de pregătire pe 1964 nu ar fi trebuit co
municate antrenorilor din provincie pre- 
zenți la consfătuire, colegiul n-ar fi găsit 
probabil nici pînă azi un motiv pentru 
a se întruni. In felul acesta se explică de 
ce natația a fost una din puținele ramuri 
care nu a organizat o tabără In vara anu
lui 1963, dar pe care a organizat-o în 
schimb în decembrie, ca o compensare, 
incluzînd însă mai multe elemente neco
respunzătoare, și aceasta in detrimentul 
altora. Se explică — de asemenea — de 
ce în fiecare an încheierea activității în 
bazin descoperit coincide cu o întrerupere 
de cel puțin o luna a pregătirii specifice 
(din cauza întîrzierii cu care se deschide 
bazinul acoperit), de ce din iunie 1963 nu 
s-a mai procedat la trecerea organizată 
a probelor de control specifice și nespe
cifice (nici măcar pentru sportivii fruntași 
și cei din loturi), de ce în perioada de 
maximă necesitate s-au afectat la bazinul

DINAMO 
SARITORI- 

LACULUI BUFTEA" 
DESCHIS PORȚILE

NUMEROASE CENTRE DE INIȚIERE 
ORGANIZATE IN ȚARA

Și în acest an comisiile regionale, 
raionale și orășenești manifestă o vie 
preocupare pentru organizarea cît mai 
multor centre de inițiere. Din Cluj, co
respondentul nostru Paul Radvani ne 
scrie că membrii comisiei regionale 
de natație au luat din vreme măsurile 
necesare pentru ca centrele de inițiere 
să-și desfășoare activitatea în condiții 
cît mai bune. Actualmente activitatea 
se desfășoară la ștrandul orașului și la 
bazinele din Parcul Babeș-Bolyai și 
de la stadionul Rapid. Coordonatorul 
centrelor, maestrul sportului Adalbert 
Iordachi, a declarat corespondentului 
ziarului nostru că în acest sezon nu
mărul copiilor participant la centre 
va fi cu 1500 mai mare decît anul tre
cut și că s-au luat măsuri pentru se
lecționarea cît mai judicioasă a ele
mentelor dotate. O atenție sporită va 
fi acordată centrelor din raioanele 
Aiud, Dej, Turda și Zalău.

Corespondentul nostru Aurel Crișan 
ne relatează că în regiunea Brașov con
siliul regional UCFS s-a îngrijit încă 
din timpul primăverii de organizarea și 
extinderea centrelor de inițiere. Copiii 
salariaților uzinei Steagul roșu, ca și 
ceilalți din cartierul cu același nume, 
învață înotul la centrul organizat la 
ștrandul Noua. Mult solicitat este și 
centrul clubului sportiv orășenesc. De 
buna desfășurare a activității acestor 
două centre se ocupă instructorii I. 
Bărbulescu și L. Păltinișan. In această 
vară s-a inaugurat și centrul de în
vățare din orașul Victoria, unde prof. 
I. Marian de la Școala medie din loca
litate s-a angajat ..să nu rămînă nici 
un elev care să nu știe să înoate". De
sigur, nu poate fi trecută cu vederea 
frumoasa tradiție a centrului din ora
șul Sighișoara unde harnica antre- 
noare Ecatsrina Tihi desfășoară o rod
nică activitate. Tn regiunea Brașov vor 
mai funcționa centre de învățare a îno
tului la Sibiu, Tg. Secuiesc și în alte 
orașe.

acoperit (zilnic și în cele mai bune ore) 
culoare întregi unor sportivi tineri, dar lip
siți de capacitate de efort, sau altora 
vîrstnici, care^ se^ străduiesc de ani de zile 
să mai cîștige cîteva zecimi de secundă.

Metodica folosită de antrenorii de înot la 
diferitele vîrste este — hotărît — necores
punzătoare. Cum însă această metodică 
este dependentă, ba chiar generată de con
dițiile de lucru, s-ar impune asigurarea a- 
plicării unor metode de instruire și antre
nament care să garanteze obținerea de 
performanțe.

Soluții în această privință există. Exi
stă chiar mai multe, toate însă cu 
caracter mai mult sau mai puțin ra

dical ; ele vor trebui sâ se râsfrîngă asu
pra tuturor domeniilor de activitate cu 
scopul unic de a se crea sistemul organi
zatoric și climatul adecvat necesităților de 
pregătire. De eficiența acestor măsuri, de 
hotărîrea și curajul cu care vor fi apli
cate, va depinde revirimentul notației noa
stre.

în primul r!nd ar trebui să se adopte 
un sistem organizatoric care să permită 
pregătirea zilnică a tuturor categoriilor de 
sportivi prin :

1) transferarea în aer liber, în lunile 
reci, a pregătirii înotătorilor și jucătorilor 
de polo (seniori și juniori I), bazinul aco
perit puțind să rămînă astfel în întregime 
la dispoziția sportivilor tineri ;

2) renunțarea la repartizarea culoarelor 
pe antrenor și alocarea de spațiu pe 
grupe, in funcție de stadiul de pregătire 
a sportivilor. Fiecare grupă să dispună 
zilnic și permanent de ore, conducerea ac
tivității în bazin și a pregătirii fizice ge
nerale pe uscat fiind asigurate pentru fie
care stadiu de pregătire de un colectiv 
separat de antrenori. Aceasta ar tinde că
tre trecerea treptată spre formarea de așa- 
zise „grupe de vîrstă", care au dat re
zultate excepționale in tari cu mare ex
periență ia domeniul notației.

Turneele internaționale de la Brașov și
• Programul amănunțit al jocurilor • Echipa masculină a 

și cea feminină a R. P. D. Coreene in centrul
Sînt puse la punct ultimele amănun

te organizatorice ale importantelor 
turnee internaționale de volei pe care 
le vor găzdui săptămină viitoare ora
șele Brașov și Constanța.

Mult așteptatele competiții, prețioa
se prilejuri de verificare pentru echi
pele a patru țări participante la J.O. 
de la Tokio (R. P. Romînă, Japonia, 
R.P.D. Coreeană și U.R.S.S.), rețin tot 
mai mult atenția iubitorilor de volei.

LA BRAȘOV, unde, în sala Armatei, 
are loc turneul feminin, meciurile pri
mei etape se vor disputa miercuri 24 
iunie cu începere de la ora 18 : Japo
nia—R. D. Germană ; R. P. Romînă— 
U.R.S.S. Joi 25 iunie, de la ora 18 : 
R. P. Romînă—R. D. Germană, R.P.D, 
Coreeană—U.R.S.S. Vineri 26 iunie 
echipele au zi liberă, în care vor lua 
parte la o excursie în Poiana Brașov. 
Sîmbătă 27 iunie, de la ora 18 : R. D. 
Germană—R. P. D. Coreeană ; R. P. 
Romînă—Japonia. Duminică 28 iunie, 
de la ora 9,30: U.R.S.S.—R. D. Ger
mană ; Japonia—R. P. D. Coreeană. 
Luni 29 iunie, de la ora 18 : R. P. Ro
mînă—R. P. D. Coreeană ; Japonia— 
U.R.S.S.

LA CONSTANȚA, programul turneu
lui masculin a suferit o modificare, 
din cauza neparticipării echipei R.S.S. 
Ucrainene, anunțată în ultimul moment 
de Federația de volei a U.R.S.S. Ca ur
mare, competiția nu va mai începe la 
25 iunie, ci vineri 26 iunie cînd, în 
Palatul sporturilor, de la ora 18, se 
vor disputa jocurile primei etape : 
R. P. Romînă—Farul și R.S.F. Iugo
slavia—R. D. Germană. Sîmbătă 27 iu
nie, de Ia ora 18 : R. D. Germană— 
Farul ; R. P. Romînă—R. S. F. Iugo
slavia. Duminică 28 iunie, de la ora 
9,30 : R.S.F. Iugoslavia—Farul, R. P. 
Romînă—R. D. Germană.

O EVOLUȚIE AȘTEPTATĂ
CU NERĂBDARE

Ne referim la evoluția echipei mas
culine a R. D. Germane. în mare pro
gres în ultima vreme, ea va oferi spec
tatorilor din Constanța, în afara pro
mițătoarei întreceri cu reprezentativa 
noastră, și atractiva revanșă a meciu
lui susținut în preliminariile „europe
nelor* cu voleibaliștii iugoslavi și cîș- 
tigat de aceștia cu 3—1 ; 15—13,
15—12, 11—15, 15—7. Despre valoa
rea formației R.S.F. Iugoslavia vor
bește de la sine recentul succes ob
ținut la Belgrad în fața echipei noas
tre. Iar cît privește posibilitățile gar
niturii germane, este semnificativă vic
toria cucerită în meciul cu echipa 
U.R.S.S., în seria preliminară a cam
pionatului european din 1963 : 3—2 
(11—15, 11—15, 15—10, 15—3, 15—8).

ECHIPA FEMININĂ A. R.P.D. CO
REENE ÎN CENTRUL ATENȚIEI

Gi legitimă curiozitate este aștep
tată apariția’ voleibalistelor din R. P. 
D. Coreeană la „mica olimpiadă* de 
la Brașov. Legitimă, pentru că de la

Simultan ar trebui asigurată funcționarea 
bazinului acoperit, din prima zi și pînă la 
sfîrșitul cursurilor școlilor medii.

Cu toate măsurile de descongestionare, 
trecerea de la două sau de la trei antre
namente pe săptămină la pregătirea zil
nică va necesita probabil totuși o reducere 
a efectivelor. La această reducere se va 
ajunge neforțat, exclusiv prin adaptarea 
sistemului competițional, nu numai la posi
bilitățile nou create, ci și la acelea ale 
cerințelor unei pregătiri pentru performanțe 
mai valoroase.

Colegiul central de antrenori și cel al 
orașului vor trebui să-și dea și ei contri
buția prin întocmirea unor planuri orien
tative, nu numai la nivelul de lot, ci pen
tru toate stadiile de pregătire, cu o perio
dizare care să asigure pregătirea zilnică 
prin folosirea unor decalaje în aplicarea 
ponderii factorilor de antrenament.

Ar trebui reînființată evidența sportivu
lui, fișe cu obiectivele de performanță in
termediare și finale pentru 1964 și cele de 
perspectivă, cu performanțele realizate — 
adevărate biografii sportive — evidență 
atît de utilă la analiza pregătirii și la 
aprecierea posibilităților sportivilor.

In general, colegiul central ar trebui să 
manifeste o preocupare și în alte direcții 
decît în aceea a pregătirii loturilor. Este 
mult mai puțin important dacă astăzi la 
una din probe — să spunem la 400 m 
liber femei — se obține la un concurs in
ternațional locul ultim cu o performanță 
de 5:30,0 (și aceasta cu mari sacrificii) 
sau dacă ne clasăm cu 5:50,0 pe același 
loc, dar fără asemenea sacrificii, decît ca 
să se urmărească schimbul de mîine, care 
TREBUIE să fie capabil să depășească 
recordul republican de senioare, fixat cu 
ani în urmă la 5:14,2, de către o junioară 
de categoria a doua de vîrstă.

Un capitol extrem de important este cel 
al adaptării sistemului competițional la 
necesitățile unei metodici moderne, cu fo
losirea critică a experienței din tarile cu 
o natație mai avansată, unde pentru aa- 

c-ampionatele mondiale 
din 1962 n-au mai fost 
văzute la lucru. De altfel, 
faptul că sportivele japo
neze, cu care am stat ieri 
de vorbă, s-au interesat 
în primul rînd despre e- 
chip a coreeană, despre 
ziua meciului lor cu a- 
ceasta, declarîndiu-ne că 
sînt informate despre re
dutabila sa forță, vorbește 
de la sine.

Cu certitudine deci, 
confruntarea echipei
R.P.D. Coreene cil repre
zentativele Japoniei și 
R. P. Romine și cu se
lecționata cluburilor din 
U.R.S.S. va fi extrem de 
concludentă pentru a con
tura perspectiva turneului 
olimpic de la Tokio. în 
ce privește valoarea și 
stilul de joc al celei de a 
cincea participantă la în
trecerile de la Brașov, *- 
chipa feminină a R. D 
Germane, ele sînt sensibil 
asemănătoare cu ale for
mației R. P. Polone, care 
va fi și ea prezentă La 
Olimpiadă.

„MATURITATEA"
(Urmare din pag 1)

sescu, Viorel Constantinescu și în fine 
ultimul, cel care tocmai demonstra o 
complicată formulă de analiză ma
tematică, cu abstracte integrale și 
nesfîrsite „șiruri", Barbu Dumitrescu.

— La matematică el (și Viorel 
Constantinescu mi-l arată pe Barbu) 
are cele mai puține „probleme". A 
obținut locul II pe țară la Olimpiada 
de fizică și matematică !

Aflu și facultățile pe care cei 4 
schifiști le „vizează". Enumerîndu-le 
în ordinea locurilor din barcă ar fi : 
electronică, metalurgie, arhitectură 
și — fără discuție — fizico-matema- 
tică.

— în ceea ce privește echipajul, 
nu ne vom „diviza", mă asigură tî- 
nărul elev al lui Pitagora.

★

Cîțiva pași mai încolo, se ceartă 
două fete. Motivul ? O „păcătoasă" 
formulă de alcool pe care ele nu 
reușesc s-o pună „de acord cu va
lențele" 1

Intervin în discuție, nu pentru a 
elucida formula (care pînă la urmă 
s-a arătat a fi „oh ! cît de simplă") 
ci penfru a sta de vorbă cu cele

tegoria de 13—14 ani nu se mai organi
zează de mult probe decît pe distanțele 
clasice (de la 100—400 m), pentru cei de 
11—12 ani, numai pe distanțe variind între 
100—200 m. Pentru copii de 9—10 ani ar 
trebui introduse probe pe distanțele de 
33 și 50 m, iar în cazul punctării pe locuri, 
punctajul ar trebui să fie independent de 
o limitare calitativă, care la rîndul ei ar 
genera și o muncă de calitate mai bună 
(de ex. categ. III și II, separat, pentru 
copii de 13—14 ani). Se pot introduce și 
probe de control — îndeosebi vara, cînd 
activitatea competițională locală este ca și 
suspendată — pe 25 și 33 m pentru copiii 
sub 9 ani și demonstrații cu preșcolari. 
Vara, la ștrandul Tineretului ar trebui or
ganizate reuniuni de antrenament, săptă- 
mînal, concursuri fără punctaj, exclusiv cu 
scopul verificării stării de antrenament a 
sportivilor. Abandonarea actualului conser
vatorism ai da imbold notației. S-ar putea 
organiza concursuri pe echipe (ștafete) pe 
distanțe mai scurte (4x50 sau 4x66 m) în 
toate procedeele, cu scopul verificării și 
pregătirii în concurs a sportivilor care nu 
au încă o pregătire adecvată participării 
în probele clasice și în toate perioadele, 
concursuri de verificare mixte, cu cîte una 
sau două probe pentru fiecare categorie 
de vîrstă în așa fel, îneît un sportiv să 
aibă posibilitatea să participe și la alte 
probe decît aceea care îi este specifică. In 
orice caz, punctajul ar trebui aplicat în- 
cepînd de la juniorii de cat. a Il-a de-abia 
de la realizarea unei performanțe de cate
goria a Il-a de clasificare sportivă, con
sidered că numai prin pretenții mărite față 
de CALITATE vom reuși să rezolvăm pro
blemele care le ridică astăzi pregătirea 
înotătorilor. Să fim așadar însuflețiți de 
lozinca : decît 70 slabi mal bine 10 buni...

IOSIF ENĂCEANU
antrenor

Constanța
R. D. Germane
atenției

Voleibalistele japoneze, pozlndu-ne ieri dimineață, 
cu prilejul plimbării făcute, ca să-i spună Bucu- 
reștiului un cald „Bine te-am găsiți" O amintire in 
plus din capitala noastră, despre care ele nu scapă 
nici cea mai mică ocazie pentru a ne împărtăși cît 

li-e de dragă.
Foto: T. Roibu

două... componente ale echipei de 
handbal în 7 a liceului: Florina Sușu 
și Eugenia Enică.

— Eugenia este portarul nostru, 
îmi spune Florina, iar eu... „căpitana" 
echipei liceului 1

Descifrez imediat „importanța" in
terlocutoarei mele 1 Și zîmbesc. Rea
litatea este însă că — ulterior aveam 
să descopăr — micuța „căpitană*- 
de echipă este una din cele mai bune 
eleve din clasa a Xl-a. Așadar, im
portanța își avea niște cauze neîn^ 
doios binemeritate.

★
Și — în sfîrșit — un erou al „ma

turității" care reprezintă o sinteză a 
celor pe care am vrut să-i prezint în 
reportai: Ion Tutoveanu, căpitanul 
echipei de baschet a liceului (cam
pioană școlară) și, pot zice, record
man. Este adevărat că deține un re
cord cu totul inedit în statistici : 
record de... medii: 10: treisprezece! 
Desigur că „performanța" o va re
confirma și cu ocazia examenului,
l-am  urat un „procentaj de 100 la 
sută", la realizarea — și de acum în
colo — a notelor maxime 1 Iar în me
seria de inginer energetician în care 
vrea să facă primul pas, succes !

★

...Și le-am urat la fel tuturor celor 
care — pregătiți cu sîrg — s-au pre
zentat astăzi în fața comisiei pentru 
a-și susține MATURITATEA !

Centru de inițiere 

in natație și la oradea
Din inițiativa clubului sportiv orășe

nesc CRIȘUL din Oradea. în localitate 
va fi inaugurat. în ziua de 22 iunie, 
un curs de inițiere în natație rezervat 
copiilor și elevilor între 5 și 14 ani. 
Cursul, care se va ține la ștrandul oră
șenesc, este programat pe o durată de 
21 de zile.

Ultimele înscrieri se mai primesc azi 
(8,30—11 și 16—18) și mîine (8—IL> 
direct la sediul ștrandului.
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A Vll-al ediție a Campionatelor 
internaționale ale R. P. Romine

LA ONEȘTI
■ . . ------- “f—-—

Faza a III-a a campionatului republican de motocros
CONSTANȚA 19 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Vineri au fost inau- 
jgiwate în Sala sporturilor din locali
tate, întrecerile cefti de a Vl.I-a ediții 
a Campionatelor internaționale de 
gimnastică ale R. P. Romîne. Parti
cipă — așa cum am mai anunțat — 
sportivi din 9 țări și anume: R.P. Ro- 
fnînă, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară, R.D. Germană, R.P Po- 
lonă.^ R.S.F. Iugoslavia, Franța și Nor
vegia. La festivitatea inaugurală au 
fost prezență numeroși iubitori ai spor
tului. constăiițe®! și oameni ai muncii 
aflați la odihnă în stațiunile de pe li
toral. Interesul major acordat con
cursului «e explică pe de © parte prin 
faptul că programul prevede evoluția 
cu exercițiile cerate la J.O. de la To
kio, iar pe de altă parte pentru ca 
foarte mu Iți dintre gimnașlii prezenți 
la Constanța fac parte din primele 
garnituri ale țărilor participante.

Țin să remarc că întrecerile primei 
zile de concurs s-an desfășurat într-o

lin nou teren de sport
Recent, sportivii satului Buda, co

muna Bogdănești din raionul Bîrlad, 
și-au desfășurat întrecerile pe un nou 
teren. La acțiunea de amenajare a 
acestui teren au luat parte aproape toți 
tinerii din comună care au prestat 1600 
ore de muncă patriotică, tată cîțiva ti
neri care s-au evidențiat cu acest pri
lej : Romică Focșa, Gheorghe Avratn, 
Florența și Elena Pană, Costică Do- 
brin și alții. Noul teren sportiv cuprin
de : teren de fotbal, volei, groapă .pen
tru sărituri în lungime, sector pentru 
aruncări și o pistă de popice.

V. TAMAȘANU — coresp. 

atmosferă prietenească și ele au fost, 
în general, de un bun nivel tehnic, 
începutul l-au făcut băieții. S-au im
pus, încă de la primele aparate, re
prezentanții țării noastre, în special 
F. Orendi, A. Cadar și G7i. Tohănea- 
nu. Dintre sportivii oaspeți, impresia 
cea mai bună au lăsat-o francezul 
Bernard Fouqweiix și norvegianul 
Storhauți.

REZULTATE TEHNICE. InTBMuul 
compus: 1. F. ’Creirili (R.P.R.) 55,95 
p.; 2. A. Cadar (R.F.R.) 55,55 p.; 3. 
B. Fouqueux (Franța) 55.40 p. Iată și 
primii clasați pe aparate. Inele: 1. I*. 
Soos (R.P.U.) 9,45; 2. Gli. Tofcaheahu 
9,40; 3-4. Fr. Orendi Și A. Cadar 9,35. 
C«î cu minere: 1-2. A. Stor'haug (5oî- 
vegia) și Fr, Orendi ‘9,30; 3-4. R. Vi- 
gard (Norvegia) și A. Cadar 9.25. Sol: 
1. Al. Silaghi 9,50: 2. P. Sons 9,30; 3. 
Gli. Coiadovicî 9,25. Bară: Fr. Orendi 
9,55; 2-3. A. Cadar și Gk. Tohăneanu 
9.40. Paralele’ 1-2. Fr. Orendi (R.P.R.) 
și 1. Varga (R.P.U.) 9,50; 3. B.
Fouquenx 9,40. Sărituri: 1. B. 
Foa-queax 9,35; 2-3. Ft. Orendi și Al. 
Silaghi 9,25.

Fetele noastre au fost și ele la 
înălțime, domiuînd întrecerea la toate 
aparatele. Sonia lovan și Elena Leuș- 
teanu-Popescu, mai ales, au fost ele
mentele de bază ale echipei. Dintre 
oaspete bine au „mers” Maria Tressel 
șt Aniko Ducza (R.P. Ungară), Elzbieta 
Apostolska și Barbara Eustakevicz 
(R.P. Polonă). Iată, de altfel, clasa
mentul la individual compus după exe
cutarea, exercițiilor impuse : 1. Sonia 
lovan 37,70: 2. Elena Leuștean-Popes- 
cn 37,60; 3. Maria Tressel 37,55.

Sîmbătă, concursul continuă cu exe
cutarea exercițiilor liber alese la toate 
aparatele, iar duminică au loc ultimele 
întreceri: evoluția primilor 6 clasați 
la fiecare aparat.

ILDICO ȘIRIANU i

Mîine dimineață la ora 9, pe terenul 
amenajat în dealul Belci de lingă 
Onești, se va da startul in faza a IlI-a 
a campionatului republican de moto- 
cros. Faptul că în Onești se organi
zează pentru prima dată un concurs 
republican de motocros a stîrnit un 
deosebit interes printre iubitorii spor
tului din .acest tinăr oraș muncitoresc. 
Sportivii participant au sosit în loca
litate, iar azi, începînd de la ora 9, 
vor efectua antrenamentul oficial pe 
traseul de concurs. Traseul măsoară 
2 OOO de metri și Cuprinde mai multe 
urcușuri, trambuline și o rampă cu în
clinație de 00 <fe grade, care-i ridică 
gradul de dificultate. In așteptarea 
startului de mîine, să consultăm cla
samentele pe clase după două faze : 
125 cmc — 1. T. Macarie (Dinamo) 16 
puncte.; 2. Cr. Dovids (Alela Iul) 10 p; 
3. 1. Popa (Dinamo) 7 p; 4. O. Puiu 
(St. roșu Brașov) 6 p; 5. P. Fifechef

crctisw-
fdfflfHoiiaim tc contratimp pc percent

FINALA JUNIORILOR
Cei mai tineri cicliști din 

noastră au în acest an un bogat 
gram ccmșietițional. Astfel, 
campionat republican 
mul său de desfășurare și probe re
zervate juniorilor.

Duminică dimineața se dispută, pe 
șos. București—Oltenița, finala pe 
țară a campionatului d‘e ’contratimp 
pe perechi. Juniorii de categoria I îți 
dispută întîietatea pe un traseu de 
30 km, iar cei de categoria a Il-a se 
întrec de-a lungul a 20 ’km. Plecările 
și sosirile an loc în dreptul bornei ki
lometrului 13,500. Primul start se dă 
la ora 9.

țața 
pro- 

fiecare 
-are în progra-

Sibîu) 5 p; 6. I. Sas (Steaua) 
Fr. S-zinte (St. roșu Brașov) 
T. Popa (Metalul) 1 p. 175 
1. M. Pop (Dînamo) 16 p;

Savin (Metalul) și 1. Ionesctt

(Voința 
2 p; 7. 
1 Pi 8.
cmc —
12-3. V.
(St. roșu Brașov) 10 p; 4. R. tJovids 
(Voința Sibiu) 5 p; 5. Al. Ionesctt 
(Steaua) 4 p: 6. 1. LăzăresCu (Energia 
Cîmpina) 2 p; 7. M. Covaci (Dîn'amo) 
1 p. 250 cmc — 1. M. Pop 1'2 p; 2. 
M. Dă-rrcscu (Steaua) 9 p; 3. Cr. Do- 
vicls 8 p; 4. Tr. Macarie 6 p; 5. Al. 
Șuier (Steaua) 5 p; '6. O. Puiu 4 p;
7. C. Goman (Poiana Cîmpina) 3 p;
8. E. Keresteș (Steaua) 1 p. 350 i>mb— 
1. Gh. Ion ('Steaua) 16 p; 2. O. Șteîani 
(St. roșu Brașov) 10 p; 3. E. Seller 
(Metalul) 7 p; 4. E. Kereșteș 5 p; 5. 
M. DănCecu 4 p; 6. P. From (St. roșu 
Brașov) 3 p; 7. V. Sabo ’(Dinamo) 2 
p; 8. St. Balog (Energia Cîmpina) 
1 punct.

j uM ori),Pro afros u l - Co mA r u ttotu I
Tinerii ’cicliști calificați în ultimul 

act al campionatului republican de 
icontra-timp pe perechi s-au pregătit 
intens, luînd parte la diferite con
cursuri de verificare. La întrecerile de 
duminică și-au anunțat participarea 
juniori din Brașov, București, Ploiești, 
Timișoara, Brăila, 'Tg. Mureș și Cluj.

Iu completarea programului au loc, 
pe aceeași șosea, întreceri pentru po
sesorii de biciclete de semicurse și 
turism.

A2l
NATAȚiE. Bazinul Dinamo de la 

ora 17: concurs cu participarea 
înotătorilor -fruntași de la Dinamo.

— ștrandul Tineretului., de la 
ora 15,30: concurs de sărituri de 
la platformă.

MBNE
NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, 

de la -ora '9„3t): concurs de clasi
ficare pentru tinerii înotători; să
rituri de la platforma; meciuri de 
polo în următoarea ordine: Clu
bul sportiv școlar-'Știința, Rapid—
5.5. E, nr. 2, Progresul-Steaua,
5.5. E nr. 1-Dinamo (campionatul

Lugoj (cwmpioiiotal de calificării), 
■FOTBAL. Stadionul „23 August" 

oră 1-6,15: Progresul — Steaua; 
■oro 18: Dinctnno — iRapid (catego
ria A)

RUGBI. Stadionul Republicii,ora 
10,15: Dinamo — Grivița Roșie 
(■categoria A).

CICLISM. Kilometrul 13,500 de 
p-e șoseaua București — Oltenița, 
de la ora 9: finala campiowlului 
republican de juniori (contratimp 
pe perechi).

DE LA START LA SOSIRE
DIN NOU 

GHEORGHE COSTACHE
. Pentru a noua oară, de la începutul 

sezonului competițional 1964 juniorul 
bucureștean Gheorghe Co- 
stăche reușește să-și îm
bunătățească recordul la 
aruncarea ciocanului, de 
data aceasta cu ciocanul 
„filare*: 58,70 m.

Marți, pe -stadionul „23 
August", Costache a reu
șit să adauge 1,35 m ve
chiului său record, stabi
lit sîmbăia trecută.

„De acum și pîiiă la 
sfîrșitul anului, ne spunea 
el, am renunțat să mă 
mai antrenez și să par
ticip la concursurile în 
care se aruncă ciocanul 
de 6 kg. Mă pregătesc cu 
sîrguință pentru prima e- 
dițîe a campionatelor eu
ropene de junkwî, din 
septembrie de Ia Varșo
via, și sînt liotărit să am 
o comportare cit mai bună. 
De aceea am și început 
pregătirea cu ciocanul de 
7,257 kg (cu care se va 
arunca la „europene"). 
Este o diferență mare, nu 
numai ca greutate, între 
cele două ciocane. Alt 
ritm, alte perspective. De 
aceea nici nu voi participa 
la „republicanele" de ju
niori. Vreau să obțin cit 
mai repede un rezultat de 
peste 60 de metri"..,

A 7-A TNTÎLNIRE 
ROMÎNIA-ITALIA

Duminică se va desfășura la Bari, 
pe coasta Mării Adriatice,’ cea de a 7-a 
edi(ie a meciului internațional feminin 
dintre echipele reprezentative ale Ita
liei și R. P. Romîne. Bilanțul întîlni- 
rilor precedente este favorabil sporti
velor noastre :
1956 24.6. Neapole Italia — B.P.R. SO—43
1957 23.6. București R.P.B. — Italia 4S.5—S3,5 
1956 5.7 Brno Italia — B.P.R. 43—47
1960 16.10. Neapole Italia — Jl.P.B. 36,5—67,5
1961 6.10. Timișoara R.PJt. — Italia 62—41 
1362 22.7 Dlosgy&x B.p.R. — Italia 54.5—49,5

In vederea acestei întîlniri reprezen
tativa noastră a plecat ieri în Italia. 
Pentru meciul de duminică a fost alcă- 
iitita următoaiea echipă: 100 in: Cri

sta Mesaroș (12,3) și Ecaierina Clteșu
(12.4) ; 200 m: Mesaroș (25,5) și Cheșu
(25,6); 400 m: Florentina Stancu
(57.4) și Ioana Petrescu (58,0); 800 m:

A1.W/.4 uiAco.\:r:scu
Fierica Grecescu (2:09,1) și Elisabeta 
Teodorof (2:09.7); 80 mg: Maria Jliulă 
(11,4) și Viorica ViscppoleaHu (1L8); 
înălțime; lolanda Balaș (138) și Pu
dica Voroneanu (1,60); lungime: Vis- 
copoleanu (6,19) și Gabriela Radule
scu (6,11); greutate : Ana Stilăgean 
(15,77) și Anca Gurău (14,70); disc: 
Lia Manoliu (55,16) și Olimpia Cata
ramă (52,93): suliță : Maria Diacone- 
scu (53,65) și Mihaela Peneș (52,14); 
4x100 m : Mesaroș, Cheșu, Viscopolea- 
nu, Rădulescu.

înaintea plecării maeslra emerifâ a 
sportului iOLANDA BALAȘ ne-a de
clarat : „în general, fetele noastre au 
o pregătire corespunzătoare și sînt În
tărite să lupte pentru a înregistra o 
o nouă victorie pentru culorile țării".

DIN FIȘIERUL 
DE PERFORMANȚE

Cercetînd lista performerelor mon
diale, din acest an, la aruncarea dis
cului fete putem vedea că cele două 
aruncătoare FOtnînce Lia Manoliu și 
Olimpia Cataramă dețin poziții frun
tașe :

1.57,66 Tamara P-ess (U.B.S.S.)
56,52 Virginia Mihailova (Bulgaria)
56,17 Ingrid Lotz (RDG)
55,28 Evghenia Kuznețova (U.R.S.S.)

5.55,22 Jolan Kleiber ne (Ungaria)
55,16 Lia Manoliu (Romirnia)
54,40 Irina Nemcova (Cehoslovacia) 
54,09 I. Stugner (Ungaria) 
54,00 Kxinahield Hausmann (RFG) 

10.53,70 L. Jakofțeva (U.R.S.S.) 
14.52,93 Olimpia Catanaimă (Romînia)

Cu aceste rezultate ambele noastre 
atlete au îndeplinit norma de 50.00 m 
fixată de IAAF pentru participarea la 
Olimpiada de la Tokio.

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
Pc stadionul Republicii se vor des

fășura astăzi (de ia ora 16,30) între
cerile campionatului Capitalei pentru 
juniori cat. a 11-a șl copii.

Dinamo-Grivița Roșie in campionaliil de rugbi
în general, „restanțele “ rși au 

farmecul lor. Uneori ele ae bucură 
însă de un interes cu totul deose
bit iși rezultatul Jo-r p-oaLe deter
mina schimbări ianportante în cla
samente, poate să deschidă s^u... 
să închidă drumnj unei echipe -Sjpre 
titlu. O astfel de întrecere sportiva 
o oferă meciul de rughi DINAMO— 
GRI VIȚA ROȘIE, programat mîine 
dimineață (de la ora 10,15) pe sta
dionul Reprjiblicîî.

Un veritabil derbi al campiona
tului, jocul de mîine — decisiv 
pentru stabilirea primelor locuri în 
clasamentul turului -— dintre cele 
două valoroase echipe ale mgbiu- 
lui nostru este așteptat cu firească 
nerăbdare de amatorii de sport.

•Penina a ilustra importanța jocu
lui de mîine, să reamintim prima 
parte a clasa men tu Lui :

1. Steaua
2. Dinamo
3. Progresul
4. Grwița Beție

11 8 3 JO 144:38 30
10 9 1 O 174:29 29
11 5 4 2 05:48 25
S 7 1 1 15 9^45 24

în clasament este cuprins și re

ACTUA
INTERNE:

® Ca în fiecare an federația noastră 
de specialitate va organiza vara aceas
ta o tabără de juniori și junioare, care 
va întruni cele mai talentate elemente 
tinere remarcate în cursul anului com- 
pctitional. Tabăra va fi organizată intre 
12 iulie și 2 august.
• O serie de echipe și-au continuat 

activitatea in acest sezon, dișputînd di
ferite competiții.

— Astfel, la BRAȘOV s-a desfășurat 
recent concursul republican de handbal 
al școlilor medii cu program special de 
educație fizică, lată clasamentele, la 
fete: 1. Timișoara 7 p; 2. Brașov 4 p; 
3. Tg. Mureș 2 p; 4. lași 0 p; la băieți: 
1. Tg. Mttreș <6 p; 2. flrașov 4 p; 3. 
Timișoara 2 p; 4. lași 0 p.

•— La PLOIEȘTI au .avut loc două 
competiții interesante: „’Cupa primăve
rii" (8 echipe masculine și 4 feminine 
din Ploiești) și „Cupa speranțelor" 
(8 formații de juniori și 5 de junîow® 
din Ploiești, Teleajen, Buzău, Rm. Să
rat, Tîrgoviște, Cislău, Mizii, Cîmpina și 
Vălenii de Munte). Gîștigăioare: Ral. 
Teteijen (wi) și Știința Vălenii de Mun
te (f) in „Cupa sperantetor", Ral. Te-

-

zultatul meciului cîștigat miercuri 
de Progresul în compania forma
ției 'Constructorul (6—3).

Așadar, an cazul unei victorii a 
dinamoviștilor, aceștia preiau con
ducerea în ■clasament cu două 
pwncte avans. De remarcat câ Di
namo poate deveni lider și în urma 
unui joc egal. Dar, la victorie speră 
și Grivița Roșie. în situația că o 
vor obține, jucătorii grivîțeni to
talizează 27 de puncte și presu- 
punînd că vor termina învingători 
și în „restanța“ cu Știința Pe*ro- 
șeuh .ei vor încheia turul carupio- 
naluJui cu 30 de pianele ca >și 
Steaua și Diuamo., nrmînd ca ordi
nea clasamentului să fie stabilită 
de numărul victoriilor, al victorii
lor directe, de esaveraj etc. Iată 
dar, cile schimbări de situații pot 
interveni, indiferent de partea cui 
va fi victoria. Tocmai de aceea,, 
derbiul în vederea căruia atît Di
namo cit și Grivița Roșie s-au pre
gătit cu piuită seriozitate reține în 
mod deosebit atenția iubitorilor de 
sport.

1

!

LITĂTI
9

leajen (m) și S.S.E. Ploiești în „Cupa 
primăverii". (Al. Bedrosian și Ion C. 
Ion, coresp.).

—- Ea ORADEA, comisia regională 
de handbal a organizat „Cupa Eliberă
rii". Primele meciuri feminine : S.S.E. 
— Tricoul 11—2 (3—1). TIPO—Voința 
13—7 (8—3). (Ilie G'hișa, coresp. reg.).

EXTERNE

• Laturile reprezentative — masculin 
și feminin — ale R.P. Ungare au în
treprins la începutul lunii un turneu 
in U.R.S.S. Rezultatele: Budapesta— 
Baku 20—10 la fete și 20—21 la băieți, 
R.P. Ungară — R. S. S. Azerbaidjan 
9—7 la fete și 18—15 la băieți ( jocuri 
disputate la Baku) ; R.P. Ungară — 
R.S.S. Ucraineană 8—8 și '6—9 la fete, 
21—18 și 21—17 la băieți (meciurile au 
avut loc la Kiev).

QFENI8A1A5A
tataiîta Dinii si Iun Panait9 9

slut noii caflipiort juniori 
ai Capitalei

Campionatul de tenis de masă ăl ju
niorilor buetirețterri s-a terminat cu 
victoria Constanței Dinu (Bere Gri
vița) și a lui Ion ,'Pana'it (Voința iPe- 
rierul). Iată rezultatele tehnice mai 
importante: simplu fete, semifinale: 
Elena Ciobanu — Roberta Toma 2—4), 
Coasianța Dinu — Liliana Panaii
2—C, finala : Constanța Dinu — Elena 
Cio'banu 2—1 (19, —18, 17). simplu 
băieți, semifinale: Gheorghiu — Preda 
2—‘0, Pana'rt — Aciu 2—0, finala: I. 
Panait —- I. Gheorghiu 2—0 (14, 19), 
dublu băieți, finala: Ovklisi Staniates- 

cia, Wctflae Danielis (A.S.A?) — Ion 
Panăit, Costadhe Constantin 2—1 (13, 
—18, 15), dublu fete, finala: Roberta 
Toma, Elena Cicfoanu (Bere Grivița) — 
Lîfiana Panait, Marina Ghentu '2—0 
(20, 11), dublu mixt, finala: Roberta 
Toma, Preda Dumitru (Bere Grivița, 
A.S.A.) — Constanța Dinu, Acru 2—1 
(1ST -17, 19).

Pentru faza următoare a campiona
tului republican de juniori s-au califi
cat următorii: 1. Panait, Gheorghiu, 
Aciu, Preda, N. Danielis, Ionfță, Cos- 
tacfae și Ștamatescu la băieți și Cons
tanța Dinu, Elena Ciobanu, Roberta 
Tema și Litiana Panait la fete.



Romînii au cîștigat f>e merit;*lcaua’ a întrecut u t A. la scon
î-0 (3-0)

rtpă meciurile de dumintea și joi, 
iliștii din Arad am părăsit Capi,- 
cu destinația Cluj, cu geamanta- 
plinc de... goluri : 6 primite de 

Dinamo și 7 de la Steaua. Firesc, 
ă această penibilă evoluție pune

înscrise
Peterscu,

prilej formația și forma jucătorilor 
pentru partida de duminică cu Pro
gresul. Cele 7 goluri au fost 
de Pavlovici (2), Voinea (2), 
Raksi și Bacoș (autogol).se

Aiircea Ivănescu-B-ucurești)Fără cuvinte... /

rebarea : cîte vor mai încasa pînă 
isă ? Căci văaîndu-i cum au jucat, 
a* și-au apărat culorile, cum s-aa 
entat în teren, cu greu puți coa
ie că jucătorii arădeni sînt capa- 
i de un reviriment duminică în 
a Științei Cîuj. La prima vedere s-ar 
rea că aceasta este » chestiune care 
ivește direct conducerea asociației, 

antrenorii și jucătorii formației 
a Arad. Dar na este așa. U.T.A. 
îcă în categoria A, iar calitatea — 
ti orice critică — a fotbalului pe 
re îl practică la această oră. nu 
iate fi trecută cu Vederea, ci impune 
area unor măsuri grabnice,..
Cei peste 20.000 de spectatori, pre- 
nți la „restanța* de pe stadionul 
rpublreii, au vizionat o întrecere des
picată sub semnul unei covîrșitoare 
periotități a fotbaliștilor bucureșteni, 
re au făcut lot ce au vrut cu min- 
•a și... adversarul. Ei au răsplătit 
i aplauze combinațiile reușite ale 
cătorilor de la Steaua care, fără efor- 
ri, i-au depășit pe arădeni la toate 
pitolele. Evoluția scorului a fost ți 

i la discreția lui Pavlovici și Voinea 
- aflați în cursă pentru ocuparea 
imului loc în clasamentul golgete- 
lor. A mai ieșit în relief forma 
ipă a lui Raksi, driblingurile pline 
1 savoare ale lui Creaniceanu, ca și 
ipetuozitatea Iui Sorin Avram. Apă- 
irea buicureșteană n-a avut probleme 
e rezolvat. Pe scurt, Steaua a făcut 
n joo reușit, verifieîndu-și ou acest

Știați căe..

16 
ÎD 

în- 
12.

echipa este bine pregătită și 
disciplinată, calități care au 

ra

Mi-
Te-
me-

doi frați Valentin și Alecu

(desen de
Arbitrul Petre Sotir (Mediaș) a con

dus bine formațiile :
STEAUA : Swciu — Georgescu, Pe- 

teseu, B. Nicultae, Cojocaru — Paulo- 
aici, Kvszlca 3, Avram, Voinea, 
haksi, Greiniceanu.

U.T.A. : Coman — Bacoș, Capnț, 
Mețcaș, Pecican Comisar, Chivu — 
Taniej, Ții-lea, fîoruf, Selimeși.

o. M -*

Miercuri 24 iunie:
I pațru jocuri restanță 

în categoria A
Au lost reprogramate jocurile res

tanță din etapa a IV-a a returului. Ele 
se vor desfășura miercuri 24 iunie, 
după următorul program : București: 
Rapid — Steagul roșu și Progresul
— Petrolul; Reșița: Știința Timișoara
— Steaua; Iași: C.S.M.S. — Dinamo 
București.

11 Cupe și clasamentele lor...
S-a consumat o nouă etapă în campio

natul categoriei A. Rezultatele w înre
gistrate au adus unele modificări în 
clasamentele cupelor oferite de o serie 
de ziare și reviste din Capitală, ln rîn- 
diurăle oe urmează publicăm situația la 
zi în aceste cupe.

„CUPA SPORTUL POPULAR» (oferită 
echipei Cu cea mai vatoroasă comporta
re) : 1. Rapid, 2. ÎMnamo Buc.. 3. Steaua.

„CUPA SCÎNTEIA TINERETULUI” (e- 
promo- 
U.T.A.,
(antre. 
titulari 
Traian

Ola

re) : 1. Răpii
JCtJPA SC_______ .

cbipei cu cei mai mulți jucători 
vați în categoria A) ; 1—2—3. 
Crișul și C.S.M.S. Iași.

„CUPA RADIOTELE VIZIUNII" 
nortflui care a dat cei mai mulți 
echipelor reprezentative) ; 1—2. 
Tonescu (Dinamo Bue.) șl Gh. 
(Steaua) — cite 14 jucători ; 3. Valentin 
Stănescu (Rapid) — 12 jucători.

„CUPA ROMINIA LIBERA" (echipei 
cu cel mai bun atac) : 1. Steaua 56 go
luri, 2. Dinamo Buc. 43 goluri, 3. Rapid 
40 goluri.

„CUPA INFORMAȚIA BUCUREȘTIU-

Dinamo-Rapid, meciul etapei (a 24-a) în categoria A
(Urmare din pag. 1)

bucureșteni 
o schimba-

riei A, căreia feroviarii 
i-au dat zece oameni. Nici 
re în formațiile celor două echipe pen
tru jocul de mîine. DINAMO va intra 
pe teren cu: Datcu — Popa. Nunweil- 
ler III, Nunweiller IV, Ștefan — P. 
Emil, O. Popescu — Pîrcălab, Ene II, 
Frățiiă, Haidu, iar RAPID, cu: An
drei — Lupescu, Motroc, C. Dan, Grea- 
vu — Dinu, Georgescu — Năsturescu, 
Dumitriu II, lonescu, Codreanu.

Victoria scontată în „restanța" cu 
U.T.A. a adus formația Steaua pe locul 2 
în clasament: la egalitate de puncte cu 
Rapid, dar cu un golaveraj superior. 
In eventualitatea obținerii unei noi 
victorii (mîine în fața Progresului), 
militarii vor totaliza 31 de puncte și 
vor asista, în continuare pe același 
stadion, la derbiul etapei: în postura 
de „suporteri" ai Rapidului, ta cazul 
ta care mai „țintesc" locul I, sau de 
susținători ai dinamoviștifor, dacă pre
tențiile lot se vor opri la locui secund. 
Fideli principiului „formația care cîjti-

După jocul selecționata categoriei Ă-echipa olimpică a R.S.F. Iugoslavia
Așadar, și cel de al doilea meci sus

ținut in fața echipei olimpice a R.S.F. 
Iugoslavia s-a încheiat cu victoria fot
baliștilor noștri. Scorul — la fel ca la 
București: 2-—1. Este o victorie de 
prestigiu, obținută în deplasare, în fața 
unei echipe valoroase.

Cu excepția .jucătorilor Radovici șt 
Miladînovici, reținuți în echipa lor de 
club penttu turneul ce-1 întreprinde 
în aceste Zile, șl a lui Zafnbata (în 
examene), iugoslavii au prezentat în 
meciul cu selecționata categoriei A cei 
mai buni jucători vizați pentru tur
neul de la Tokio. Șase dintre ei (Kur- 
kovîcl, Vujovici, Belin, Kop. Naumovîci 
și Samardzici) au jucat și în meciul 
din toamnă de-la București. Ba mai 
mult, cu acest prilej gazdele au veri
ficat și cîțiva jucători remarcați în ul
timele jocuri. Cum sînt mijlocașul Ra- 
sovici și înaintașul Takacs. Iugoslavii 
au ținut mult să obțină victoria, să-și 
ia revanșa. De fapt, aceasta era și 
atmosfera dinaintea meciului.

Tinerii noștri fotbaliști au avut o 
misiune dificilă cu atît mai mult cu 
cî't formația noastră avea în compo
nența ei mulți debutanți într-o par
tidă de un asemenea nivel (Lupescu, 
Grfijdeanu, Dinu, Andrei ele.). Lipsă 
de experiență a fost suplinită însă de 
o putere de luptă exemplară.

Referindu-tie la desfășurarea jocului, 
la evoluția echipei noastre, trebuie Să 
spunem că ta primele 20 de minute 
fundașii de margine, Lupesc» și Grea- 
vu, au fost nesiguri în intervenții, au 
dat udele pase greșite, s-au plasat de*

SINCERITA TE

mă explic: 
ce se pe- 
Uneri care 
A. La in- 
clipă din

Fard îridoialâ că multi dintre supor
terii echipei Progresul București se în
treabă de ce în ultimo vreme nu moi 
apare în formație fundașul de margine 
Liv’iu Colcfetiu ?

Am căutat răspunsul chiar la sutsa 
cea mai autorizată : la Colceriu.

„Cum să vă spun, mi-a răspuns Col- 
cetlu, pentru această dispariție sînt vi
novat, în primul rînd, eu. Să 
cft mine s-a intimpkrt ceea 
trece, din păcate, și cu alți 
stal promovați în categoria 
ceput, nu pierdeam nici o 
orele prevăzute pentru antrenament, du
ceam o viață sportivă după toate zega- 
Hle, munceam mult în teren și, de ce 
nu aș mărturisi-o, suplineam uncie lip
suri tehnico prin devotament țață de 
cauza echipei. Apoi, unele succese, um
flate la* maximum de „admiratorii ca
sei*. au făcut ca, așa cum citeam deu
năzi într-o cart», să Văd minai strălu
cirea șl să nu măi simt „fumul și tă- 
ciunii“. Flacăra iubirii pentru fotbal a

1.

gol în 9 meciuri.
FLACARA" (echipei cu cele 
rezultate în deplasare) : 1. Ra- 
2. Dinamo Buc. 13 p., 3. Stea-

LUI“ (goigeterului campionatului) :
Pavlovici (Steaua) 18 goluri, 2—3 Țîrlea 
(U.T.A.) și Voinea (Steaua) 15 goluri: 
4. lonescu (Rapid) 14 goluri.

„CUPA MUNCA* (celei mai disciplinate 
echipe) : 1. C.S.M.S. Iași 2. Petrolul.

„CUPA REVISTEI SPORT” (celui mal 
bun portar al campionatului) : 1. Andrei 
(Rapid) 1 ’ " *

„CUPA 
mai bune 
pid 14 p., 
ua 11 p.

„CUPA MAGAZIN” (jucătorului cu oei 
mai multi ani de activitate): Macrl 
(Rapid), Capaș (U.T.A.). dr. Georgescu 
(Știința Cluj).

„CUPA LOTO-FRONOS-PORT” (echipei 
cu cel mai bun golaveraj prin scădere) : 
1. Dinamo Buc. +29 ; 2. Steaua +23 ; 3. 
Rapid +14.

„CUPA STEAGUL ROȘU” (celui mai 
bun arbitru) : la sfîrșttul turului : Cor
nel Nițescu (Sibiu); la siîrșitul returu
lui : ?

gă nu trebuie schimbată" antrenorii 
trimit mîine pe gazonul de la „23 Au
gust" echipa eare a câștigat jocurile 
cu Știința Cluj și cu U.T.A. Adică : 
Suciu — Georgescu, Petescu, D. Nico- 
lae, Cojocaru — Pavlovici, Koska — 
Sorin Avram, Voinea, Raksi, Creîni- 
ceanu. * 1 * * * V.

...pe stadionul 1 Mai -din Vișeul de 
îus a avut loc primul meci de fotbal 
n nocturnă ? S-au întîlnit echipele 
Iradul Vișeu (din campionatul regio- 
lal) și Minerul Baia Sprie (cat. C). 
>oor final: 2—0 pentru Minerul.
1. Mocan u-coresp).

... a luat slirșit campionatul orășe- 
resc de fotbal la Onești ? A cîștigat 
efeipa Cauciucul care din cele 
neciuri jucate a obținut victoria 
4 și a făcut două meciuri nule, 

scriind 101 goluri și primind doar 
(A. Aromînesei-coresp.).

...deși meciul de juniori Crișul Ora
dea — Steaua roșie Salonta nu s-a 
disputat din cauza Reprezentării echi
pei oaepe, totuși cei peste 300 de spec
tatori au pielii prețul biletului de in
hare pentru a asista la meci ? Ar fi 
fost mult mai bine dacă organizatorii 
— clubul sportiv Grisul — nu ar fi 
pits în vînzare biletele pînă cînd n-ar 
fi fost siguri că le vor veni musafirii I 
(I. Boitos-coresp.).

...în comuna Oprișor, raionul Vînju 
Mare, există în campionatul raional 
o echipă (Voința) a cărei medie de 
v'srstă este de 19 ani ? Dar, nu acesta-i 
atu-ul principal al echipei. După cum 
ne informează președintele asociației 
sportive Voința Oprișor, tov. Lulea 
C-tin, ----- "i:‘x
foarte 
adus-o printre primele echipe din 
iofl.

...cei 
țea din echipa de juniori FI. roșie 
cofei s-au bătut între ei în timpul 
cittlui cu Chimica Onești, pentru că 
unul din ei (Alecu) a ratat un gol ? 
Rezultatul: amîndoi frații au fost eli
minați de pe teren de către arbitrul
V. Lupu. (Al. Andronescu-coresp.).

Iată programul etapei a 24-a : 
București, stadionul „23 August", 
Ora 16,15: Progresul — Steaua; 
ora 18: Dinamo — Rapid; Ploiești: 
Petrolul — C.S.M.S.; Pitești: Dina
mo — Siderurgistul; Reșița: Știin- 
a Timișoara — Crișul; Cluj: Ști
ința — U.T.A.; Constanța: Fătul 
— Steagul roșu.

Constanța: Farul

Progresul nu vaProgresul nu va fi un adversar co
mod pentru Steaua. „Nulul” reușit )a 
Brașov, arată că echipa s-a mat regă
sit și va aborda cu o „inimă mai bună" 
ultimele jocuri. Ce echipă Va alinia ? 
Pe aceea de la Brașov, cu o singură 

seori defectuos în focul la intercepție, 
l-au dublat însă de fiecare dată cu 
succes C. Dan și Grăjdeanu și astfel 
s-a reușit sa se depășească momentele 
grele de la începutul partidei, cînd gaz
dele au atacat permanent, mai ales pe 
partea lui Samardzici, o mare spe
ranță a iugoslavilor. în repriza a doua, 
cu excepția ezitării, cînd s-a lăsat sur
prinsă de „țîșnirea" lui Takacs, apăra
rea a jucat decis, astfel că atacurile 
iugoslave s-au oprit întotdeauna 1-a 
marginea careului de 16 metri, gaz
dele nereușind să tragă la poartă în 
această repriză decît de două ori.

In prima parte a meciului atacul nos
tru a acționat mai mult pe partea stin
gă, unde fonescu s-a descurcat mai 
Sine. în schimb, Dumitriu II nu a reu
șit să demonstreze pe deplin posibili
tățile sale reale. A fost foarte timorai, 
a jucat crispat și fantezia sa a dat 
mai puține roade decît ne obișnuise în 
meciurile din campionat. Așa stînd lu
crurile, Dinu a fost nevoit să acțio- 
tiețe pe un spațiu mare și s-a resimțit 
de pe urma eforturilor depuse, ne mai 
avcteiînd la valoarea sa. Schimbarea 
lui cu Octavian Popescu a fost bine
venită. Popescu și Georgescu au fost 
adevărate pistoane, care s-au făcut 
simțite mai ales în atac. Georgescu.de 
altfel, a fost cel mai periculos șuter 
în acest joc.

După pauză, echipa noastră s-a im
pus cu autoritate. Puterea de luptă și 
omogenitatea echipei, mult superioare 
formației iugoslave, au fost completate 
cu un joc tehnic, desfășurat intr-un

început sâ pălească, iar ceasurile de 
antrenament să dteVlnă lungi și plicths'b 
Ware. Bineînțeles toate acestea s-au 
repercutat în foc. Eu și „admiratorii" 
am considerat criticile juste ale condu
cerii tehnice ale echipei ca pe niște 
șicane... îtVttrîte din îhridie pfenftn... 
„valoarea" mea. Am fost, firesc, înlo
cuit din formație și acum trebuie s-o 
iau de la început. Dar, cum se spune, 
otice râu este spre bine. M-am trezit 1

Doresc să mai precizez un lucru : să 
nu luați această mărturisire ca un fel 
dâ pocăință falsă. De loc 1 Sînt niște 
concluzii la care am ajuns privind de 
pe marginea terenului, niște adevăruri 
simple dar greu de aflat cînd ai capul 
plin de fumuri..."

Comentariile sînt de prisos.

METALUL TTRGOVIȘTE — AMICIȚIA 
RIEHEN : 7—1 (2—0)

TÎRGOVIȘTE, 19 (prin telefon). — 
Peste 4 000 de spectatori au luai l»o 
în trilrunele etadioiiHlui din localitate 
pentru a urmări jocul amical itilerna- 
țional care a epus echipei Metalul pe 
formația elvețiană Amiciția Riebeii din 
Basel. Gazdele au cîștigat la soor — 
7—1 (2—6) prin punctele înscrise
de Constantin (min. 58 și 60), Beceanu 
(tain. 13), Georgescu (min. 25), Ion 
C. Ion (min. 47), Mihăilesen (min. 52) 
ți Oteanu (min. 82). Pentru Amiciția 
a ’înscris Mozer (min. 85) din 11 m.

Meciul a fost condus de arbitrul 
N. Mihăileseu.

M. AVANU, coresp.

excepție, în linia de atac: Oaidă sau 
Stoicescu pe aripa dreaptă în locul lui 
Baboie. Dar iatfi formația comunicată 
de antrenorul Dincă Schileru: Mîndru 
— Constantinescu, Caricaș, Știrbei, I. 
Popescu — Ioniță, lanca — Oaidă 
(Stoicescu), Mateianu, D. Popescu, 
Mafteuță.

în țară, un singur meci „liniștit" 
între două echipe (Farul — Steagul 
roșu) aflate la adăpost de orice emoții: 
nu pot spera la mai bine, dar sînt și 
suficient de departe de razele lan
ternei roșii. In rest, patru partide (Pe
trolul — C.S.M.S., Dinamo Pitești — 
Siderurgistai, Știința Timișoara — Cri
șul și Știința Cluj — U.T.A.), în care 
toate aceste Opt echipe — teoretic Vor
bind — n-au scăpat încă de retrogra
dare și au deci „probleme" de rezol
vat: unele mai dificile, altele mai u- 
șoare. Vom putea aprecia însă, dumi
nică seară dupâ jocurile de la Pitești 
si Reșița dacă Siderurgistul (îndeo
sebi) și Știința Timișoara mai pot spe
ra la ceva de la puținele etape care ai# 
itiai rămas.

ritm rapid, cu acțiuni purtate în vi
teză, mai alas pa partea iui Năsturescu. 
Meritul fo-bbalișffTar noștri este cu atât 
mai mare cu Cît ei au jucat în „noc
turnă" fiind prima lor evoluție în acest 
sezon la lurttiaa reitectoarelar.

Alcătuirea formației pe sobetetul echi
pei Rapid s-a dovedit deosebit dc ins
pirată. Omogenitatea edcctionatei, con
lucrarea bună dintre jucători, reali
zarea unui joc cOl&Jfiv au fost aluurils 
cu care i-am cfepăîșăt pe iugoslavi. 
Acestea a« fost de altfel evidențiate și 
de specialiștii iugoslavi, ca și -de zia
rele din Belgrad, din csce em Spicuit 
cîtevât impresii.

LUBOM.1R COVRIGI, președintele 
comisiei de selecție: „Echipa remîrlă a 
demonstrat o valoare ridicată. Are 
jucători foarte rapizi și cu o tehnică 
bună. Toțî s-au mișcat bine în teren, 
au efectuat «ctiimbuii rapide de locuri. 
Echipa este foarte tînără și lipsa de 
experiență a ieșit ta evidență ta prima 
repriză. Cu cîteva îmbunătățiri, această 
formație este nlai bună decît echipa 
olimpică a Bulgariei, pe care am în- 
vins-o de două ori. Cît privește forma
ția ndafetră ea a fost neomogenă. Ro
mînii au cîștigat pe merit".

ZIARUL „BORBA" BELGRAD t 
„Medalia de Oar se întunecă —- este 
titlul cronicii jocului.Speranțele noas
tre olimțice au .fast Învinse chiar la 
Belgrad att scoreil de 2-—1. Resultat-ul 
este au totul meritos.. Rommii au fost 
mai iuți, au dooedit că au mai mult 
elan. Oaspeții au dorit să înoingă și 
au luptat petârta victoria pe care au 
reușit s-o cucerească în final.

„SPORT" BELGRAD: .„Fotbaliștii 
noștri au jucat bine numai la începutul 
meciului. Apoi au slăbit jocul și oas
peții au luat inițiativa pe care nu 
mai cedat-o și au cîștigat pe merit. 
Ro/ntmi sînt foarte rapizi și în acest 
tr.eci au redșit să aplice corect siste
mul cu patru fandași. După comporta
rea avută în această partidă fotbaliștii 
romlni au demonstrat că vor juaa un 
rol hotărîtor în turneul olimpic de la 
Tokio".

în același ziar este redată și decla
rația lui HUGO RUȘEVLJAN1N, mem
brii al comisiei de selecție. „Fotbaliștii 
romîni au impresionat prin rapiditate 
și printr-un spirit de luptă exemplar. 
Cete două acțiuni reușite le-au atlas 
o victorie pe deplin meritată".

CONSTANTIN ALEXE

fațe a
J®cni8
învin- 

Meciuri amicale internaționale
C.S.M. SIBIU — REGGIANA 

(ITALLA) 4—1 13-1)

SIBIU 18 (țrtta tetefoh). în 
peste 0000 ■ăe spectatofi 'echipa 
a repurtai o frumoasă victorie
gînd cu scorul de 4—1 echipa i'fah’ană 
Reggiana. Oaspeții au demiîuslrai p« 
parcursul ■meci’.îî'ui o bană lehtiică in
dividuală, însă au ratat adeseori în 
careul de 16 metri. Echipa d : Sibiu a 
reușit în atac combinații frumoase, fi- 
■nalizînd prin Dombrovschi (de două 
ori), Văcaru (dta 11 m) și Râfscher. 
De la oaspeți a înscris Bon. Arbitru
lui Ion ChMimbar (Pitești) 1 s-au a- 
liniat formațiile i

C.S.M. SIBIU: Buzata <Pilea) — 
Ene, Nacti (Fltehlș), Buzeșan, Laisch 
— Rătscher, Popa — Dombrovțehi, 
Biscă, Văcaru, Nunu (Laubceag).

REGGIANA : Bertini II — BariccW, 
Bertini I, Bon, Latini — Villa, Gagliar
di, Longo, Mognon, CornaclTiwi, Fa- 
cliirn.

ILIE IONESCU — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — E.S.V. 
1NGLOSTADT 3—0 (2—0)

TG. MUREȘ, 19 (prin telefon). Aș
teptată cu (ntfcres partida internațională 
dintre echipele Mureșul Tg. Mureș și 
E. S. V. Inglost'rdt a satisfăcut pe 
cei aproximativ 5 000 de spectatori. 
Formația gazda a avut inițiativa în 
joc și a obținut victoria cu scorul de
3—0 (2—0). Punctele au fost înscrise 
de Foilor (min. 14), Vegh (min. 43) 
și Siko (iiiita. 60).

ION VULCXN - coresp.
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I ÎN EDITURA UCFS
COLȚUL SPECIALISTULUI

CALITATEA-PE PRIMUL PLAN
Unele rezultate necorespunzătoare 

înregistrate în ultima vreme de bas
chetul nostru (în special cel masaulin) 
frămîuta în mod deosebit pe antre
nori și tehnicieni, care sînt în căuta
rea unor noi căi de îmbunătățire a 
a€.ivității și pregătirii cadrelor nece
sare echipelor reprezentative.

Printre cele cîteva elemente i4e bază 
ale activității de creștere a unei noi 
generații de jucători, selecția joacă 
un rol primordial. De la faza de ini
țiere în acest sport și pînă în mo
mentul intrării într-un lot reprezenta
tiv, sportivul trebuie să parcurgă în 
mod obligatoriu o serie de faze, în 
care selecția apare natural sau dirijată 
tot timpul. Pe parcursul acestui drum 
întîlnim două momente mai impor
tante :

1. orientarea sau selecția inițială, 
care este extrem de necesară întru- 
cît și astăzi mai întîlnim numeroși ti
neri jucători care nu au dezvoltarea 
și aptitudinile necesare pentru bas
chet ;

2. selecția pentru performanță, care 
necesită o intervenție specializată și 
competentă, avînd în vedere preten
țiile tot mai mari ale baschetului la 
nivel internațional.

De multă vreme se poate observa 
că, pentru a obține performanță în 
acest sport, un tînăr nu se poate baza 
doar pe talent și pe calități fizice. A- 
cestea sînt foarte necesare, dar insufi
ciente pentru a atinge un nivel supe
rior. Performanța cere astăzi o muncă 
intensă și creatoare. Iar pentru atinge
rea țeliului propus sportivul trebuie să 
Facă dovada unui caracter tare, cu 
multă voință, perseverență și stăpînire 
de sine.

Așadar, în orientarea și selecția unui 
țînăr către activitatea de performanță, 
al cărei nivel crește permanent, nu 
te mai poți baza doar pe posibilită
țile și perspectivele sale fizice și teh
nice. Pentru a putea obține rezulta
tele spre care tindem trebuie să ne 
orientăm spre tineri care duc o viață

ordonată și sînt capabili chiar de 
unele sacrificii, de sportivi cu o pu
ternică forță morală necesară atît efor- 
tuilui susținut din timpul pregătirii, cît 
și celui din timpul întrecerii și, în 
sfîrșit, de jucători disciplinați și cri 
un nivel cultural ridicat,, care să fie 
capabili să înțeleagă problemele com
plexe de pregătire care li se pretind.

Educația, desigur, ajută și cultivă 
calitățile morale și intelectuale, ea 
fiind Ia îndemîna profesorilor și an
trenorilor, ca de altfel și antrenamen
tele de pregătire fizică și tehnică. Dar, 
în selecția pentru performanță din 
cluburi și loturi republicane trebuie 
să se aibă în vedere ca sportivul să 
posede — din acest punct de vedere 
— ran nivel minim corespunzător. De 
altfel, însuși acest criteriu al selecției, 
exigent aplicat, poate deveni un im
portant mijloc de educație. în con
cluzie, deci, pentru ca munca de per
fecționare să înceapă și să se desfă
șoare la nivelul cerut este necesar ca 
tînărul — înalt și cu aptitudini potri
vite pentru baschet — să aibă și o 
dezvoltare intelectuală potrivită, un 
orizont cultraral, deprinderi de viață 
sănătoasă, să dovedească trăsăturile de 
caracter necesare luptei sportive, am
biție, perseverență, combativitate, stă
pînire de sine etc.

Pentru a reuși să asigurăm genera
țiilor tinere un drum mai apropiat de 
valoarea reprezentativelor naționale 
din țări unde baschetul a atins un 
nivel ridicat, este neapărat necesar să 
valorificăm capacitatea și condițiile pe 
care le avem printr-o selecție calitativ 
mai ridicată, printr-o muncă mai 
eficace. în acest scop, trebuie ca — 
în primul rînd — pornind de la pro
fesorii din școli și antrenorii loturilor 
de juniori și tineret să existe intenția 
și răbdarea de a lucra în perspectivă, 
în activitatea cu tineretul munca de 
selecție și pregătire nu trebuie să ur
mărească rezultate imediate și ea tre
buie să urmeze o progresivitate nor
mală. Iar intervenția centralizată (ne

referim Ia cea a forurilor de specia
litate) trebuie să ajute și să determine 
o orientare mai apropiată necesități
lor baschetului de performanță.

în vederea îmbunătățirii muncii de 
selecție, ca unul din aspectele princi
pale din activitatea de ridicare a va
lorii sportivului, trebuie acordată o a- 
tenție deosebită stabilirii naturii și va
lorii obiectivelor la toate nivelurile. De 
asemenea, o cale foarte bună pentru 
stimularea interesului în munca de se
lecție și pregătire a tineretului constă 
în asigurarea unei continuități mai 
mari în activitate. Profesorii și antre
norii care lucrează cu juniori trebuie 
să fie atrași și în munca cu echipele

de tineret și seniori, iar antrenorii 
care pregătesc echipe de seniori să co
laboreze direct la creșterea juniorilor. 
Avînd astfel o linie de perspectivă 
reală și mai precisă, munca de selecție 
și pregătire se va îmbunătăți simțitor, 
iar tineretul va profita mai mult.

Problema creșterii mai atente a vi
itorilor jucători de performanță tre
buie să stea în centrul preocupărilor, 
federației de specialitate, sînt necesare 
măsuri care să ducă la îmbunătățirea 
activității în acest domeniu atît de 
important pentru bascheturi nostru, mă
suri bine gîndite, aplicate unitar și 
consecvent.

prof. STELA RUSU

LUPTE
S-a incheiat prima parte 

a campionatului republican la „clasice"
• începe campionatul
Duminică s-a desfășurat ultima etapă 

din turul campionatului republican de 
lupte clasice seria A. în general, re
zultatele au fost cele scontate.

La Lugoj s-au întîlnit formațiile 
Rapid, Siderurgistul Galați și A.S.M. 
Lugoj. Localnicii au reușit să obțină 
primele victorii la lupte clasice în 
actualul campionat. Ei au evoluat mai 
aproape de posibilitățile lor reale. 
Dar, deși a cîștigat, echipa nu este 
încă pusă la punct cu pregătirea.

Rezultate : Rapid cu Siderurgistul 
Galați 7—7 și cu A.S.M. Lugoj 6—8. 
A.S.M. Lugoj—Siderurgistul Galați 
12—2.

C. Olaru și 1. Leș — coresp.

de calificare
Rezultate : Steagul roșu Brașov cu 

Metalul București 10—6 și era Progre
sul 15—1. Metalul—Progresul 12—1.

Mîine se desfășoară etapa de zonă 
a campionatului de calificare la lupte 
clasice pe echipe pe anul 1964. Se vor 
întîlni Progresul Brăila — Victoria 
Galați, Utilajul Petroșeni—Jiul Pe- 
trila, iar în grupa a treia Voința Baia 
Mare, I.G.O. Baia Mare și Topitonul 
Baia Mare. La 28 iulie se desfășoară 
etapa de zonă și la lupte libere. Par
ticipă echipele Lemnarul Odorhei— 
Constructorul Marghita, Școala sportivă 
de tineret Oțelul roșu —- Prahova 
Ploiești, Voința Baia Mare, I.G.O. Baia 
Mare și Topitorul Baia Mare. In grupa 
a patra se întrec echipele C.S.M.S. 
Iași, Vulturul Tulcea și Metalul Galați.

= în Editura UCFS au apărut îi 
șultimul timp două serii de Iu 
gcrări : „Biblioteca sportivului" ș 
=„Sport și Sănătate".

= lată cîteva titluri de lucrări, dii 
= cele două serii, existente în vitri 
||nele librăriilor :

= în seria „BIBLIOTECA 
| SPORTIVULUI"
=— Sportul și inima (52 pap.; 1,5C 
= lei).
=— Autocontrolul sportivului (74 
:Șpag.; 2 lei).
=— Sportul și respirafia (64 pag 
= 1,75 lei).
=— Tehnica sportivă (54 pag.; 1,75 
= lei).
=— Refacerea capacității de muncă 
=în activitatea sportivă (76 pag.; 
=2,50 lei)
=— Sportivul și corpul său (104 
=pag. 2 lei)
=— încălzirea sportivului, de Zeno 
=Dragomir (88 pag. 1,75 lei)
|Tn seria „SPORT Șl SĂNĂTATE" 
=— Munca intelectuală și cultura 
=fizică (72 pag.; 1,75 lai) 
=— Maternitatea și cultura fizică 
= (56 pag.; 1,25 lei)
=— Păstrati-vă sănătatea (104 pag. 
=1,75 lei)
=— Femeia și cultura fizică de dr. 
=Adrian lonescu (125 pag. 2,75 
= lei).

îîiiiiiiiiiniiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiii

De la I.E.B.S.
• Ultimele bilete pentru cuplaji 

interbucureștean de fotbal PROGRI 
SUL —STEAUA și DINAMO— R? 
PID de mîine de pe stadionul „23 Ai 
gust", se găsesc de vînzare la case 
din str. Ion Vidu, Pronosport cal< 
Victoriei nr. 2, C.C.A. bd. 6 Marti 
stadioanele „23 August", „Republicii 
„Dinamo" și „Giulești".

Pentru a evita aglomerațiile și £ie 
derea de timp din ultima zi. procur: 
ți-vă din vreme biletele.

• La bazinul acoperit Floreasca coi 
tinuă cursul de inițiere la înot penti 
copii. înscrieri și informații la Compl 
sul Floreasca, telef. 11.64.06.

1X2X1X21
• Au mai rămas puține zile la dis

poziție spre a se cumpăra ultimele 
bilete SPORTEXPRES OLIMPIC. a 
cărui tragere va ave3 Inc la Con
stanța.

SPORTEXPRESUL OLIMPIC oferă 
45.960 de cîștiguri în obiecte și bani 
în valoare totală de 6.000.000 lei.

Cel mai important grup de cîștiguri 
îl alcătuiesc călătoriile la Tokio — 
în număr de 48 — cu prilejuri Jocu
rilor Olimpice din capitala Japoniei. 
Urinează cele 32 de autoturisme, cifră 
record de asemenea premii oferite la 
un -ingnir concurs, și lista continuă cu 
alte premii valoroase ca : motociclete, 
frigidere, magnetofoane, aparate de 
radio, motorete etc.

• Concursul Pronosport de mîine 
are drept „cap de afiș“ ultimul cu
plaj interbucureștean al sezonului fot
balistic, care prin partida Dinamo— 
Rapid oferă și derbiul campionatului. 
Celelalte cinci partide ale primei ca
tegorii — incluse de asemenea în 
program — vor clarifica într-o mare 
măsură situația la periferia clasa
mentului.

Concursul este completat cu trei 
întîlniri internaționale și două me
ciuri din ultima etapă a campionatului 
italian, divizia B.

Dar iată programul complet al eta
pei Pronosport de mîine :

I. Dinamo București—Rapid A
II. Progresul—Steaua A

III. Farul—Steagul roșu A
IV. Petrolul—C.S.M.S. Iași A

V. Știința Cluj—U.T.A. A
VI. Știința Timișoara—Crișul A
VII. Dinamo Pit.—Siderurgistul A

VIII. Unirea Rm.Vîleea—Reggiana (It.)
IX. G. met Med.—Ingoldstadt (RFG)
X. Poiana C.—Amicizia Riehen

XL Napoli—Padova 
XII. Leoco—Brescia

(Elv.) 
(o. italian-B) 
(o. italian-B)

• Și în concediu puteți obține un 
premiu de valoare ! Cum ? Participînd 
în continuare la sistemul preferat.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a N . 4464

Astfel a procedat participanta Maria 
Lupean din București, care fiind în 
concediu la Eforie Nord a obținut 
un autoturism „Moskvici" la Loz în 
plic.

• Una dintre cele mai avantajoase 
forme de participare la Pronosport și 
Pronoexpres o constituie buletinele ze
cimale, care cu o sumă mică permit 
acoperirea unei mari combinații de 
numere la Pronoexpres sau a unei 
scheme mari la Pronosport. în plus, în 
cazul cînd la o categorie nu se înre
gistrează cîștiguri decît pe această 
formă de participare, variantele zeci
male beneficiază de întreg fondiul de 
premii, al categoriei respective. Prin
tre'ultimii câștigători pe această formă 
de participare, vom semnala pe Du- 
.’îitru Cordaș din București, care a 
obținut la Pronoexpres o suită de pre
mii în valoare de 76.707 lei, depu- 
nînd o variantă combinată zecimală 
de 9 numere acoperită 10%.

Tot pentru o cotă de 10% acoperită 
pe un buletin zecimal la Pronosport, 
participanta Mina Bucu- din com. Ma- 
rila (Raionul Oravița) a obținut o 
suită de premii în valoare totală de 
65.331 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara 
zilei de 19 iunie a.c., au fost extrase 
din arnă următoarele numere :

21, 7, 17, 42, 19, 36, 4, 13, 64, 59. 
Premii suplimentare : 66, 53, 14.
Tragerea următoare va avea loc în 

ziua de 26 iunie a.c. în București.
Fond de premii : 656.057 lei.

PREMIILE 
CONCURSULUI PRONOSPORT

nr. 24 din 14 iunie 1964
Categoria I 9,7 variante x 5.987 

lei.
Categoria a Il-a 278,1 variante x 

250 lei.
Categoria a IlI-a 5.367,9 variante x 

19 lei.
Fond de premii : 232.295 lei.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

soort.

Și de data aceasta C.S.M. Reșița, 
s-a prezentat sub posibilități în între
cerea de la Timișoara.

Rezultate: Unio Satu Mare cu 
C.F.R. Timișoara 8—8 și cu C.S.M. 
Reșița 10—6. C.F.R. Timișoara—C.S.M. 
Reșița 8—6. S-au evidențiat Ion Gheor- 
ghiță și P. David (C.F.R. Timișoara), 
I. Toma (Unio Satu Mare) și N. Ni- 
colae (C.S.M. Reșița).

Al. Gross — coresp. reg.

în Capitală s-au desfășurat în acea
stă etapă meciurile dintre Steagul roșu 
Brașov, Progresul București și Me
talul. Echipa brașoveană a cîștigat am
bele meciuri.

IN CURÎND

APARE
Nr. 6/1964 al revistei

SPORT Șl TEHNICA
Din sumarul interesant și variat 

menționăm :

■ AUREL VLAICU, de acad. Victor-- 
.Eftîmiu. "

Trăgătorii romîni la Veneția, de" 
losif Sîrbu, maestru emerit al spor-” 
tului. ‘

Ghid pentru spectatorii de mo-" 
tociclism.

Cu motocicleta pe drumuri de-- 
munte. "

Turbina cu gaze și automobilul.-- 
Acolo unde s-a născut „Alpi-Ț 

nismo acrobatico".
Recorduri subacvatice.
Alpinismul și fotografia. 
„Fiat 600* și „Wartburg 
„Drumul meu în sport* 

lancu, maestru emerit al 
lui.

Aeroporturi moderne.
’ Micii aviatori.

Pentru posesorii de aparate por-” 
tative de radio. “ *

Varietăți auto-moto, varietăți a- ■ - 
viatice, magazin, reportaje, știri,-- 
noutăți...

32 pagini în culori.

1964*. 
de Gh. 
sport u-

Teatrul Regional București
PREZINTĂ LUNI 22 IUNIE ORELE 20

PREMIERA:

POVESTE DE IARNĂ
de William Shakespeare

Traducere : Ion Vinea

In distribuție:
Cornel Gîrbea, Rodica Popescu, Constantin Rășchitoru, Eugen 
Petrescu, Cornel Nicolescu, Aurel Tunsoiu, Silviu Stânculescu, 
Voicu Jori, George Costin, Marius Marinescu, Dumitru Dunea, 
Mihai Pălădescu, Angela Macri, Victoria Dinu, lea Molin, 
Dorina Lazâr, Anda Caropol, Vasile Dinescu, Dumitru Fe- 

doreac, Constantin Florescu

Regia : George Teodorescu Costume : Ovidiu Bubulac
Scenografia : Paul Bortnovschi Muzica : Pascal Bentoiu

ANUNȚ
Uzina de anvelope „DANUBIANA" șos. Olteniței nr. 181 

organizează începîna cu data de 20 iunie 1964 un curs de 
specializare cu scoatere din producție, durata 6 luni, în me
seria „MECANIC APARATE DE MĂSURĂ Șl AUTOMATIZĂRI",

CONDIȚII DE ADMITERE :
- muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, ajus- 

tor, electrician, încadrați în categoriile 5, 6, 7 de sala
rizare.

- absolvenți ai școlii profesionale cu domiciliul stabil în 
București.
Pe durata școlarizării se va plăti cîștigul mediu.

Se mai angajează :
- mecanici
- lăcătuși
- electricieni
- mecanici aparate de măsură
- instalatori de gaze posedînd carnet categoria „C".
Informații suplimentare se obțin de la serviciul Persona 

și Tnvătămînt la telefon 23.65.41.
Rețineți : UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA" autobu: 

44, direct de la Piața Unirii.



Nu Ie știm mixtele dar 
le cunoaștem foarte bine 
vocea... Pentru că, seară 
de seară, vorbim la tele
fon :

— Alo! 09 (sau 07)! 
Aici redacția „Sportului 
popular**. Dați-ne Oradea, 
Constanța, Iași (sau Pa
ris, Roma, Londra). Vă 
rugăm repede. Convor
bire de presă.

Fetele de la telefoane, 
harnicele operatoare, se 
dovedesc totdeauna cola
boratoare de preț ale zia
rului. Și (nu vă mirați)
pasionate ale sportului.

FETELE CU CASCA LA URECHE...

Mircea Dobrescu, 
arbitru de... atletism!

Mă aflam joi după a- 
miază pe stadionul Voința. 
Aproape 600 de sportivi 
își disputau cu ardoare in- 
tîietatea în întrecerile din 
etapa a doua a Sparta- 
chiadei republicane. Prin
tre arbitri am distins, la 
un moment dat, figura cu

noscută a fostului boxer 
Mircea Dobrescu. Nu con
ducea o dispută în ring, 
ci măsura la... groapa de 
sărituri încercarea atletei 
Elena Moldoveanu 1 Fi
rește, faptul m-a sur
prins.

— Ce cauți, Mircea, la 
atletism £

— Cum, nu știi ? Este

Învingînd în ultimul 
meci pe Metalul Tîrgo
viște, Știința Craiova a 
promovat în A.

„Vom ciștiga", au spus tîr- 
gavlfteall

Dar au primit pe loc răspun
sul franc :

— No pare râu, dar astăzi 
noi oltenii 

Nu înghițim, vă spunem, 
nici un... „banc** 1

C. STERIADE

Din prima încercare, Lia
Marroliu a întrecut re
cordul republican la 
disc obținînd a șasea 
performanță mondială 
a anului.

De discul el. fârâ-ndoialâ. 
Voi spune In această stan

ță • 
Nu-1 de factură muzicală 
Și totuși are... rezonanța 1

In legătură cu com
portarea avută de rug- 
biștii de la Ștade Mon- 
toia în partida cu Gri- 
vița Roșie.

Cind te presează ceilalți tare 
Și nu găsești altă salvare, i 
Te poți retrage foarte bine 
In apărare, nu-n... cabine.

Rapidul a înregistrat 
la . Galați ..prima înfrî-n- 
gere din retur.

Socotiți-o fapt divers
Și deci nu vă mai mirați. 
Doar rapidul (sexie-n „Mers") 
Se... oprește la Galați.

Petre Aslafei a reali
zat un nou record re
publican la săritura cu 
pțăȚina.

N-a tremurat de frică, 
Ștacheta cu pricina. 
Deși la ea Petrică 
Sărise... cu prăjina.

A.S. Cugir- a pierdut 
cu 6—0 meciul de la 
Baia Mate.

— Nu este lucru de mirarel 
Zîmbi un spectator ghiduș 
Dacă-au venit la Baia Mare 
Puteau să plece făr-un... 

duș, ? 

a doua mea pasiune spor
tivă. Prima o cunoști, e 
boxul. Dar m-au atras în
totdeauna și întrecerile 
atletice. N-am concurat, e 
drept, dar am fost nelipsit 
de la astfel de concursuri. 
La început am asistat din 
tribună, apoi am coborit 

treptele și m-itm... postat 
la linia dg tâțstre sau . la 
groapa de sărituri. Cu cro
nometrai șt Sil ruleta m-ani 
împrietenit mai de mult și 
astfel, de la: un an la al
tul. mi-au devenit tot mai 
familiare.

— Atletismul, sper, nu, 
tc-a îndepărtat de boxeri...

— Nu, desigur. împre
ună cu antrenorul Gheor- 
ghe Preda mă ocup de 
pregătirea boxerilor de la 
clubul Voința. Insă după 
orele petrecute în sală gă
sesc timp și pentru atleți.

Copacul

de lingă stadion

Umbrar, cînd soarele te 
bate

Umbrelă-a zile de 
furtună.

Răboj de inimi săgetate 
Și, deseori — cum știm—

...tribună t

VICTOR HtLMU 

Eva : — Asta cred că hu-i /1Z7.1.U al meu, ci ăla de 
la „Știința Cluj"..A!

Desen de Constantin Ciosu-Moinești

Este reconfortant să asiști 
la întrecerile acestora, in 
aer liber. Iată de ce mă 
vezi pe acest stadion, cu 
ruleta in mină, mai ales 
cirul e vorba de pus umă
rul le reușita Spartachia- 
dei republicane....

Text și foto:
R. CALARĂȘANU

De toate
* DOUĂ ROLURI

De cîtva timp, printre 
tinerele talente care se 
afirmă în muzica ușoară 
este și Dan Spătaru. Veți 
întreba, desigur, de ce 
consemnează acest lucru 
zțșral.... „Sportul popu
lar"/? Pentru că nu au 
trecut nici trei ani de cînd 
Dan Spătaru „interpreta" 
un rpl cu totul diferit. El 
era unul din oamenii de 
bază — în apărare ca și 
îr? atac — ai echipei de 
foibal Știinfa București 
din categoria B.

După George Nifules- 
cu. fost jucător la Dina
mo București, Dan Spă
taru este al doilea fotba
list care atacă... micro
fonul.

ASEMANARE

Secția de rugbi a lui 
Stade Franțais a legiti
mat, de curind, un nou 
jucător: Serge-Villains
Marais. EI este în vîrstă 
de 22 de ani ?i, pe lingă 
calitățile sale sportive, se 
bucură de taima de a fi 
cel mai... frumos jucător 
de rugbi din Franța. Are 
și cui să-i semene. El 
este fiul cunoscutului ac- 
toF de cinematograf Jean 
Marais, el însăși un sta- 

Așteaptă și ele cu îufri-
cu noi, 
fotbaliș-

gjarare, laolaltă 
un rezultat al 
tilor, țin pumnii strînși 
pentru Iolanda Balaș sau 
Florin Gheorghiu. Și, de
seori, după ce convorbi
rea s-a terminat, cînd ne 
anunță obișnuitele minu
te, adaugă :

■— Nu vă supurați, care 
au fost rezultatele ?

O exclamație de bnot- 
ric se aude de partea cea
laltă a firului cînd ie co-

tornic practician al spor
tului.

FARA SPECTATORI

Interdicția pentru spec
tatori de a asista Ia unele 
meciuri de fotbal din 
campionatul Algeriei a 
fost ridicată. Această mă
sură fusese luată la 24 
aprilie a.c., ca urmare a 
unor incidente petrecute 
pe terenurile de fotbal și, 
o lună și jumătate, prin
cipalele întîlniri din cam
pionat s-au disputat cu... 
porțile închise I

SE IMTMPLA.

Unui grup de medici 
din Londra le-a fost pre
zentată spre examinare 
radiografia gleznelor unei 
persoane. După cercetă
rile de rigoare, medicii 
au tinut să-.și precizeze 
poziția: „Radiografia a- 
partine unei persoane 
care face foarte putină 
mișcare*.

Mare a fost surprinde
rea medicilor cînd au a- 
ftat că radiografia cu 
pricina aparține celebru
lui fotbalist... Stanley 
Mathews.

COSTICA HiNCU, IAȘI. — 
Nu avem a astfel de evi
dență — a celor mai mici 
scoruri înregistrate la bas
chet — dar desigur că nu 
s-a întîmplat ca un meci de 
baschet să se termine cu 
rezultatul de... 1—0. Nici
mădar între copii, pentru 
cpre- coșul de baschet este 

ftot atît de înalt ca ,și,.. Eve- 
'restul 1 Gîndiți-vă câ e vbr- 
ba de un sport în care se 
joacă 40 de minute efectiv 
și scorul se poate schimba 
dintr-o secundă în alta.

r ,
VAS1LE DINCU, MANGALIA 

și SABIN R1ZESCU, CIMPU- 
LUNG MUSCEL. — Iată caia 
au lost, de-a lungul inilor, 
golgeterii campionatului ca
tegoriei. A la fotbal : 1946— 
1947 și 47—48 : Bonihadi 
(U.T.A.) ; 48—49: Vaczi
(I.C.O.); 1950 Andrei Rădule- 

municam o victorie. Și 
totdeauna un oftat adînc 
de regret, cînd a pier
dut... Rapidul.

Mulțumindu-le tuturor 
fetelor cu cască la ureche 
s-ar cuveni să le trecem 
aici numele (poate și pa
siunea sportivă). Dar, fi
rește, spațiul nu permite 
o înșiruire atît de lungă.

MICILOR ÎNOTĂTORI
.CARE PARTICIPĂ ÎN NUMĂR TOT MAI MARE LA CENTRELE 

DE ÎNOT DIN ȚARĂ

Silitorii mei școlari
După ce-au hiat note mari,
Și și-au pus in cui ghiozdanul 
Să răsufle pin’ la anu’.
Au pornit în goană mare.
Sub săgețile de soare. 
Către mări în miniatură
Ca să scape de căldură f

...Văd o „Albă cum e... smoala" 
Cu vreo optzeci de „pitici",
In bazin, urmind la școala 
Ce dă cadre de... voinicit

Mai încearcă unul „marea"
Și cu degetul, se petre.
Și-l cuprinde întristarea:
El e mic. iar apa-mare!

Altul stă de două ceasuri 
Cu-n colac înfășurat,

Și de teamă face nazuri: 
Se-antrenează pe... uscat l

Dar cum toți despică valul 
Cu puteri de... Guliver, 
Părăsesc „fricoșii" malul 
Și ajung chiar... performeri I

Intr-un colț trei mogildețe 
Se sfădesc pe-un aspru ion:
Fiecare, dină povețe.
Se declară... campion!
Iar profesorul, aproape,
Auzind gilceava lor,
.4 privit duios spre ape 
Și gîndind la viitor, 
Le-a urai c-o mingîiere, 
Ca să-i vadă pe toți trei 
Zămislind din a lor vrere 
Tot ce și-au propus chiar ei...

SIG. HOROVEANU

seu (Rapid); 51 VadZi 
(I.C.O.); 52 și S3: Ozon (Di
namo București); 54 Ene I 
(Dinarao București); 55 Gio- 
sescu (Știința Timișoara) ; 
56 Alexandrescu (Steaua) 
1957—58: Ciosescu (Știința 
Timișoara); 58—59 Ene II 
(Rapid); 59—60, 60-—81, 61—62: 
■Constantin (Steaua); 82—63: 
îonescu (Rapid).

V. MAT., BUCUREȘTI. — 
Pe marginea meciului de 
rugbi Grivița Roșie — Stade 
Montois. în care francezii, 
conduși cu 10—0 s-au retia3 
de pe teren, aveți cuvîntul:

Că nu știu să cîștige am 
Văzut

Destul do clar chiar de la 
început.

Dar constatarăm mai tîrziu
Că nici să... piardă nu 

prea știu 1

TEODOR FRASIN, BUCU
REȘTI. — De acord cu; dv.: 
după etapa de duminica 
trecută a campionatului ca
tegoriei A la fotbal, cînte- 
cele preferate sînt uimătoar 
rele :

SIDERURGISTUL GALAȚI : 
„Să nu ne despărțim" și 
„Dac-ar fi ce bine ar fi ?

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: „Cum 
e oare ?“ și „Esperanza ".

RAPID BUCUREȘTI : „Ci
ne-mi ești ?" „Cine-mi ești ?" 
„Cine-mi ești

ALEXANDRU SMEU, ONE- 
ȘȚI. — 1. In urmă cu 3—4 
ani, Mircea Sasu a jucat la 
Dinamo București. 2. Atît Pa- 
vlovici (care n-are nici o 
legătură de rudenie cu fostul

Pentru astăzi să jvă. pre
zentăm doar „eclii0a“ din 
Brașov." transmisă de co
respondentul nostru C. 
Gruia : Tam'ara Pălărie, 
Elena Gav rile seu (pe care 
le puteți vedea în meda
lion, în fotomontajul ală
turat), Ana Paraschiva, 
Maria Belit, Lucreția Cîr- 
stea, Maria Bădescu, A-

portar al echipei noastre 
naționale de fotbal) ctt șl 
Dumitriu II au activat, ca 
„pitici*, la Rapid. 3. Ne 
purieți întrebarea dacă din 
1950 șî pînă astăzi, în ca
drul categoriei A la fotbal, 
a existat vreo echipă care 
apt etape să cîștige meci 
după meci, fără să primea
scă un gol așa cum a reușit 
Rapid în retur. Nu cred că 
a existat 1 Dat nici una cart 
să piardă apoi în fața... ul
timei clasate 1 Te pui cu 
Rapidul, în materie de... per
formanțe ?

Carolina malavenda, 
SUCEAVA. — Așa cum ați 
presupus, scrisoarea dv. a 
constituit pentru noi o^ sur
priză. Nu se întîmplă să 
primești în fiecare zi o scri
soare din partea unei pen
sionare, trecută de . 60 de 
ani, cum mărturisiți dv., 
care se interesează de... 
transferările la fotbal. 
Aveți o inimă tînără și nu 
putem decît să vă felicităm. 
Sper — și pentru mine și 
pentru dv. — să putem co
responda pînă în anul 2000 1 
Și acum, să vă răspund : 
Există doi... Lovin : cel care 
joacă la Știința Craiova și 
cel care a activat la Dinamo 
Pitești, iar acum este legi
timat la Metalul Tîrgoviște. 
Dv3. credeți că ar fi fost 
mai bine dacă acesta din 
urmă ar fi trecut la D’inamo 
Suceava. Poate, pentru... Me
talul Tîrgoviște 1

V. IOAN, BAIA MARE. — 
In ultimii' cinci ani echipa de 
fotbal din orașul dvs. a fost 

lexandra Călin,, Ltucia 7?ă- 
dulescu9 Violetă Savu, 
aflate mereu la datorie.

Cititorii care savurează 
dimineața o știre de ul
timă oră, recepționată 
tîrziu în cursul nopții, 
nici nu știu că în obți
nerea ei și-a adus colabo
rarea anonimă o fată. O 
fată cu casca la ureche...

de cîteva ori pe ptihcful de 
a intra în >,A*, dar abia 
anul acesta și-a văzut visul 
cu ochii. Iată: locutile pe 
care le-a ocupat Minerul : 
1959/1980: 2; 1960/1961: 2;
1961/1962: 6; 1962/1963: 3;
1963 1964: 1. (In slirșit 1)

E. VARGA, BAIA MARE.— 
„De ce in Jocul de șah. 
roiul de a „lupta", de d-1 
apăra pe rege revine regi
nei, în loc ca regele s-o a» 
pere pe regină de mat ?* De 
mii de ani, de cînd există 
șahul, nimeni r.u și-a pus 
această întrebare 1 Recunosc 
însă că ea nu este lipsită

de temei. Dar așa a fost 
cu regii de cînd e lumea : 
au . trebuit să fie... apărați. 
Și de cele mai multe oii fără 
succes, ca la șah 1

ION POSTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU



Cu balonul rotund 
în jurul lumii
• .OLIMPICII' ITALIENI ALINIAZĂ O FORMAȚIE DEOSEl 
DE PUTERNICĂ.
• SEMIFINALELE „CUPEI EUROPEI" S-AU DESFĂȘURAT PE 
CĂLDURĂ TROPICALĂ.
• TURNEELE DE LA PARIS Șl FLORENȚA.

NOI RECORDURI MONDIALE 
IN CAMPIONATELE EUROPENE 

DE POPICE
BUDAPESTA 19 (prin telefon). Campio

natele europene de popice au început cu 
întrecerile pe echipe. După două zile de 
dispute cele două clasamente pe națiuni 
au următoarea înfățișare: feminin: 1.
R.P.U. 2425 p.d.; 2. R.D.G. 2391 p.d.; 3.
R.S.C. 2366 p.d.; 4. R.P.R. 2361 p.d.; 5.
R.S.F.l. 2297 p.d. Masculin; 1. R.S.F.l. 
5410 p.d.; 2. R.D.G. 5325 p.d.; 3. R.F.G. 
5250 p.d.; 4. R.P.R. 5202 p.d.

In cadrul întrecerilor pe echipe au fost 
corectate trei recorduri mondiale. Astfel, 
sportiva maghiară Schrettne a doboiît din 
100 bile mixte 451 popice (vechiul record 
aparținea iugoslavei Erski cu 449 p.d.), iar 
iugoslavul Sterjai a realizat 966 p.d. 
(vechiul record era deținut de E. Luther — 
R.D.G. cu 951 p.d.). De asemenea, rezul
tatul cu care popicarii iugoslavi au cuce
rit titlul (5410 p.d.) reprezintă un nou 
record mondial pe echipe (v.r. 5304 le a- 
parținea).

Miercuri seara s-au încheiat disputele 
pe perechi. La fete și-au disputat întîie- 
tatea 12 perechi, iar la băieți 20. CLASA
MENTELE; feminin — 1. Kadez + Bulișka
(R.S.F.l.) 830 p.d. (412+418); 2. Cebula + 
Rippin (R.D.G.) 622 p.d. (410+412); 3.
Laerova + Sinlerova (R.S.C.) 818 p.d.
(402+416)... 8. Elena Lupcscu+Elena Pre- 
deanu 797 p.d. (405 + 392)... 10. Crista
Szocs+Ileana Gyarfas 796 p.d. (405+391) 
Masculin; 1. Mlakar+Sterjai (R.S.F.l.) 1881 
p.d. (961 + 920); 2. Brautingam +Gross 
(R.D.G.) 1840 p.d. (920+920); 3. Varga + Sza- 
bo (R.P.U.) 1823 p.d. (868 + 955); 4. T. Sze- 
mani+C. Vînătoru 1803 p.d. (913 + 890)... 8. 
P Purje+D. Dumitru 1752 p.d. (890 + 862).

Joi și vineri s-au desfășurat calificările 
la probele individuale. La fete, pe primul 
loc s-a clasat sportiva Schrettne (R.P.U.) 
cu 436 p.d., fiind urmată, în ordine, de 
Furbakova (R S.C.) 435 p.d.; Rippin (R.D.G.) 
434 p.d.; Elena Trandafir 431 p.d. etc. 
Cornelia Moldoveanu a ocupat locul 7 cu 
425 p.d. calificîndu-se în finală. Jucătoa
rele Ileana Gyarfaș (402), Elena Lupescu 
(399), Crista Szâcs (396) și Maria Stanca 
(388) nu s-au calificat. La băieți, la ora 
cînd luăm telefonul, conduce popicarul iugo
slav Sterjai cu 982 p.d. (și-a corectat din nou 
recordul mondial pe care l-a stabilit în 
proba pe echipe). Ion Micoroiu se află pe 
locul 7 cu 896 p.d., L. Martina pe locul 
11 cu 877 p.d. și C. Vînătoru pe locul 13 
cu 875 p.d. Urmează să intre în concurg 
D. Dumitru, T. Szemanl șl P. Purje. Sîm
bătă au loc finalele la probele individuale.

De pe pistele de atletism

Atletul MANFRED PREUSSGER (R.D.G.) a rea
lizat la Sofia o valoroasă performanță la săritura

Intîlnirea dintre R. D. 
Germană și R. P. Bulga
ria, desfășurată la Sofia, 
s-a încheiat cu victoria 
oaspeților care au cîști- 
gat la fete cu 79-38 
puncte și la băieți cu 
134-86 puncte.

Cîteva rezultate: mas
culin: 100 m: Bicivarov 
10,5; 200 m Erbsterer 
21,2; 400 m garduri — 
Singer 52,1; 800 m: Ma- 
tușevski 1:49,9; 5000 m: 
Doering 14:32,6; înălțime: 
Durkop 2,10 m; ciocan: 
Lotz 63,26 m; suliță: 
Bade 76,70 m; triplu 
salt: Staikovski 15,79 m; 
ștafeta 4 x 100 m : R.P. 
Bulgaria 40,1 (nou record 
bulgar), prăjină i Preus- 
sger 4,95 m (record 
R.D.G.). Feminin: 100 m 
Jakob 11,8; 200 m: Repke 
23,9; 8°0 m: Hanze — 
2:09,4; suliță: Grefe 
49,36 m; disc: Mihailova 
55,85 m; greutate : Gari- 
sch — 16,48 m; lungime: 
L:- ‘ -r — 6,28 m; ștafeta 
-4x 100 m: R. D. Germană 
45,7; înălțime: Doris La- 
reger 173 m (record 
R.D.G.).

CU PRILEJUL concursului interna
țional de atletism desfășurat la Co
penhaga, sprinterul japonez Ijima a 
parcurs „suta" în 10,3. Cu cîteva zile 
mai înainte, la Berlin, Ijima realizase 
pe 100 m plat timpul excepțional de 
10,1. Alte rezultate: masculin: 110 
m garduri: Nielsen (Danemarca) 15,2: 
400 m: Arhipciuc (U.R.S.S.) 47,6; 
lungime: Pedersen (Danemarca) 7,26 
m.

INTR-UN CONCURS de atletism

cu prăjina: 4.95 m.

desfășurat la Alfortville, în apropiere 
de Paris, atletul francez Duriez a ega
lat recordul țării sale în proba de 
110 m garduri cu timpul de 13,9. Pro
ba de 1 500 m a fost cîștigată de Jazy 
in 3:39,8

scrisoare din Roma PREZENTĂM ECHIPA DE FOTBAL LAZIO

La Roma, lin cadrul preliminariilor 
olimpice, echipa Italiei a dispus în 
primul joc ou 3—0 (1—0) de cea a 
Poloniei. Astfel, italienii au făcut un 
prim pas spre turneul de la Tokio. For
mația italiană este alcătuită din jucă
tori de o certă valoare din prima cate
gorie a campionatului italian: Zoff 
(Mantova) — Poletti (Torino), Noletti 
(Milan), Rosatto (Torino), Bercelino 
(Juventus), Lodetti (Milan), Domen- 
ghini (Aialanta), Mazzola (Inter), Pe- 
troni (Inter.), De Sisti (Roma), Fortu
nato (Milan). Golurile învingătorilor 
au fost marcate de Mazzola (min. 38), 
De Sisti (min. 68) și Petroni (min. 
85). Echipa olimpică a Poloniei se con
fundă, de fapt, cu prima reprezentativă 
a țării: Kornek, Moch, Nieroba, Lysz- 

I ko. Janduda, Suski, Galeczka, Luban- 
ski, Lovkis, Musialek, Faber. Meciul 
revanșă va avea loc la 24 iunie la 
Varșovia

★
Mîine seară, amatorii fotbalului vor 

ști care din echipele finaliste (U.R.S.S. 
și. Spania) va cîștiga cea de a doua 
ediție a „Cupei Europei". Dar pînă a- 
tunci, să-i informăm pe cititorii noștri 
cum au decurs semifinalele. Partida 
de la Madrid, dintre Spania și R. P. 
Ungară, a fost pasionantă și echilibra
tă. Echipa gazdă a fost aceea care a 
dat „tonul" acțiunilor ofensive și a do
minat mai mult, dar formația maghiară 
s-a apărat excelent, răspunzînd cu con- 
tra-atacuri periculoase. Spaniolii au 
condus cu 1—0 dar în min. 87 rezulta
tul a devenit egal. Apoi, în prelungiri, 
jocul s-a echilibrat și fazele pasionante 
au abundat la ambele porți. Un mo
ment de derută (în min. 115 a echi
pei maghiare) a adus victoria spanio

lilor, care au aliniat următorul 1 
Iribar — Rivilla, Olivella, Caleja, Fu 
— Zocco, Pereda — Amancio, Mar- 
lino, Suarez, Lapetra. In cealaltă set 
finală, reprezentativa U.R.S.S. nu i 
întrebuințat prea mult în meciul cu E 
nemarca, păstrîndu-și forțele pentru 
nala de mîine. Fotbaliștii sovietici 
condus la pauză cu 2—0 prin golur 
înscrise de Cislenko și Ponedeln 
marcînd al treilea gol în ultimul min 
de joc, prin Valentin Ivanov. Iată f< 
mafia echipei U.R.S.S. care va fi întt 
buințată, probabil, și în finala cu Sp 
nia : Iașin — Șestemev, Șustikov, M 
dirk Voronin — Anokin,’ Cislenko • 
V. Ivanov, Ponedelnik, Husainov, G 
sarov. Deși ambele meciuri s-au juc 
noaptea, echipele au avut un advers, 
comun: căldura tropicală (38 grade

Astăzi, la Barcelona, se întîlne: 
pentru locurile 3—4 echipele R. P. Ut 
gare și Danemarcei.

★
• In finala turneului internațion; 

de la Paris, S. G. Anderlecht a dispt 
cu 5—2 de Borussia Dortmund. Per 
tru locul 3—4 F. C. Santos a termini 
la egalitate (1—1) cu Reims.

• In turneul de la Florența, S;a 
Paulo a întrecut Fiorentina cu 2—1 ț 
va întîlni, mîine, în finală pe Zen: 
Leningrad, care în primul meci a în 
vins pe Benfica Lisabona cu 1—0.

• Finala „Cupei Italiei" se va desfă 
șura între A.S. Roma și Torino. Intr-un: 
din semifinale, Roma a dispus de Fioren 
tina cu 7—3 (după prelungiri) tn urm: 
unor lovituri de la 11 m. După 120 cț< 
minute scorul a fost egal : 1—1.

• In „Cupa Europei centrale" F. G 
Bologna a dispus de O.I\I<„;5tx>gra< 
cu 1—0. Revanșa va avea loc miercuc 
la Belgrad.

Turneul interzonal de șah

SI ASSKI SI SMÎSLOV ÎN FRUNTE
■I

AMSTERDAM 19 (Agerpres)—După 
disputarea partidelor întrerupte (Smîs- 
lov — Vranesici 1—0; Rossetto — 
Stein 0—1 ; Gligorici — Bilek 1—0 ; 
Gligorici — Reshevski (remiză) clasa
mentul turneului interzonal de șah de 
la Amsterdam înaintea ultimelor două 
runde se prezintă astfel: 1—2. Spasski, 
Smîstov (U.R.S.S.) 16 puncte; 3—5. 
Tal, Stein (U.R.S.S.), Larsen (Dane
marca) 15,5 puncte; 6. Bronstein 
(U.R.S.S.) 15 puncte; 7—8. Ivkov (Iu
goslavia), Portisch (R.P.U.) 13 puncte; 
9—11. Gligorici (Iugoslavia), Darga 
(R.F.G.), Reshevski (S.U.A.) 12,5 punc
te etc. In lunda a 21-a, Stein l-a în
vins pe fostul lider, danezul Larsen, 
Portisch a cîștigat la Tringov, iar 
Bronstein l-a învins pe Darga. Alte 
rezultate înregistrate : Foguelman — 
Evans 0—1; Tal — Quinones 1—0. 
Spasski — Rosseto remiză; Smîstov 
— Ivkov remiză; Gligorici — Re- 
shewski remiză; Poraih — Lengyel 
fi—1 ; Benko — Berger remiză.

Conform regulamentului, primii 6 
clasați se califică pentru turneul can- 
hiiiiiiiiiiiiiuiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiutiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiînniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimi

DIN TOATE SPORTURITE
TENIS

în turneul internațional de la Londra care precede turneul de la Wim
bledon s-au înregistrat următoarele rezultate: Newcombe (Australia) — Buest 
(Franța) 6-2, 6-2; Lejus (U.R.S.S.) — Macdonald (Noua Zeelandă) 3-6 6-3 
6-0; Froehling (S.U.A.) — Holmberg (S.U.A.) 7-5, 3-6, 6-4; Bey (Rhodezia) 
— Conte» (Franța) 3-6, 6-1, 8-6.

TIR
Desfășurat la Bologna, campionatul european de tir la skeet (talere 

aruncate din turn) a fost cîștigat de concurentul sovietic Țuranov cu 144 de 
puncte din 150. El a învins în baraj pe Vadim Vorobiev. Pe locul HI s-a cla
sat Hans Suppli (R.F.G.) — 142 puncte, iar pe locul IV francezul Boucher — 
142 puncte Clasamentul pe echipe: 1. U.R.S.S. 555 puncte; 2. Franța 550 
puncte-, 3. R. F. Germană 550 puncte.

La feminin locul 1 a fost ocupat de Claudia Smirnova (U.R.S.S.) cu 
117 puncte.

ȘAH
Turneul internațional desfășurat în localitatea Netanya (lzrael) a fost 

cîștigat de maestrul Yair Kraidinan (lzrael) care a totalizat 7,5 puncte din II 
posibile. In continuare clasamentul este următorul: 2-3 Filip (R.S.C.), Stepak 
(lzrael) 7 puncte; 4-5. Stahlberg (Suedia), Gutti (lzrael) 6,5 puncte; 6-9. 
Ghițescu (R.P.R.), Langeweg (Olanda), Czerniak, Blutnenfeld (lzrael) 5,5 
puncte; 10. Aloni (fzrael) 5 puncte; 11-12. Cogan, Stasman (lzrael) 3 
puncte.

didaților la titlul mondial deținut de 
marele maestru internațional Tigran 
Petrosian.

ATENA: Incidente grave 
la meciul de fotbal 

Panathinaikos- Olympiakos
ATENA 18 (Agerpres). — Agenția 

I’rance Presse anunță că în timp,ui în- 
tîlnirii de fotbal Panathinaikos—Olym
piakos contînd pentnu semifinala „Cu
pei Greciei", au avut loc incidente 
grave.

Dîndu-și seama că este vorba de un 
meci trucat, cei peste 25 000 de spec
tatori au distrus tribunele și au nă
vălit pe teren dînd foc pancartelor de 
publicitate și porților de fotbal. Ei au 
încercat să atace chiar pe jucători, 
care se refugiaseră în vestiare sub pro
tecția poliției.

După cum s-a mai anunțat, echipa 
de fotbal Lazio din Roma va întreprinde 
luna aceasta un turneu de cîteva me
ciuri în țara noastră. Din capitala Ita
liei am primit o scurtă corespondență 
in care se face o prezentare a forma
ției italiene.

„In campionatul recent încheiat echi
pa Lazio s-a clasat pe locul 9, cu 30 
de puncte, la egalitate cu Genoa, Ca
tania și Atalanta, și înaintea cunoscu

în ultima rundă șahistul romîn Th. Ghițescu a făcut remiză cu marele 
maestru Filip.

HANDBAL

întîlnirea internațională dintre echipele masculine Burevestnik Tbilisi și 
Dinamo Fraga, disputată in capitala cehoslovacă, s-a terminat cu scorul de 
19-16 (10-7) în favoarea jucătorilor sovietici.

BASCHET

In turneul internațional masculin de baschet de la Krakovia, Gwardia 
Varșovia a dispus cu 64-58 de Ruda Hvezda Praga, Dinamo Moscova a în
trecut cu 63-52 pe Dinamo București, iar Spartak Sofia a învins cu 55-52 pe 
Dozsa Budapesta. Alături de aceste echipe învingătoare în preliminarii, la 
turneul final va participa și Dynamo Berlin (R.D.G.) care a dispus cu 73-70 
de echipa din R. P. Chineză.

VOLEI
Echipa selecționată masculină a Japoniei și-a încheiat turneul întreprins 

in R. S. Cehoslovacă, învingînd la Praga cu scorul de 3—1 formația locală 
Spartak. In decursul turneului voleibaliștii japonezi au cîștigat 6 jpcuri și 
au pierdut unul. Ei au fost învinși cu 3—1 de reprezentativa de tineret a 
R. S. Cehoslovace.

In cel de al doilea meci al turneului pe care-1 întreprinde îti R. P. Bul
garia, echipa feminină a Japoniei, campioană mondială, a întîlnit lă Sofia în 
joc revanșă echipa R P. Bulgaria. Voleibalistele japoneze au obținut victoria 
cu scorul de 3-0. In primul joc echipa japoneză obținuse o dificilă victorie 
cu 3—2.

tei formații Roma, clasată pe locul 12. 
In ciuda tinereții — căci echipa Lazio 
este cunoscută ca una dintre cele mai 
tinere formații ale primei ligi — Lazio 
a avut o comportare bună în campionat. 
Reținem în primul rînd scorul alb rea
lizat în compania recentei cîștigătoare 
a „Cupei campionilor europeni", Inter- 
nazionale, la Roma, precum și înfrînge- 
rea la limită (1—0) în meciul cu cam
pioana țării, Bologna, la Bolog

na. Incepînd din campionatul viitor 
Lazio va avea un nou antrenor, 
în persoana lui Manocci. In tur
neul pe care îl întreprinde in Uniu
nea Sovietică și în Romînia echipa va 
fi condusă de antrenorul secund Bob 
Lovati, fost portar al acestei formații, 
precum și al reprezentativei Italiei.

Pentru meciurile pe care le va susți
ne în Romînia clubul Lazio deplasează 
pe cei mai buni jucători. Iată de altfel 
lotul: Cei, Recchia (portari), Zanetti, 
Garbuglia (fundași), Governato, Pagni, 
Rambotti, Gasperi (mijlocași kM ara schi, 
Mari, Landoni, Morrone, CjiFiii, Roz- 
zoni, Gîacomini și Carosi (înaintași).

Am convingerea că iubitorii fotbalului 
din Romînia vor avea prilejul să vadă 
la echipa italiană — în cursul jocurilor 
pe care ea le va susține în cadrul tur
neului — aceleași calități care au făcut 
ca ea să se remarce și în campionatul 
italian".

CEZARE NAZZARO
In fotografie: de la stingă (în pi

cioare) : Pagni, Galii, Zanetti, Cei, Lan
doni, Governato; (șezînd) : Morrone, 
Carosi, Gasperi, Maraschi, Garbuglia 
și maseurul Chiesa.

Foto: „Corriere dello sport' 
Roma

A fost alcătuit lotul boxerilor
R. F. Germane pentru intilnirile 

din țara noastră
MUNCHEN. — Boxerii vest-ger- 

mani se pregătesc în vederea dublei 
întîlniri pe care o vor susține, la 5 și 
7 iulie îa București'și respectiv Con
stanța cu echipa » olimpică a R. P. 
Romine. Lotul cuprinde, printre alții, 
pe campionii R. F. Germane H. Fres- 
fadt (muscă)/ H. Rascher (cocoș), 
W. Schmidt (semiușoară) și G. Dietei 
(ușoară). Cel mai in formă membru 
al echipei este „cocoșul" H. Rascher, 
în vîrstă de 24 ani. După cum se știe 
acesta a cucerit acum 4 ani la Lucerna 
titlul de campion al Europei la această 
categorie. în excelentă formă se află 
și G. Dieter care pînă în prezent a 
susținut 212 meciuri. Ceilalți membri 
ai echipei sînt i M. Macs (pană), 
G. Mayer (semimijlocie), R. Riemers 
(mijlocie mică), H. Amecke (mij
locie). P. Gerber (semigrea) și 3. 
Blin (grea).
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