
ACTUALITATEA SPORTIVA
9 VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID PLEACĂ AZI 

' ÎN BULGARIA
Xstâzi, în cursul dimineții, lotul echipei noastre campioane 
isculine de volei Rapid București pleacă, pe calea aerului, 
n Capitală. Ținto : orașul Pernik din Bulgaria. După cum so 
je, voleibaliștii Rapidului vor susține acolo, duminică 9 Mai, 
ttida din turul finalei „Cupei campionilor europeni0, întîl- 
rd prima formație a Bulgariei, echipa Minior din localitate, 
b conducerea antrenorului lor, dr. Jean Ponova, feroviarii 
vor deplasa cu aceeași garnitură pe care au prezentat-o în 

nifinală la Leipzig (adică : Nicolau, Plocon, Drăgan, Ferariu, 
■igorovici, Bărbuță, Costinescu, Pavel, Mincev, Ardelea, Picul 
us - - -
Le

— probabil — Gheorghiță.
urăm napidiștilor DRUM BUN și SUCCES !

9 CICLIȘTII ÎN
ÎNTRECERI

șoseaua București — Ol-

tor, Ernest Kiss și alți popicari 
cunoscuți. se joacă la probele 
clasice de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați.
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„CUM vicmitu U TIB

„DUMINICA
SPORTIVĂ"

LA CIUREL...

Pe șoseaua București — Ol- 
aița se desfășoară astăzi în- 
îcerile etapei regionale a 
mpionatului de ciclism con- 
atimp pe echipe. în program 
{urează următoarele probe : 
niori — 80 km: juniori cat. 
— 40 km; juniori cat. a Il-a 

30 km. Primul start se dâ
• la km 13, la ora 16.

> CONCURS DE VE- 
IFICARE LA POPICE

9 BASCHETBALISTII 
ROMÂNI PARTICIPĂ

LA UN TURNEU 
LA ATENA

M. Dumitriu (Steaua) a egalat 
recordul țării, la pistol viteză

Un npu concurs de verificare 
sportivilor fruntași. Intrece- 

te auyoc azi pe arena Con- 
.^etorul din Capitala. își 
spută intîietatea Cornelia 
recu, Crista Szocs, Ivan Vic-

In continuarea pregătirilor 
pe care le efectuează în ve
derea campionatului european, 
reprezentativa masculină de 
baschet a României va parti
cipa în zilele de 13. 14 și 15 
mai la un turneu găzduit de 
stadionul Panatinaichos din 
Atena. In afară de echipa țării 
noastre, la turneu mai iau 
parte selecționatele Greciei $i 
Bulgariei.

9 16-19 IUNIE : TURNEU INTERNATIONAL 
DE VOLEI LA LEIPZIG

In calendarul internațional al lunii viitoare, activitatea vo- 
■ ibalistilor români este marcată prin participarea echipei noas- 
e naționale masculine la o competiție in R. D. Germană. Este 
brba de turneui international care se va desfășura în zilele de 
ț—19 iunie la Leipzig, în cadrul programului de manifestări 
.rilejuite de cea de a 800-a aniversare a orașului. La întrecere 
rmează a Iun parte, înafară de echipele reprezentative mascu- 
ne ale R.D. Germane și României, cele ale Poloniei, Ungariei, 
rgoslaviei șl Franței.

în ziua a doua a concursului 
republican de pe Tunari, dotat 
cu „Cupa Victoriei", evenimen
tul principal a lost victoria ca
tegorică a trăgătorului Mihai 
Dumitriu la pistol viteză. El a 
reușit să egaleze rezultatul ex
cepțional al vicecampionului 
olimpic, I. Tripșa — 593 de 
puncte din 600 posibile. Dacă 
după prima manșă a probei de 
„viteză" puțini au lost acei 
care îl vedeau învingător pe 
Dumitriu — 294 p (Tripșa 296 
o, Roșea 294 p etc.) ieri, cei 
prezenți la ștandul de tragere 
au urmărit focurile trase de 
Dumitriu cu respirația oprită, 
în primele două serii de 8 se
cunde nici un foc pierdut. La 
fel și în seriile de 6 secunde. 
Au urmat apoi seriile cele mai

se- 
au 
în 

aș-

dificile (cele de 4 se
cunde). După primele 
cinci focuri la 4 
cunde, siluetele 
fost lovite numai 
„10". Toată lumea
tepta un nou record 
al țării. Dar, în ultima 
serie de 4 secunde, 
ultimul foc a lovit cer
cul de „9“ și astfel, 
recordul țării a fost 
doar egalat.

Dacă la pistol vite
ză, timpul 
ternic) n-a 
rezultatele, 
la probele
din poligonul de ca
libru mic a avut un 
efect negativ-

Programul între
cerilor a suferit unele 
cări. Ieri, trebuia să se desfă-

(vînt pu- 
influentat 

în schimb.
de pușcă

)espre centrele de copii la fotbal
secretar

Gh. Ola,
ov. FI. Tănăsescu, 
erai al F.R.F. și 
enor federal se vor deplasa 
p de două săptămîni la cen- 
i„de copii și juniori din țară, 
.egatură cu aceasta am stat 
vorbă

+ ne-a 
țări in
une.
- Care __
- Ploiești, Brașov, Cluj. Arad, 
idea, Iași și Constanța, unde,
lingă, formațiile din prima 

îgorie, au luat ființă aceste 
tre de copii și juniori.
— Care este scopul deplasării?
— Vrem să 
idițiile de

realizat pe
ouie să mai
Ja. Fondurile necesare pentru 
terialele sportive au fost tii-

cu tov. Tănăsescu 
răspuns la cîteva în- 
legătură cu această

este itinerariul ?

vedem care sînt 
funcționare. Ce 
plan local și ce 
facem noi, fede-

mise, iar zilele acestea se va 
trimite și regulamentul de func
ționare- Dorim să stabilim pro
gramul și planurile concrete de 
măsuri și de pregătire. De ase
menea, 
se vor 
piilor și juniorilor.

și alte lucruri interesante dei 
pre centrele de copii și juniori.

— Al. C. —

vom numi antrenorii ce 
ocupa de instruirea co-

Microinterviul
nostru

— Pentru etapa actuală care 
sînt sarcinile acestor centre ?

— Din sutele de copii — 
așa cum se face și în Capitală 
— vor trebui aleși cei mai buni 
80. Așadar sarcina nr. 1 este 
selecția, o selecție foarte rigu
roasă de care depind rezulta
tele de viitor. Deocamdată atît. 
La înapoiere vă vom comunica

PORȚILE S-AU DESCHIS
Pe gazonul verde al Giuleștiti- 
, de cîteva zile este un frea- 
■t deosebit. Cei care deobicei 
u în tribună și urmăresc cu 
saț cum driblează Dumitriu 

sau cum Georgescu exer- 
iză șutul de la distanță, azi, 

luat acestora locul, pe tere- 
l de joc.
E zi de selecție ! Copiii s-au 
vpărțit pe „ateliere*. Macri 
zvăluie cîteva procedee teh
ee de „lovirea balonului". In

i a
ex- 

în

celălalt colt, prof. Cristescu 
și format două echipe și dă i 
plicațiile necesare. Numai 
două zile, vestiarele Giuleștiu- 
lui au primit 700 de... viitori 
fotbaliști.

Frumoasa inițiativă a condu
cerii clubului Rapid este lău
dabilă. Pe cînd astfel de vești 
și de la alte cluburi ?

Mergînd cu „14“ pe malul 
Dîmboviței în sus am ajuns la 
capătul liniei, la „Ciurel". Aici 
locuiesc peste 3 000 de munci
tori ai întreprinderii de con
strucții și montaje nr. 3 și din 
alte întreprinderi.

Harnicii constructori ai fru
moaselor blocuri 
erau în întrecere sportivă... 
sistăm la meciul de fotbal al 
echipelor I.C.M. 3—I.C.H.F. din 
campionatul constructorilor.

Puțin după încheierea meciu
lui (scor : 0—0), mecanicii de 
utilaje V. Nică și I. Iftode au 
inaugurat concursul de haltere. 
Primul a ridicat de zece ori hal
tera cu cele două bile care cîn- 
tăreau aproximativ 80 kilograme. 
Al doilea, numai de șase ori. 
I-a venit apoi rîndul și meca
nicului FI. Ploieșteanu în vîrstiț 
de 19 ani.

— Să te vedem Florică —i 
spuse unul din numeroșii supăr-, 
teri.

Cînd l-au văzut, însă, oprin- 
du-se cu haltera mai sus do 
brîu hazul s-a dezlănțuit din 
toate părțile.

Tînărul mecanic s-a aplecat 
din nou spre halteră. Dar, nici 
de data aceasta n-a reușit să bi
ruiască greutatea...

— S-o ia naiba de halteră că 
inline n-o mai găsiți pe aici...

— Doar s-o dai de-a dura 
Florică — îl tachină în hohote 
de rîs mozaicarul M. Stoica 
unul din concurenții care o ri
dicase de zece ori. Și hazul se 
porni iarăși.

Poate nu s-ar fi necăjit atît 
FI. Ploieșteanu dacă un alt tînăr 
— instalatorul A. Stan — nu se 
fălea și el cu cele opt ridicări...

La arena de popice, după 
întreceri pasionante instalatorul 
P. Oprea, dulgherul I. Tache și 
zugravul D. Constantin au ocu
pat primele locuri. Pe echipe lo
cul I a revenit constructorilor 
de la I.C.M. 3. La bibliotecă 
s-au întrecut amatorii de șah, 
iar în sala de festivități amatorii 
tenisului de masă.

Plecînd de la aceste confrun
tări sportive ale constructorilor, 
nu știu de ce îmi apărea mereu 
înaintea ochilor chipul necăjit al 
tînărului mecanic. „Data viitoare 
le arăt eu ce pot" — îmi spu
sese la plecare Florea Ploieș
teanu.

Am aflat apoi că mecanicul 
s-a ținut de cuvînt...

bucureștene
A-

Mihai Dumitriu (Steaua), câștigătorul 
probei de pistol viteză cu 593 p — record 

R.P.R. egalat
tabilii trăgători din R. D. Ger
mană), întrecerile au fost ami
nate pentru astăzi. Deci, iubi
torii tirului cu arma de vînă- 
toare îi vor vedea azi, înainte 
de masă, pe cei mai buni spor
tivi din țara noastră 
R.D.G. pe standurile 
gere.

Rezultate tehnice: 
VITEZĂ _ 1. M. 1

modifi-

e^C'âgare și proba de talere arun- 
orj, >ate din șanț, dar din cauză că

Ja acest concurs așteptam și 
oaspeți de peste hotare (redu-

și din 
de tra-

Duminică dimineața, cu în
cepere de la ora 9, stadionul 
Republicii își va redeschide 
porțile cu prilejul unui con
curs atletic. Aproape 400 de 
studenți, din cele 12 facultăți 
ale Universității București își 
vor disputa șansele pentru 
cucerirea titlului de cîștigător 
al celei de a 7-a ediții a cam
pionatului de atletism al Uni 
versitătii.

Cu această ocazie spectato 
rii prezenți vor avea posibi
litatea să vadă „la lucru" î 
trequl lot de atletism al llm 
versitătii, din rîndul căruia 
multi au ocupat locuri frun
tașe la campionatul republican 
universitar desfășurat recent 
la Timișoara. Concurenții cu 
cele mai mari șanse în lupta 
pentru ocuparea primului loc 
sînt nume cunoscute amatori
lor acestui sport. Dintre aceș
tia amintim pe: C. Grecescu, 
V. Raica, C. Tatu, D. Onișor. 
I. Fulger, precum și pe juni
oara Victoria Tocilă.

în vederea acestui impor
tant concurs atletic studențesc

s-au făcut intense pregătiri 
atît din partea organizatorilor 
cît și a concurenților.

Federația de atletism va a- 
corda premii celor mai buni 
performeri ai concursurilor.

M. GHIOLDUȘ

PISTOL 
Dumitriu 

(Steaua) 593 p„ (294+299) — 
record egalat, 2. I. Tripșa (Di
namo) 590 p., 3. M. Roșea (Di
namo) 589 p. Echipe: 1. Dinamo 
2339 p„ 2. Steaua 2313 p„ 3. 
Olimpia 2287 p. ARMĂ LIBE
RĂ CALIBRU REDUS 3X40

1.

TOMA VASELE
(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul republican de scrimă

St. Haukler (Steaua) locul I la floretă

Text fi foto prof. D. HÎTRU

La început, turneul final a lă
sat impresia că va da drept cîș- 
tieător pe I. Drîmbă. Acesta a 
nlecat puternic cu 2 victorii ca
tegorice la C. Nicolae (5—1) și 
/ Falb (5—0). în asaltul deci
siv, cu Haukler, Drîmbă, prea 
sigur că va continua șirul suc
ceselor, a tras inegal. Adversarul 
i-a pus în față multe probleme 
grele, în special, procedee spe
cifice spadei, în care Haukler 
este de asemenea specialist. Ast
fel că, Drîmbă a fost deseori 
derutat. Prima tușă o dă Hau
kler, printr-o reușită excludere. 
Apoi Drîmbă egalează, reluînd 
un atac fals. Haukler nu-i lasă 
lui Drîmbă, posibilitatea de a 
avea inițiativa și punctează din 
nou. în clipele următoare Drîm
bă restabilește egalitatea. Tot el 
este acela care preia conducerea 
după o splendidă paradă-ripostă. 
Satisfacție de ordinul... secun
delor pentru că Haukler, folo
sind același procedeu al exclu
derii,egalează. Ambii trăgători se 
resimt (concursul a început la

C. CHIRIAC |

Aspect din timpul concursului 
disputat în sala Floreasca 

Foto : P. Romoșad

Pentru iubitorii
ciclo-turismului

Clubul sportiv Gloria, ia co
laborare cu subcomisia de ciclo
turism a Consiliului orășenesc 
UCFS București organizează 
duminică 9 mai o excursie ci- 
clo-turistică la pădurea și lacul 
Căldărușani.

Locul de adunare a partici- 
panțilcr, în fața stadionului Di
namo. Plecarea la ora 8,39,

«ra 8 și asaltul pe care vi-1 
descriu a avut loc după 10 ore 
pe planșe 1), în special Drîmbă 
care a fost handicapat și de un 
ușor accident (o entorsă). Totuși, 
el este acela care punctează din 
nou, printr-o fulgerătoare ple
care în fleșă. La reluarea lup
tei, Drîmbă încearcă să dea ulti
ma tușă, în aceeași manieră, dar 
greșește lăsîndu-se descoperit și- 
egalitate. Ultima tușă o reali
zează Haukler, care speculează 
o pasare a adversarului său...

în acest fel Haukler înregis
trează a doua victorie (inițial îl 
întrecuse pe Csipler, cu 5—4) 
care îi dă aripi. El cîștigă, în 
continuare, la Falb (5—4), Ni
colae (5—2) și Weissbock (5—2) 
terminînd neînvins turneul. O 
performanță frumoasă, favorizată 
în special, de o pregătire fizică 
deosebită! Clasament : 1. St, 
Haukler (Steaua) 5 v ; 2. I. Falb 
(Steaua) 3 v; 3. St. Weissbock 
(S.P.C.) 3 v; 4. 
(Steaua) 2 v; 5. 
(Știința Buc.) 2 v ; 6. C. Nicolae 
(Steaua) 0 v.

Azi, proba de spadă. Diminea
ța, serii și eliminări directe, iar 
după-amiază, finala. Tot astăzi
X\\\\\\\\\\k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Sala Floreasca, ora 8 : spadă, serii ; 10,30: 
spadă, eliminare directă (tururile I și II);. 
12 : spadă, eliminare directă (III); 16.t 
floretă fete, serii și eliminare directă (1, II); 
18: spadă, finală; 19,30: floretă fete, elN 
minare directă (III).

mPfFPm ? RUGBI. Stadionul Giulești, ora 17: Rai 
. pu — Grivița Roșie, meci în campionatul 

republican de iuniori,

Unde

I. Drîmbă 
A. Csipler

intră 
(serii

în concurs și floretistcloi 
și eliminare directă).

TIBERIU STAMA



Coltul specialistului

Modificările regulamentului de box 
i și... interpretarea lor

Regulamentul de box A.I.B.A. a 
Suferit unele modificări. în cele ce 
urmează ne vom ocupa de cele mai 
importante dintre ele și. în special, 
de acelea care sînt interpretate dife
rit de unii spectatori și, din păcate, 
chiar și de unii arbitri.

Cea mai 
K. D.-ului 
urma unei 
în situația 
mentul prevede că 
puncte unui boxer

Măsura este bună. Ea îi determină 
pe boxeri să nu mai urmărească lo
vitura decisivă, să practice un box 
tehnic și să se pregătească ca atare. 
Deci, o stimulare a boxului tehnic.

în ultimele luni. în special la tur
neul de selecție, am început și noi să 
punem în aplicare această regulă. 
Consider însă că la noi, probabil că 
și în alte țări, această modificare a 
fost interpretată prea rigid. Este ne
firesc, așa cum sublinia și antrenorul 
emerit C. Nour, ca un boxer care a 
fost numărat în timpul unui meci de 
2—3 ori să fie declarat... învingător 
datorită faptului că a boxat mai fru
mos. Sînt de părere că atunci cînd 
un boxer este trimis la podea în urma 
unei acțiuni gîndite (nu în urma unei 
lovituri întîmplătoare), să nu se ju
dece scriptic (la K.D. nu se scad 
puncte) ci să se considere aceasta ca 
o acțiune reușită a celui care a între
prins-o și să se puncteze ca atare. 
O lovitură care să-l ducă pe un boxer 
în situație de K.D., presupune exis
tența a doi factori care îl favorizează 
pe adversarul său . a) o lovitură exe
cutată corect și precis ; b) o apărare 
slabă a celui care a recepționat-o. 
Și firesc în situație de egalitate îl vom 
prefera pe cel care a executat-o.

Modificarea regulamentului în acest 
sens i-ar putea conduce pe unii 
xeri la ideea că se pot odihni în 
pul numărătorii chiar dacă nu au 
loviți pentru că... tot nu li se 
puncte. In această situație, regulamentul 
precizează : „Cînd un boxer simulează 
K.D.-ul în scopul de a se odihni, ar
bitrul îl va număra, iar după aceea 
îi va da avertisment*1.

Trei K.D -uri într-o repriză înseam
nă K.O. și deci lupta se oprește !

însemnată
(atunci 
lovituri 

de a fi

este problema 
cînd un boxer, în 
recepționate, este 

numărat). Regula- 
nu se mai scad 

care a fost K.D. !

bo- 
tim- 
fost 
scad

Conform noilor modificări, un bo
xer căzut la podea și numărat nu va 
mai putea fi salvat de gong, la sfîr
șitul primelor două reprize. In această 
situație, dacă boxerul nu se ridică în 
timpul numărătorii, cronometrorul nu 
va mai bate gongul și boxerul res
pectiv va fi declarat învins prin K.O. 
La sfîrșitul ultimei reprize (deci al 
meciului), gongul va bate la expirarea 
timpului regulamentar și numărătoa
rea va înceta, indiferent de situația 
în care se află boxerul respectiv.

O altă problemă precizată cu ocazia 
ultimelor modificări ale regulamentu
lui este aceea a opririi meciului pen
tru rănire (abandon). Abandonul unui 
boxer, într-o asemenea situație, va fi 
hotărît numai de medic. Arbitrul de 
ring se va conforma deciziei acestuia. 
Arbitrul are voie să oprească lupta 
ori de cîte ori consideră că este ne
cesar să consulte medicul.

In situația în care un boxer este 
căzut la podea și arbitrul a început 
numărătoarea, antrenorul nu mai are 
voie să-l abandoneze pe sportiv, arun- 
cîndu-i prosopul. în cazul că totuși 
antrenorul aruncă prosopul, arbitrul o- 
prește numărătoarea, consemnînd vic
toria prin K.O. Boxerul este singurul 
care poate cere abandonul chiar și în 
timpul numărătorii și atunci decizia 
va fi de abandon.

Turneul „celor patru” a fost un bun 
prilej de verificare a felului cum au 
interpretat arbitrii aceste modificări. 
Majoritatea lor au interpretat oare
cum rigid regula K.D.-ului : „K.D.-ul 
nu se mai ia în considerație” ! Pro
blema a fost mult discutată în ședința 
Colegiului central de arbitri și 
în curs de rezolvare.

In schimb, un fapt pozitiv s-a 
statat în felul în care arbitrii din
au condus lupta. M. Stănescu, P. Epu- 
reanu au înlesnit lupta liberă, lăsîndu-i 
pe boxeri să se descurce singuri, sti- 
mulîndu-se astfel boxul „corp la corp" 
care, în ultima vreme fusese aban
donat de boxerii noștri, datorită „și- 
canărilor" făcute de arbitri.

este

con-
ring

CONSTANTIN CHIRIAC 
președintele Colegiului central 

de arbitri din F.R. Box

Actualități pugilistice
Zilele trecute, la Lupeni, a avut 

loc o întîlnire de box, între Minerul 
Lupeni și Motorul Arad. Spectatorii, 
prezenți m număr mare la această 
gală, s-au declarat nemulțumiți de 
nivelul scăzut la care s-au disputat 
meciurile ca și de calitatea slabă a 
arbitrajelor. La sfîrșitul celor 9 par
tide, localnicii au obținut victoria cu 
scorul de 13—5.

Iată rezultatele 
Brezoianu (L) b.p. 
Smiguleț (L) b.p. 
Gh. Berințan (L) 
(A), 1. Toma (L) b. 
Gh. Vlad (L)

înregistrate :
St. Circo (A),
F. Mihalcic (A), 
b.p. P. Mihalcic 

i. ab. II I. Truș (A), 
m.n. A. Nicoară (A),

St. 
I.

M. Delieleanu (A) b.p. I. Kis (L), R. 
Lazăr (A), b.p. T. Buchi (L), D. lor- 
dache (L) b.p. V. Trip (A), Șt. Gheor- 
ghe (L) b.p. 1. Kiș (A).

Boxerii localnici Gh. Vlad și D. Ior- 
dache au fost avantajați de deciziile 
acordate de arbitrii din Lupeni.

1. Costescu — coresp.
® Sîmbătă, de la ora 19, în sala 

Floreasca are loc o interesantă gală 
de box, în care vor evolua mai mulți 
boxeri cu categoria I de clasificare.boxeri
„Capul de afiș" îl constituie partida 
restanță din turneul „celor patru", din
tre losif Mihalic și Gheorghe Manea.

ATLETISM
O scrisoare din Piatra Neamț. Co

respondentul nostru din această loca
litate, Corneliu Nemțeanu, ne-a infor
mat despre desfășurarea etapei raio
nale a campionatului școlar. La în
treceri au participat doar 50 de elevi 
de la școlile medii nr. 1 și 2 din 
Piatra Neamț, din Roznov și orașul 
Bicaz. Organizarea concursului a fost 
la înălțime. Despre rezultatele înre
gistrate nu se pot spune însă prea 
multe lucruri bune.

Pe marginea acestei scrisori se ri
dică o serie de întrebări. Cum se ex
plică faptul că dintr-un întreg raion, 
cum este Piatra Neamț, cu mai multe 
școli și peste 1000 de elevi, abia de 
au participat 50 de concurenți la etapa 
unei competiții școlare ? Chiar în a- 
ceste condiții cum se explică faptul 
că rezultatele au fost atît de modeste 
iar la probele de aruncări chiar sub 
Jiivelul mediccrității ?

Cu mai bine de un an în urmă o 
Serie de antrenori bucureșteni au fost 
trimiși să descopere talente pentru 
atletism, în special pentru aruncări, în 
mai multe orașe din țară. Unii dintre 
ei au poposit și la Piatra Neamț. La 
reîntoarcerea în Capitală aceștia s-au 
arătat entuziasmați de elementele pe 
care le văzuseră în școlile din acest 
oraș, tineri foarte bine dotați din punct 
de vedere fizic. Acțiunea întreprinsă 
de FRA n-a condus însă la nici un 
rezultat practic pentru că nu s-au luat 
nici un fel de măsuri pe plan local 1 
. Pupă această digresiune, jă încer-

Partizanul roșu Brașov
Dinamo București

Înaintările echipelor Steaua fi Știința Petrofeni în luptă pentru balonul 
pe care lonescu ca reuși, totuși, să-l transmită coechipierilor 

Foto : Aurel Dula — Petroșeni

ȘTIRI, REZULTATE4

In vederea partidelor pe care
le vor susține la 16 mai — la Bucu
rești și la Toulouse — selecționate
le de seniori și juniori ale Bucureș-

Antrenorul american

țiului s-au întjlnit ieri, pe terenul 
Gloria, într-un meci de pregătire. 
Duminică, selecționata de seniori va 
juca cu Gloria și cu Progresul, cite 
o repriză, iar formația juniorilor va 
avea ca partener echipa de categoria 
A Constructorul.

Robert Horn
oaspete al Capitalei

Capitală antre-Miercuri a sosit în 
norul american de polo pe apă Ro
bert Martin Horn. Timp de 30 de zile 
el va face un schimb de experiență cu 
cei mai buni specialiști și tehnicieni 
din țara noastră și va lua parte la o 
serie de antrenamente ale formațiilor 
fruntașe.

• Intre 26 și 30 mai, selecționata 
de tineret a României la polo va par
ticipa la un turneu internațional, care 
va avea loc la Leipzig. La întreceri 
vor mai fi prezente selecționatele R. D. 
Germane, Iugoslaviei, Cehoslovaciei și 
Belgiei. Biroul F. R. Natație a încre
dințat conducerea pregătirilor acestei 
echipe antrenorului bucureștean Carol 
Corcek, care va fi secundat de dr. 
Ad. Szogy. Din lotul de jucători fac 
parte, printre alții, P. Cheța, C. Fră- 
filă (portari), G. Novac, B. Mihăi- 
lescu, Țăranii, Culineac, Zamfirescu, 
Firoiu, Popa ș.a.

• La sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc cea de a doua etapă a cam
pionatului republican, care progra
mează următoarele partide : Dinamo 
București—Știința Cluj, Mureșul Tg. 
Mureș—Crișul Oradea, I. C. Arad— 
Steaua București și Industria linii 
Timișoara—Rapid București.

• Biroul F.R N. a hotărît repro- 
gramarea unor meciuri din campiona
tul republican de polo astfel : Voința 
Cluj—Știința Cluj la 2 iunie, C.S.M. 
Cluj—Voința Cluj la 4 iunie și Știința 
Cluj—C.S.M. Cluj la 9 iunie.

întrebări care așteaptă răspunsuri!
căm să tragem o concluzie : faptul că 
la Piatra Neamț atletismul n-a ajuns 
să-și ocupe locul cuvenit se datorește, 
în primul rînd, slabului interes arătat 
de profesorii de educație fizică, de 
consiliul clubului CSO Ceahlăul. în 
această privință pot fi citate chiar 
și cîteva exemple : Silvia Bigiu (Roz- 
nov), Maria Bozac și Petre Curelaru 
(P. Neamț). Să fie mulțumiți oare a-

cești profesori de activitatea lor ? Am 
fi interesați să cunoaștem și părerea 
secțiunilor de învățămînt din orașul 
și raionul Piatra Neamț cu privire la 
activitatea profesorilor de educație 
fizică pe linia respectării prevederilor 
programei de studii și apoi în direcția 
îndeplinirii sarcinilor care reies din 
documentele Conferinței pe țară 
UCFS I

• Pe terenul Tineretului 4 s-a 
desfășurat miercuri partida Construc
torul—Arhitectura. Meciul, contînd 
în campionatul de calificare, s-a 
încheiat cu victoria studenților de 
la Arhitectura : 6—0.

• In campionatul de rugbi în 8 
s-au înregistrat următoarele 
te :
39—3 ;

Constructorul—Grivița
Olimpia—S.S.E. II

C.S.Ș.—S.S.E. I 15—21.

rezulta-
Roșie

9—12 ;

de ar-• Astă-seară începe cursul 
bitri organizat de comisia de spe
cialitate a orașului București. Des
chiderea cursului are loc la ora 20 
— la sediul UCFS oraș din str. Sna- 
gov.

• Astăzi, în campionatul repu
blican de juniori: Rapid—Grivița 
Roșie (teren Giulești — ora 17,00).

BRAȘOV 6 (prin telefon). A fost 
meci spectaculos, care a durat o or 
22 de minute și în care gazdele nu 
fost departe de a înregistra o mare 
priză. Partizanul roșu s-a prezentat t 
dar avînd o singură jucătoare de rez< 
nu a rezistat iureșului în care s-a 
fășurat partide. In setul 3 partizanul i 
a fost condusă cu 8—5, dar a reușii 
egaleze la 11 și să cîștige setul la 15 
condus și în ultimul set cu 6—0, dar 
cureșteneele, mal bine pregătite, cu 
lot mai omogen și de o valoare st 
rloară, au reușit să se impună șl să 
țină în final o victorie meritată. < 
mal bune jucătoare: Suciu, Stăncule 
și Costin (Partizanul roșu), Lia Vai 
Ștefănescu, Hălmăgeanu (Dinamo), 
lipsa arbitrului delegat meciul a fost < 
dus de V. Arhire (Brașov).

P. DUMITRESCU și C. GRUIA 
coresp.

M. Dumitriu (Steaua
a egalat recordul țării

la pistol viteză
(Urmare din pag. 1)

FOCURI SENIORI: poziția culcat 
1. N. Rotaru (Steaua) 392 p., 2. 
Pontbriant (Olimpia) 389 p., 3. 
Enea (Steaua) 389 p. Echipe: 
Steaua 1553 p., 2. Olimpia 1532 
3. Dinamo 1523 p. Poz. genune
1. M. Antal (Știința) 
Rotaru 382 p., 3. M. 
namo) 381 p. Echipe: 
p., 2. Dinamo 1498 p., 
p. Poz. în picioare : —
361 p., 2. T. Ciulu (Steaua) 359 
3. P. Șandor (Steaua) 356 p. Echi
— 1. Steaua 1424 p., 2. Știința 1 
p., 3. Olimpia 1342 p. Pe trei poz
— 1. N. Rotaru 1135 p„ 2. P. Șan 
1124 p., 3. M. Ferecatu 1117 p. Ecb:
— 1. Steaua 4488 p., 2. Știința 4 
p., 3. Dinamo 4361 p. ARMA LIBE 
CALIBRU REDUS 3x30 F. JUN1OA 
pe trei poziții: 1. Elena Nistor 822
2. Aritina Bițică 805 p., 3. Magda I 
cea 790 p. Echipe: — 1. Steaua 7 
p., 2. Olimpia 2171 p. 3. Știința 3 
puncte.

382 p„ 2.
Ferecatu |

1. Steaua 1
3. Știința 1

1. N. Rol

Faza interregională a campionatului pe echi

Despre întrecerile feminin
• Prima etapă a fazei interregionale 

a campionatului republican de popice 
pe echipe s-a consumat. Este vorba de 
prima etapă întrucît actualele întreceri 
se desfășoară într-o formulă nouă : 
cele 20 de echipe feminine, care s-au 
calificat în această fază, au fost îm
părțite în cinci grupe geografice, dis- 
putîndu-și întîietatea sistem turneu, nu
mai tur. Cîștigătoarele grupelor se vor 
califica în finala pe țară. Și încă ceva : 
meciurile au loc pe arene neutre, elimi- 
nîndu-se, astfel, avantajele create, de 
obicei, de particularitățile pistelor pro
prii.
• în general, jocurile primei etape 

au fost de o factură tehnică modestă. 
Doar confruntările dintre Laromet 
București și Progresul Pitești 2452-1705 
p.d. (Elena Trandafir 449 p.d. — La
romet), Voința Tg. Mureș — Hidrome
canica Brașov 2336-2232 p.d. (Marga
reta Szemani 426 p.d., Iulia Koncsag 
406 p.d. — Voința ; Margareta Groza 
408 p.d. — Hidromecanica) și Gaz me
tan Mediaș — Voința Constanta 
2277-2267 p d. (lohana Barna 426 p.d., 
Aurelia Popa 412 p.d. — Gaz metan ;

i
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Florica Biru 430 p.d. — Voința) i 
ridicat la un nivel bun. în rest, re 
tate mediocre, unele chiar slabe, i 
ce denotă lipsa unui antrenament 
todic.

Celelalte rezultate : Voința Orad< 
Voința Cluj 2124-2229 p.d., Vis. 
Lupeni U.T. Arad 1957-2170 j 
C.S.M. Reșița — Voința Cvtr 
2222-2016 p.d., Fulgerul C. Mold, 
nesc — Industria Locală Baia N 
1502-1552 p.d., Cetatea Giurgiu — 
trolul Ploiești 2224-2083 p.d.. Fia. 
Cîmpina — Unirea Roman 2173-î 
p.d., Sănătatea Bîrnova — Rapid Bi 
rești 1501-2202 p.d.
• Din nou s-au semnalat defect 

în modul de funcționare a corpulu 
arbitri. Astfel, arbitrul programai 
întîlnirea dintre Gaz metan Media 
Voința Constanța a absentat nemoti 
Jocul a fost condus de arbitrul lc 
de categoria a III-a, Gheorghe Dam 
Pentru că nu este primul caz în i 
arbitrii nu se prezintă la jocurile u 
au fost delegați considerăm că F.l 
trebuie să ia măsurile corespunzăt. 
pentru a nu se mai repeta aseme 
cazuri.

Și acum iată cum arată clasamen 
grupelor după prima etapă :

GRUPA

cu : PETR KOSTKA, EMILIA VASA- 

RYOVA, MIROSLAV HOLUB, VA

LENTINA THIELOVA, EDUARD 

KOHOUT, KAREL EFFA, JIR! HOLY

Film distins cu Marele Premiu 

„Golden Gate Awards" la Festi

valul internațional al filmului de 

la San Francisco 1964

I
1. Voința Cluj 1 1 0 0 22
2. Industria Locală

Baia Mare 1 1 0 0 15
3. Voința Oradea 1 0 0 1 21
4. Fulgerul c. Lung 1 0 0 1 15

GRUPA A II-A
1. Laromet Buc. 1 1 0 0 24
2. C.S.M. Reșița 1 1 0 0 22
3. Voința Craiova 1 0 0 1 20
4. Progresul Pitești 1 0 0 1 17

GRUPA A in-A
1. Voința Tg. Mures 1 1 0 0 23
2. U. T. Arad 1 1 0 0 21
3. Hidromecanica Brașov 1001 22
4. Viscoza Lupeni 1 0 0 1 19

GRUPA A IV-A
1. Rapid București 1 1 0 0 22
2. Flacăra Cîmpina 1 1 0 0 21'
3. Unirea Roman 1 0 0 1 20
4. Sănătatea Bîrnova 1 0 0 1 151

GRUPA A V-A
1. Gaz metan Mediaș 1 1 0 0 22’
2. Cetatea Giurgiu 1 1 0 o 22:
3. Voința Constanța 1 0 0 1 22i
4. Petrolul Ploiești 1 0 0 1 201



F O T B A 1L
însemnări dinir-un fructuos schimb de experiență
Făcînd, recent, o vizită de 9 zile 

la Belgrad am avut prilejul să fac 
un util schimb de exeperiență cu 
fotbalul iugoslav, care și-a găsit o 
atît de frumoasă afirmare pe plan 
internațional.

întîlnind pe conducătorii federațiilor 
de fotbal mi-am putut da seama că 
una din explicațiile succeselor obți
nute constă în seriozitatea preocupă
rilor acestor foruri, permanent animate 

- de dorința de a imprima echipelor un 
înalt nivel calitativ printr-o pregătire 
multilaterală și prin promovarea unei 
discipline și unei etici noi, dar și 
prin acțiunea stimulatorie ce înțeleg 
s-o ducă în rîndurile jucătorilor.

Există 8 federații ale republicilor 
și regiunilor autonome, avînd ca for 
suprem Federația unională iugoslavă. 
Antrenorii sînt recrutați dintre foștii 
internaționali și repartizați în trei ca
tegorii: superiori, medii și obișnuiți. 
Ei primesc recompense pentru fiecare 
junior care a fost promovat în echipele 
prime.

Arbitrii, organizați într-o federație 
separată, au patru categorii: arbitru 
federal, republican, la dispoziția fe
derației regionale și asistent.

L- Am luat contact cu o serie de spe
cialiști de seamă ai vieții sportive 
iugoslave, cu ajutorul cărora m-am do
cumentat, atît asupra problemelor or
ganizatorice, cît și asupra procesului 
de instruire utilizat la echipele frun
tașe din Belgrad.

Astfel, directorii tehnici Raico 
Mitici și Mile Kos, ai marilor 
cluburi „Steaua roșie” și „Partizan”, 
antrenorul principal al primei echipe, 
Ivan Toblak, ca și Milian Milianovici, 
antrenorul lotului național de juniori, 
m-au pus în curent cu liniile ce le-au 
trasat pentru obținerea jocului de ca
litate la echipele respective și a for
mulelor pe care le caută pentru sti
mularea jucătorilor.

Un accent dintre cele mai puternice 
este pus pe formarea viitoarelor cadre 
de antrenori și jucători. Pentru cei 
dintîi s-a creat o școală superioară 
de antrenori și activiști sportivi, avînd 
cursuri de 2 ani. Pentru jucători, fie
care club din cat. I este obligat ca 
pe lingă prima garnitură și echipa de 
rezerve, să aibă înscrise în campionat 
cîte o echipă de juniori și de copii 
(pionieri), în felul acesta formîndu-se 
adevărate

în plus, 
sînt aduși 
trenament 
Adriaticei)
ționare, dirijate de antrenorii federali. 
Campionate locale, regionale și repu
blicane, ca și turneele tradiționale de 
la Rjeka, Belgrad, Niș și Zagreb con-

tribuie la selectarea celor mai talen- 
tați juniori și copii.

Datorită pregătirii serioase ce li se 
asigură, atît antrenorii cît și jucătorii 
iugoslavi se bucură de un mare pres
tigiu. Astfel, în multe țări cu veche 
tradiție sportivă activează un număr 
de 32 antrenori și 104 jucători iugo
slavi.

Pentru a-mi da mai bine seama de 
nivelul atins de fotbalul iugoslav, am 
asistat și la trei partide de campio
nat desfășurate în acele zile — una 
între formații din prima categorie, alta 
din categoria a doua, și a treia cu 
echipe din campionatul orășenesc, — 
putînd astfel, să-mi formez o imagine 
completă la toate eșaloanele.

întîlnirea din cat. I a fost cea din
tre Hajduk Split și Beogradski. Am 
putut analiza, cu acest prilej, jocul 
unor echipieri dintre care unii fac 
parte din lotul național, ca de pildă 
extremele Skoblar și Samardzici, de 
la Beogradski. Jucătorii ambelor echi
pe au dovedit o tehnică superioară, 
pe care n-o valorificau însă, în mare 
viteză, așa cum cere fotbalul modern. 
Se punea un prea mare accent pe ac
țiunile individuale, ceea ce a dăunat 
ritmului. Nici eficiența n-a fost pusă 
prea mult în lumină, dovadă scorul 
alb cu care s-a soldat partida.

Apărările jucau cu trei fundași (ca 
în vechiul W. M.), întărit de circum
stanță cu un „măturător”, dar fără a 
încadra pe fundașii laterali în acțiu
nile ofensive.

Am vizionat și o întîlnire între 
echipe de categoria a Il-a, Radnicki— 
Miados, terminată cu rezultatul 4—2.

Și aici am constatat același nivel su
perior în ceea ce privește tehnica in
dividuală, dar și o bună evidențiere 
a jocului colectiv. Ritmul imprimat 
partidei era mult mai viu decît al 
jocului anterior, din cat. I. Formula 
adoptată era tot cu „măturător”, adă
ugat celorlalți 3 fundași. Pase în adîn- 
cime și la întîlnire, schimburi deru
tante de locuri, șuturi precise și pu
ternice la poartă, toate denotau o 
preocupare constantă pentru tactica 
jocului modern.

Am ținut să asist și la o partidă 
dintre două echipe din campionatul 
orășenesc, Hajduk—Balkan (3—0). Pri
ma echipă ar fi echivalentă cu Oraș I, 
iar cealaltă cu Oraș II, din campiona
tul Capitalei noastre. Ambele formații 
au demonstrat o tehnică aproape cu 
nimic inferioară echipelor divizionare 
de cat. I și a Il-a. Pasele precise, 
cu grija de a deschide unghiuri cît mai 
favorabile de tragere la poartă, fentele 
făcute în anticiparea paselor, preocu
parea de a forma „nucleul ofensiv” și 
„placa turnantă” în jurul celui ce con
duce balonul — dovedeau o deplină 
maturitate tactică, izvorîtă dintr-o 
mare abilitate tehnică. Toți jucătorii 
loveau mingea cu o egală forță, cu 
ambele picioare. Stopul din aer, mane
vrarea cu ușurință a balonului, buna 
condiție fizică erau utilizate pentru 
obținerea unui ritm trepidant, pe care 
îl accelerau tot mai mult pe măsura 
apropierii de poarta adversă.

Toate aceste însușiri sînt de natură 
a atesta că generația de jucători pe 
care țara vecină și prietenă o pregă
tește cu atîta seriozitate, va putea a- 
sigura, în --- 1 -------- ----------- -
afirmare a 
continental

viitorul apropiat, o nouă 
fotbalului iugoslav pe plan 
și mondial.

VIRGIL ECONOMU

Simpozion fotbalistic la Baia Mare
In sala Casei de cultură a sindica

telor din Baia Mare, în organizarea 
F. R. Fotbal și a Consiliului regional 
UCFS Maramureș a avut loc prezen
tarea referatului privind pregătirea fi
zică și tehnică a fotbaliștilor precum 
și filmele realizate de antrenorii ro
mâni la Tata, în R. P. Ungară, și de 
Helmuth Schon în R. F. Germană.

Au fost prezenți antrenori, instruc
tori, conducători ai fotbalului din Baia

Mare, reprezentanți ai celor 52 de aso
ciații sportive din oraș precum și ju
cătorii echipelor Minerul Baia Mare, 
Topitorul Baia Mare, Minerul Baia 
Sprie etc.

Atît referatele, prezentate de an
trenorii Gh. Stănculescu și E. Lucaci, 
cit și filmele care au rulat s-au bucu
rat de o frumoasă apreciere din 
partea celor prezenți.

pepiniere de jucători, 
cei mai buni dintre aceștia 
periodic, la centrul de an- 
de la Makarska (pe malul 
pentru cursuri de perfec-

Duminică, pe stadioanele
din Capitală

MĂSURI DISCIPLINARE
Federația română de fotbal a ana

lizat de curînd abaterile comise de o 
serie de jucători de la echipe din cate
goria A și a hotărît o serie de sanc
țiuni. Astfel, a fost suspendat pe patru 
etape Ludovic Sacaci (Crișul). Pe două 
etape a fost suspendat Gane (Steagul 
roșu). Cîte o etapă au primit Mafteuță 
(Progresul), Danileț (C.S.M.S.), Mă- 
nescu (Farul) și Frățilă (Dinamo Bucu
rești).

Cîte un ultim avertisment au primit 
Năftănăilă (St. roșu), Udroaică (Pro
gresul București), Turcan (Dinamo Pi
tești). Au fost sancționați cu avertis
mente: Necula (St. roșu), Nunweiller 
VI (Dinamo București), Codreanu (Ra
pid).

STADIONUL REPUBLICII,
15,15 : Dinamo București — Mine
rul Baia Mare (cat. A); ora 17: 
Rapid — U.T.A. (cat. A).

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
9,15: Știința — Portul Constanta 
(j); ora 11: Știința — Siderurgis- 
tul Galați (cat. B).

TEREN TIMPURI NOI, ora 10: 
Flacăra roșie — Tehnometal Bucu
rești (cat. C); ora 11.45: Flacăra 
roșie — Farul Constanta (j).

TEREN VESELIEI, ora 10 : Di
namo Victoria — Electrica Cons
tanța (j); ora 11,45: Dinamo Vic
toria — Electrica Constanța (cat. 
C).

STADIONUL DINAMO, ora 9,15: 
Dinamo — Marina Mangalia (j).

STADIONUL PROGRESUL, ora 
11 : Progresul — Viitorul Electro
nica București (j).

TEREN C.P.B., ora 10,30: C.S.S. 
Buc. — Metalul Buc. (j).

STADIONUL GIULESTI, ora 11 : 
Rapid — Petrolul Ploiești (j).

Selecționata noastră de tineret va juca 
in Cehoslovacia și U. R. S. S.

internaționale
se vor întîlni selecționatele de tineret. 
Ambele jocuri se vor disputa la 16 
iunie.

• în cadrul „Cupei Balcanice" s-au 
stabilit datele meciurilor dintre Farul 
Constanța și Vardar Skoplje (Iugo
slavia) : 16 iunie la Skoplje și 23 iunie 
la Constanța. Meciul de miercuri 12 
mai, Farul-Spartak Plovdiv (Bulgaria), 
va fi condus de arbitrul albanez Ra
miz Reja.

• Schimbare în programul turneului 
echipei poloneze Lodzki Klub : pri
mul meci (16 mai) nu se va mai dis
puta la Bacău, ci la Piatra Neamț, în 
compania formației Ceahlăul, liderul 
seriei Est din categoria C.

A

• Alte partide
• De acord cu federația cehoslova

că de specialitate, Federația română 
de fotbal a hotărît oa la 30 mai, cînd 
primele reprezentative ale celor două 
țări se întîlnesc la București în cadrul 
preliminariilor campionatului mondial, 
să se organizeze și jocuri între echi
pele de tineret și juniori. Juniorii vor 
juca la București în deschidere la me
ciul seniorilor, iar reprezentativele de 
tineret se vor întîlni în localitatea Ni- 
tra din R. S. Cehoslovacă.

• în preajma datei cînd se va des
fășura meciul cu Portugalia (13 iunie) 
echipa de juniori a țării noastre va 
juca la Constanța cu formația de ju
niori a Uniunii Sovietice, iar la Odesa

(prin telefon). CuCRAIOVA, 6 
toată ploaia măruntă și rece care a 
început să cadă încă de dimineață, 
cei 5 000 de spectatori n-au părăsit 
tribunele stadionului Tineretului pînă 
la fluierul final al arbitrului; încîn- 
tați fiind de jocul frumos oferit de 
ambele echipe, și în mod special de 
Știința care, în ciuda terenului des
fundat și a ploii, a jucat excepțional. 
Putem spune că n-am văzut niciodată 
pe Știința jucînd atît de bine. De 
altfel, în 65 din cele 90 de minute, 
s-a jucat în jumătatea de teren a 
oaspeților, surprinși adesea de activa 
înaintare craioveană. Portarul brazi
lian Jurander a avut mult de lucru...

Scorul e deschis de Bărbulescu (min. 
23) cu un șut de la 30 m și care-1 sur
prinde pe Jurander. Egalarea se pro
duce în min. 39 și e opera lui Wellis. 
în repriza a doua cei care atacă sus
ținut sînt tot studenții. Ei înscriu 
golul victoriei, după ce au ratat multe 
ocazii, în min. 50, prin Eftimie.

Arbitrul A. Bentu—București a con
dus bine formațiile:

ȘTIINȚA: Papuc (Vasilescu I) —

2-1 (1-1)
Mihăilescu, Deliu, Dumitrescu, Bărbu- 
lescu, M. Marcel, Cîrciumărescu, Sfîr- 
logea, Eftimie, Bîtlan (Pașcanu), Onea 
(Vasilescu II).

BONSUCCESO: Jurander—Marcello, 
Jerry, Alcir, Paulinho, Nelson, Anto
nio (Jardel), Sahara, Gilbert, Helinbo, 
Wellis.

R. SCHULTZ — coresp. reg.

De la F. R. Fotbal
• Se reamintește cluburilor și aso

ciațiilor sportive care au echipe par
ticipante la campionatul republican 
de juniori, că pentru a putea parti
cipa la jocuri, jucătorii trebuie să 
prezinte arbitrilor o dată cu carne
tele de legitimare și buletinele de 
identitate.

• Incepînd de săptămîna viitoare, 
ședințele Comisiei centrale de disci
plină vor avea loc in fiecare miercuri.

iiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiînniinînnînniiiiiiiiiiiiiiiiniu

Ieri am primit la redacție fotografia de mai jos, făcută înaintea meciului 
disputat duminică la Istanbul între reprezentativele B ale Turciei și României. 
După cum se știe, în formația secundă a echipei gazdă au jucat : Ergiin, 
Abdulah, Fethi, Cevdet, Fevzi, Onursal și alții, cunoscuți publicului nostru 
din meciurile disputate de echipe turcești de primă categorie, la noi în țară. 
Fevzi, de pildă, a jucat la 24 ianuarie la Lisabona în prima echipă a Turciei 
și a marcat singurul gol al echipei sale în meciul cu Portugalia. Victoria 

fața unui adversar matur.echipei noastre, cu 5—1, a fost obținută, deci, în
V. SÂSÂRANU — coresp.

Un pronostic al antrenorului Rudi Weber

S-a întîmplat la Roșiori...
Celor de la C.F.R. Roșiori nu le-a 

venit să-și creadă ochilor cînd, în min. 
67 al meciului cu Flacăra Moreni, ar
bitrul I. Ritter (Timișoara) a indicat 
punctul de la 11 metri in careul lor. 
Este adevărat, unul din jucătorii lor 
săvârșise o infracțiune în suprafața de 
pedeapsă. Dar într-o asemenea situație, 
cînd ești gazdă, — și mai ales la 0—0 
— un arbitru cu... experiență, nu tre
buie să aplice regulamentul. Așa cum 
se obișnuiește, el trebuie să închidă 
ochii sau să dea... corner, aut, lovi
tură de la poartă, mă rog, orice, în 
afară de 11 metri I Și iată că un ar
bitru, neținînd seama de... tradiție, 
acordă un „11 metri" în favoarea oas
peților, cu care aceștia deschid scorul I

Nemaipomenit I De neconceput I
Și lucrurile nu s-au oprit aici. 

Ceea ce s-a întîmplat la Roșiori în
trece orice închipuire. Cîteva minute 
mai tîrziu, la o nouă infracțiune a 
gazdelor, arbitrul I. Ritter a dictat din 
nou lovitură de la 11 metri, pe care 
însă oaspeții au ratat-o.

Aflînd cele petrecute la Roșiori, alte 
echipe au toate motivele să fie... în
grijorate : cum rămîne cu avantajul te
renului, cu punctele „planificate" pe 
teren propriu, dacă și alți arbitri se 
vor apuca să aplice litera regulamen
tului la fel pentru gazde ca și pentru 
oaspeți ?

• Duminică 9 mai se reia campionatul 
de fotbal cat. A.

O dată cu reluarea campionatului creș
te și interesul in jurul concursului pro
nosport nr. 19 care cuprinde : un meci 
internațional, toate meciurile etapei din 
cat.

(J. B.)

A, două meciuri din categoria B (în

Văzut de Neagu Rădulescu

care evoluează fruntașele seriei a 11-a 
Industria sîrmei și Știința Timișoara) și 
două meciuri din campionatul italian.

Pentru acest concurs, am solicitat un 
pronostic antrenorului Rudi Wetzer. Pro
nosticul său este următorul :

I. R. P. Bulgaria — Turcia 1
II. Rapid — U.T.A. 1

III. Dinamo Buc. — Minerul B. Mare 1 X
IV. Știința Craiova — CSMS Iași X 
V. Dinamo Pitești — Progresul 1, X, 2

VI. Steagul roșu — Știința Cluj 
VII. Petrolul — Farul 

VIII. Crisul — Steaua
IX. CSM Reșița — Ind. Sîrmei 
X. Recolta — Știința Timișoara

XI. Bologna — Milan 
XII. Genoa — Varese
• Datorită numărului mare de . 

de la tragerea specială Loto din 30 a- 
prilie a.c., omologarea va fi cunoscută în 
cursul zilei de azi. Rezultatele omologă
rii vor fi comunicate în numărul de 
mîine.

Tragerea Loto de azi va avea loc în 
București în sala din calea Moșilor nr. 
290, Casa de cultură a raionului 23 Au
gust.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

i,x
1

X, 2 
X, 2 

1, X 
1, X, 2 

X 
premii

* DE LA I. E. B. S
• Pentru cuplajul de fotbal DI

NAMO—MINERUL BAIA MARE 
și RAPID—U.T.A. din 9 mai, de 
pe stadionul Republicii, care, cu 
acest prilej, își deschide porțile 
pentru noul sezon, biletele se gă
sesc de vînzare la casele obișnuite : 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 
6 Martie, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Giulești.

• La bazinul acoperit Floreasca 
oontinuă cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin.

* s

*

*

î

î



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
to zi înaintea startului în „Cursa Păeii“

De-a lungul a 2.300 kilometri de șosea... ♦ PROFIL: VALERI POPENCENKO

Corespondență specială pentru „SPORTUL POPULAR"

Pentru a 18-a oară la rînd, sosi
rea primăverii este pentru cicliștii 
fruntași din multe țări semnalul de 
start pentru „Cursa Păcii". După 
cum se știe, anul acesta tradiționa
la întrecere a rutierilor amatori în
cepe la Berlin, la 8 mai.

Numele ales pentru a desemna 
această cursă ciclistă are o adîncă 
semnificație. Plecarea se dă totdea
una în ziua aniversării victoriei a- 
supra fascismului, ziua sfîrșitului ce
lui de-al doilea război mondial. Prie
tenia care unește pe alergători, an
trenori, mecanici, organizatori, fără 
deosebire de convingeri politice, na
ționalitate sau rasă, aceasta este 
regula dominantă a „Cursei Păcii*. 
O ambiantă care nu se întîlnește 
în nici o altă cursă ciclistă din lume.

Pe unde 
înconjurate 
tatori, iar 
pe stadion 
Și nu sînt 
torii, aplauze primesc și cei învinși. 
Un exemplu este elocvent: cu cîti- 
va etni în urmă luau startul în cursă 
cicliști din India,- ei nu se dovedi
seră suficient pregătiți pentru o ase
menea încercare de forte și unul 
cîte unul au trebuit să abandoneze. 
Un singur indian rămăsese în cursă, 
mai rezistent decît ceilalți — Cha- 
krawarty. El termina etapele spre 
apusul soarelui, la 2—3 ore după 
sosirea învingătorului, dar de fie
care dată pe tot parcursul etapei

trece cursa, șoselele sînt 
de șiruri dese de spec- 

sosirile de etapă adună 
zeci de mii de privitori, 
aplaudați numai învingă-

primea încurajările frenetice ale 
spectatorilor. La acea ediție cîștigă- 
tor a fost danezul Dalgaard, dar a- 
cesta a declarat după încheiere că 
Chakrawartv a primit mai multe 

aplauze decît el însuși...
Si un alt exemplu de prietenie în

tre concurenti. Dublul învingător al 
cursei, Gustav Adolf Schur (R. D. 
Germană) a legat prietenie atît de 
strînsă cu cîștigătorul primei ediții, 
cehoslovacul Jan Vesely, încît a 
dat fiului său numele de Jan 1

Statistica edițiilor de pînă acum 
a „Cursei Păcii" ne arată că la 
marea întrecere au luat parte pînă 
azi cicliști din 33 de țări. 26 dintre 
acestea aparțin Europei, din Africa 
au venit sportivi ai Tunisiei, Marocu
lui și R.A.U., din Asia cicliști libanezi și 
indieni, continentul american a tost 
reprezentat de Cuba, iar anul trecut 
am avut printre participanti și aler
gători australieni.

Pe lista învingătorilor numai Schur 
a putut să-și înscrie de două ori 
numele. Ceilalți s-au mulțumit cu 
cîte o singură victorie. Un mic „re
cord" fiind stabilit de reprezentan
ții Danemarcei care au furnizat pa 
tru cîștigători (Emborg, Olsen, Pe
dersen și Dalgaard). în clasamentul 
pe echipe, de cinci ori au terminat 
victorioase reprezentativele R. D. 
Germane și Uniunii Sovietice, de pa
tru ori cea a Cehoslovaciei, de două 
ori Polonia și cîte o dată Franța 
și Anglia.

Ediția 1965 a „Cursei Păcii" cu
prinde 2.306 km împărțiti în 14 eta
pe. Cea mai scurtă este etapa con 
tracronometru pe teritoriul Ceho
slovaciei (53 km), iar cea mai lun
gă măsoară 266 km și se va desfășura 
pe șoselele poloneze. Sînt în joc 
nu numai tricoul galben ce se acor
dă primului clasat la individual, dar 
Și...................

numai tricoul galben ce se acor-

tricouri albastre pentru cea mai 
bună echipă și un tricou violet pen
tru alergătorul cel mai activ (cla
sament pe puncte). Se acordă și nn 
titlu pentru cel mai bun cățărător, 
ca și numeroase premii de etapă

De la 8 la 23 mai pe șoselele din
tre Berlin, Praga și Varșovia se va 
da o luptă pasionantă pentru desem
narea celui mai bun rutier amator

adin lume, învingătorul celei de 
XVIII-a ediții a „Cursei Păcii".

JIRI CERNY
Praga, mai 1965

♦ ♦ 
t
1

♦

Din Moscova s-a anunțat com
ponența reprezentativei sovietice 
care va fi prezentă la campio
natele europene de la Berlin. în 
dreptul categoriei semigrea stă 
scris: Valeri Popencenko. Cine
este acest boxer, care a urcat ver
tiginos treptele măiestriei sportive? 
îmi veți permite, pentru această 
scurtă prezentare, să fac apel la 
cîteva amintiri personale.

...Moscova, 1963. Călătoream. în
tr-un autobuz, cu Valeri Popen
cenko. Lingă el, pe o bancă, o 
fată brunetă. Mi-a prezentat-o: 
„Este logodnica mea. A sosit chiar 
acum de la Leningrad, ca să-mi 
facă... galerie".

Valeri absolvise de curînd Ins ti. 
tutui de construcții în orașul de 
pe malurile Nevei. Cu o zi în urmă 
împlinise 24 de ani. Era vesel (a- 
vea și motiv) de parcă nu mergea 
să susțină o finală de campionat 
european de box. N-am discutat 
prea mult cu el, deoarece autobu
zul ne-ă purtat rapid spre sala 
sporturilor unde aveau să se dis
pute finalele. Dar scurta concor-

feire 
/ace _
sportul ce și-l alesese, pe care-l in
teresa tot ce se întîmplă în arena 
„nobilei arte". Cunoștea, aproape 
fără greșeală, palmaresul lui Ne. 
grea, pe care-l considera unul din
tre cei mai valoroși semigrei din 
ultimii ani, și manifesta multă cu-. 
riozitate și admirație pentru fostul 
triplu campion al Europei, Lucian 
Popescu.

Valeri a învins în finale, cuce
rind primul său titlu european. Un 
an mai tîrziu își... pulveriza toți 
adversarii pe ringul olimpic de la 
Korakuen, devenind noul deținător 
al centurii olimpice, la categoria 
mijlocie. în seara banchetului de 
adio Valeri a primit din partea 
lui D. H. Russel, președintele 
A.I.B.A., Cupa decernată celui mai 
tehnic boxer al J. O. Fericit la 
culme, Valeri i-a dat președintelui 
un sărut, pe obraz, mulțumindu-i 
în limba engleză...

mi-a dovedit că aveam de-a- 
cu un boxer îndrăgostit de

R. CALĂRĂȘANU

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
TURNEUL DE TENIS DE LA ROMA

i

ROMA 6 fPrgj teleion). — In ca
drul probei de dublu a turneului in
ternational de tenis de la Roma, pe
rechea N. Fraser (Australia), Mou- 
kergi (India) a eliminat pe I. Țiriac 
(România), J Barclay (Franța) cu 
6—4, 6—3, 7—5. Campionul român 
urmează să dispute vineri (n.r. azi) 
partida din 16-imile probei de simplu 
cu învingătorul meciului Ossuna — 
Cabrai. La ora efectuării convorbirii 
noastre telefonice, scorul acestei 
partide este 9—9 în primul set. Alte 
rezultate, la simplu: Pietrangeli — 
N. Fraser 3—0, Buding — Majoli 
3—0. Barclay — Di Masso 3—2. 
Merlo — McMillan 3—2, Barnes — 
Iovanovici 3—2, Santana — Hollicek

3—0, Gulyas — Fox 3—1, Newcombe
— Richey 3—1.

Ion Țiriac este invitat să participe, 
imediat după încheierea întrecerilor 
de la Roma, la un nou turneu inter
național care se va disputa la Flo
rența. După aceasta, Țiriac va lua 
parte la campionatele internaționale 
de tenis ale Franței, care încep p» 
terenurile de la Roland Garros pe 
data de 17 mai

IN SALA UNIVERSIADEI din Sofia 
au continuat întrecerile competiției 
masculine de baschet 
„Cupa orașului 
mai important 
șului Sofia a 
rul de 68—63 (35—35) eichipa
sului Praga. Alte întîlniri: Kiev — 
Budapesta 92—56 (43—23) ; Belgrad
— Varșovia 93—52 (56—26).

VOLEIBALIȘTII POLONEZI AU 
CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA 

ISTANBUL

dotate
Sofia". In 

meci, echipa 
învins cu

Cil 
cel 

ora- 
soc- 
ora-

Punct final în „Cupa Angliei 
fotbal. După cucerirea mult invi
diatului troleu, jucătorii de la 
F.C. Liverpool — care au dispus 
la mare luptă de Leeds United 
(2—1 după prelungiri) — iac tu
rul de onoare al stadionului Wem
bley, în aclamațiile celor peste 
100.000 de spectatori. Cupa este 
purtată de R. Yeats și G. Milne 

(în trening)

S. K. LEIPZIG ÎN FINALA 
„CUPEI RAPPAN“ 

LA FOTBAL

!n-

Sportul pulsează în America Latină
Sub titlul de mai sus, ziarul londo- 

un 
din 
ur-

nez „TIMES" a publicat recent 
amplu articol referitor la sportul 
America Latină, din care spicuim 
urătoarele :

„Desigur, există mulți factori 
muni între modul cum se desfășoară 
activitatea sportivă pe continentul nos
tru și în America Latină. Activitatea 
sportivă a amatorilor este aici în mare 
măsură îndrumată și sprijinită de or
ganizații de stat; și aici sînt tineri en
tuziaști la fel ca la noi, care asediază 
pe eroii lor pentru a obține autografe ; 
spectatorii, bucuroși de succesul echipei 
lor favorite, intonează cântece de bucu
rie în tribunele stadioanelor, dansează, 
flutură fanioane și steaguri. Dar există 
și aspecte diferite ctnd faci comparație 
între sportul european și cel american. 
Astfel, o trăsătură distinctivă a conti
nentului latino-american este organiza
rea cluburilor sportive. In timp ce noi, 
în cea mai mare parte, tindem să pri
vim o întrecere sportivă ca și cum am 
vizita un teatru — deci o recreare de 
cîteva ore și apoi din nou acasă — 
cluburile din America de Sud și Cen
trală constituie adevărate centre muni
cipale, inima întregii activități sportive 
a unui grup numeros de oameni, cu 
activitate continuă.

La Buenos Aires, de pildă, River 
Plata este un club cu aproximativ 
50 000 de membri care-și plătesc coti
zațiile lor anuale și se pot bucura de 
posibilitatea de a practica o serie în
treagă de sporturi — fotbal, tenis, atle
tism, notație, iahting, beneficiind atît 
de echipamentul clubului cit și de ha-

CO-

zele lui sportive. In cadrul 
află și cîteva restaurante, 
saloane de lectură etc. Firește, peste 
toate acestea se află echipa de fotbal 
River Plata, cate joacă un rol impor
tant în liga argentiniană. Rio de Ja
neiro are și el cluburi asemănătoare și 
tom aminti doar două dintre acestea : 
Botafogo, cu 30 000 de membri, și Flu- 
minense, cu 43 000 de membri, ulti
mul recunoscut a fi clubul oamenilor 
avuți. Acest gen de club municipal

cluhului se 
o librărie,

Răsfoind presa străină

este răspîndit în întreaga America La
tină.

în Mexic există 57 asemenea clu
buri. Dar, în afară de acestea, Mexicul 
s-a angajat recent într-o acțiune mult 
mai vastă de transformare a sportului 
într-un hun social. Intr-o suburbie a 
capitalei țării, Ciudad de Mexico, pe o 
suprafață de 140000 de metri pătrați, 
numită „Magdalena Mixhuca", prin 
fonduri alocate de stat,. au fost ame
najate baze sportive, puse la dispoziția 
tineretului. Aici se află 80 de terenuri 
de fotbal, o pistă de atletism, terenuri 
pentru baschet și basebail, un bazin de 
înot și chiar o pistă în formă de cerc 
pentru cursele de automobile, pistă fo

losită de curînd de campionul englez 
Clark. Atît de plină de succes s-a do
vedit această inițiativă, incit guvernul 
mexican este hotărît să creeze alte trei 
asemenea centre în celelalte colțuri ale 
orașului, încă în cursul acestui an.

Fotbalul, se înțelege, rămîne „regele 
sportului" al întregii Americi Latine. 
Brazilienii, finaliști ai campionatului 
mondial în 1950, au câștigat de atunci 
de două ori acest trofeu, in 1958 și 
1962, iar uruguayenii au fost campioni 
mondiali la fotbal în 1930 și 1950. 
Chile a deținut locul trei la ediția din 
1962 a campionatelor mondiale.

Există impresia că latino-americanii 
se dedică de preferință sporturilor 
„tari" și acesta s-ar putea să fie mo
tivul pentru care continentul nu a dat 
naștere unui mare campion de atle
tism. La luptele de tauri participă un 
mare număr de spectatori în Peru, Co
lumbia, Venezuela și — mai ales — 
Mexic, unde capitala are cea mai mare 
„piaza de toros" din lume, cu o capa
citate de 55 000 de. locuri. Boxul, de 
asemenea, constituie pentru continentul 
latino-american o afacere rentabilă.

Sud-americanii au dat însă campioni 
și în alte discipline, mai puțin „vio
lente", deși nu mai puțin îndemînatice. 
Maria Bueno din Brazilia a cucerit 
anul trecut Wimbledonul, iar Ossuna 
(Mexic), Olmedo (Peru), Ayala (Chile) 
și Segura (Ecuador) au realizat și ei 
succese strălucite pe terenurile de tenis 
din Londra".

LEIPZIG 6 (Agerpres). — feri, 
tr-un meci retur contînd pentru semi
finalele „Cupei Rappan“ la fotbal. 
•S K. Leipzig a învins cu scorul de 
4—0 (2—0) formația vest-germană 
Hertha. Învingători și în primul joc 
14— 1), fotbaliștii de la S. K. Leipzig 
s-au calificat in finală, urmînd să 
joace în compania echipei Polonia 
Bvtom.

• S-a stabilit ca finala „Cupei cu
pelor" la fotbal să se disputei 
mai la Londra. In 
ni echipele West 
glia) și Milnchen 
după cum se știe, 
formația Torino.

• Etapa a 31-a 
francez de .[otbal: 
naco 1—0) Bordeaux — Nimes 3—0; 
Toulouse — Lille 1—1 ; Strasbourg — 
Nantes 1—1 ; Valenciennes — Toulon 
1—0 ,- Lyon — Rouen 1—1; Lens -- 
St. F.tienne 4—1 ; Sedan — Sochaux 
0—0 ; Angers — Stade Francois 1—0 
In clasament ; Nantes și Bordeaux 
36 p„ Rennes 34 p., Lyon 33 p.

ISTANBUL 6 (Agerpres). — Echipa 
masculină de volei a R. P. Polone 
a cîștigat turneul internațional de 
la Istanbul. In ultimul joc, voleiba
liștii polonezi au învins cu scorul 
de 3—0 (13, 8, 9) echipa Turciei. 
Echipa Iranului a dispus cu 3—0 de 
cea a Izraelului, iar R. P. Ungară a 
întrecut cu 3—2 echipa R. P. Bul
garia. Clasamentul final: 1. R. P. 
Polonă 10 p ,• 2. R. P. Ungară 8 p > 
3. R. P. Bulgaria 6 p ; 4. Turcia 4 p; 
5. Iran 2 p ; 6. Izrael 0 p.
• PETER SNELL (Noua Zeelandă), re

cordman mondial la 4 probe, va face 
la 3 iulie pe stadionul White City 
din Londra o tentativă pentru doborî- 
rea recordului lumii in proba de 
1 500 m (recordul este deținut în pre
zent de australianul Elliot). In 
vederea turneului 
Peter Snell va
la sfîrșitul lunii 
însoțit de cunoscuții atleți
Davies și Bill Baillie. înaintea tur
neului, Peter Snell va evolua într-o
serie de concursuri Ia Toronto și 
San Diego. El își va începe turneul 
european participînd la un concurs 
programat la Helsinki, 
cura la Londra, Praga

Elliot).
său european, 

sosi în Finlanda 
iunie. El va fi 

John

Apoi va con- 
și Oslo.

1

Ia 29 
întil- 
(An- 
care, 

eliminat cu 2—0

finală se vor 
Ham United 
1860 (R.F.G.) 
a

a campionatului 
Rennes — Mo-

LA BOX: UNGARIA
12 — 8

FRANȚA

Budapesta, în 
de spectatori, 

verifi-

La „Kisstadion" din 
prezenta a peste 3 000 
s-au întîlnit într-un meci de 
care înaintea „europenelor", echipele 
selecționate de box ale R. P. Ungare 
și Franței. Pugiliștii maghiari au re
purtat victoria cu scorul de 12—8. Iată 
rezultatele înregistrate, în ordinea 
categoriilor : Junghaus b.p. Bertolo, 
Papp b.p. Gilot, Baranyi b.p. De Sau- 
sa, Gvula pierde p-cte la Cotot, Toth 
pierde la Picone, Hollo b.p. Martin, 
Szabo pierde p-cte la Thomas, Schrik 
b.p. Lorent, Edocs pierde p-cte La- 
malberherbe, Berzenacsi b. p. Pouya.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

0 FRUMOASĂ VICTORIE
A BASCHETBALIȘIilOR NOȘTRI LA FOOZ

62-51 (37-24)
noastre au fost în-

vice- 
ro- 
în 
cu

România — Polonia
LODZ, 6 (prin telefon). — Reprezen

tativa masculină de baschet a Româ
niei a obținut aseară o frumoasă vic
torie în fata echipei Poloniei, 
campioană a Europei. Sportivii
mâni s-au comportat foarte bine 
apărare, iar în atac au acționat 
multă luciditate, depășind defensiva 
formației poloneze- România a avut 
în permanentă inițiativa, conducînd 
din primul pină în ultimul minut de 
joc (min. 13 scor 24—10) și terminînd 
partida cu scorul de 62—51 (37—24).

Punctele echipei 
scrise de: Albu 18, Novacek 16, De- 
mian 10, Nosievici 10, Spiridon 4, Cr. 
Popescu 4. Cei mai buni: Albu, No
vacek, Spiridon și Demian (în apă
rare). De la gazde, cele mai multe 
puncte au fost marcate de Piskun 16 
și Dregier 12.

în deschidere: Praga—Lodz 93—54 
(48—23).

Turneul se încheie mîine (n.r.: azi) 
prin întîinirea dintre selecționatele 
Bucureștiului și Varșoviei.
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