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Concursul atletic de primăvară — piatră de incercare
pentru viitoarele întreceri internaționale
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ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Călăreți români concurează la Novisad
Intre 14 și 16 mai se vor desfă

șura la Novisad (R.S.F. Iugoslavia) 
tradiționalele întreceri ale concursu
lui internațional de călărie. La com
petiție participă și reprezentanții ță
rii noastre — seniori și juniori — 
specialiști ai probelor de obstacole. 
Cele două echipe românești sînt for-

mate din următorii călăreți: SENIORI: 
Gheorghe Langa, Virgil Bărbuceanu, 
Vasile Pinciu, Oscar Reccr ; JU
NIORI: Alexandru Bozan, Gheorghe 
Moișcanu, Gabriela Ionescu, Mircea 
Ștefănescu. Delegația este însoțită de 
antrenorul M. Măinescu.
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MANUEL SANTANA
în echipa Spaniei, 

pentru București
In cursul zilei de ieri, federația spa

niolă de tenis a comunicat telegrafic 
componența formației Spaniei care va 

susține, la sfîrșitul săptămînii 
viitoare, la București, întâlni
rea cu reprezentativa Româ
niei, din cadrul „Cupei Davis*. 
Lotul comunicat este următo
rul : M, Santana, A. Arilla, J. 
Gisbert, M. Orantes. Căpitanul 
echipei oaspe este I. Bartroli.

Sculptură vie... Eleva Irina Sărăcuț în timpul unui exercițiu la 
birnă.

Foto: prof. Vălenii Bogdăneț-Bacău

La gimnastică

Elevii noștri in întrecere
cu juniorii din R.F. a Germaniei

După cum am mai anunțat, mîine are loc în sala Floreasca 
întâlnirea internațională de gimnastică dintre selecționatele șco
lare ale României și reprezentativele de juniori ale Ș.,F. a Ger
maniei. Din echipele noastre fac parte cei mai huni‘elevi gim- 
naști din toată țara, sportivi de perspectivă, ca ' Maria An- 
drioaie, Alina Goreac, Rodica Secoșan, Nicolae Achim. Cornel 
Bălan, Mircea Gheorghiu etc. Această întrecere constituie o ve
rificare importantă a nivelului de pregătire și un bun prilej de 
afirmare pentru speranțele gimnasticii din cele două țări.

A rămas mai puțin de o 
lună pînă la data tradiționa
lelor campionate internaționale 
de atletism ale României 
(10—11 iunie), competiție de 
mare anvergură, pe care comisia 
europeană de specialitate a 
ales-o, alături de alte con
cursuri de acest fel, ca prilej 
de selecționare a viitorilor 
componenți ai echipei Europei 
pentru meciul cu America, de 
Ia Montreal.

Dar pînă la această mare 
competiție, o bună paite dintre 
atleții noștri fruntași vor e- 
volua în alte întreceri (con
curs studențesc în Polonia, 
Dinamo via da la Berlin, concurs 
de tineret în Albania — toate 
la 28—29 mai; „Narodna mla- 
dej“ la Sofia, Ia 3—4 iunie). 
Pentru acești atleți, ca și pen-

tiu alții care se pregătesc în 
vederea altor mari competiții, 
concursul republican de primă
vară al 
mîine și

Păstrat în continuare

seniorilor, programat 
duminică în Capitală,

de Dinamo

constituie o serioasă piatră de 
încercare. Evident, fiecare din
tre ei dorește să realizeze pe 
stadionul „23 August“ (ales 
ca gazdă, din motive de ordin 
tehnic. în locul celui de Ia 
Dinamo) rezultate dintre cele

I. Damaschin, V. Ungu- 
reanu, N. Gagiu și I. Ni- 
colae au stabilit recor
duri personale în proba 
de 800 m în campionatul 
pe echipe. Poate că dumi
nică, împreună cu alți 
alergători pe această dis
tanță, ei vor mai „coborî* 
cîteva zecimi.

Trofeul „C.C.E." la volei se află in mîini bune 1

Fiind încă sub impresia 
puternică produsă de capti
vanta întrecere pe care au des
fășurat-o echipele noastre mas
culine de volei DINAMO și 
RAPID, nu putem începe re
venirile altfel decît felicitin- 
du-i din nou pe jucătorii și 
antrenorii lor. Pentru meritul 
de a-i fi dăruit sportului nos
tru această mare satisfacție a

supremației continentale prin 
reeditarea finalei românești a 
„C.C.E.*, pentru frumoasele 
dispute realizate, care au fă
cut o convingătoare propagan
dă în favoarea școlii voleiului 
din Româiiia, deraonstrind cu 
deosebită elocvență ridicata-i 
valoare. Punînd — logic — 
accentul pe aceasta, e normal, 
acum, să-i acordăm învingă

toarei, echipei DIN AMO. a— 
prtcierile laudative suplimen
tare care i se cuvin. Și, le 
meriți cu prisosinți. Nu fiind
că a ciștigat, ei mai ales 
pentru modul în care a în
vins, acțfonînd in spiritul 
concepției modeme a voleiului.

CONSTANTIN FAUR
(Continuare in pag. a 2-a)

E Final de fază în partida Iti- 
.. namo—Rapid de miere un. ilus- 
= triad palpitantele momente care 
E le-au fost oferite spectatorilor.

Foto: A. Nnșu

mai bune.

Terenuri de sport care capătă 
o altă destinație

- De ce este încălcată H.C .M. nr. 2190 ? —
în numeroase scrisori so

site la redacție ni se re
latează că unele baze și te- 

1 renuri sportive au primit 
în ultima vreme o altă des
tinație.

Menționăm că Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 
2190 din octombrie 1952, 
care prevede interzicerea 
schimbării destinației baze
lor și terenurilor sportive 
fără aprobarea prealabilă 
scrisă a Consiliului Gene
ral al C’CFS, ESTE ȘI 
ASTĂZI IN VIGOARE. 
Aceeași Hotărîre mai pre
vede că în cazul în care 
bazele sportive primesc alte 
destinații în urma aprobă
rii Consiliului General al 
UCFS, serviciile de gos
podărie locativă din cadrul 
staturilor populare SÎNT 
OBLIGATE să pună la dis
poziția deținătorilor spații 
corespunzătoare necesare 
acestora.

în urmă cu citeva săp-

tămîni am publicat un ar
ticol privind situația unor 
baze și terenuri sportive 
din regiunea Ploiești. în 
rîndurile care urmează, 
prezentăm cititorilor noștri 
alte cîteva încălcări ale 
acestei Hotărîri din unele 
localități din țară.
LA REȘIȚA: CU 5 TERENURI 

DE SPORT MAI PUȚIN !
în orașul Reșița — ne 

scrie corespondentul nos
tru Ion Scînteie — actua
lele terenuri sportive care 
stau la dispoziția tineretu
lui nu sînt suficiente. Cu 
toate acestea, o serie de 
amenajări sportive au pri
mit alte destinații, fără ca 
în locul lor să se fi pus Ia 
dispoziție alte locuri adec
vate sau construcții cores
punzătoare. Astfel, tineretul

ION OCHSENFELD 
(Continuare in pag. a 2-a)

Mîine începe in sala Floreasca

concursul internațional de lupte libere
Pe agenda rugbistică, un meci atractiv:

România - Italia, în „Cupa Națiunilor"
Duminică după-amiază, pe stadionul Republicii, reprezentativa de rugbi a României de- t 

butează în noul sezon internațional întâlnind formația Italiei. Meciul se desfășoară în cadrul 
unei competiții europene oficiale de mare anvergură, dotată cu „CUPA NAȚIUNILOR*.

Miza partidei de poimîine este importantă, echipei victorioase deschizîndu-i-se drumul 
spre locul II al întrecerii. Să reamintim că totdeauna întâlnirile rugbiștilor români și italieni 
au furnizat jocuri spectaculoase, de mare luptă, încheiate la scoruri strînse.

învinsă anul trecut la Aquila (0—3), echipa noastră va căuta, desigur, să obțină revan
șa. Ne exprimăm speranța că va reuși.

Rugbiștii italieni sînt așteptați să sosească astăzi în Capitală.

Mîine, la ora 11, va răsuna primul sunet 
de gong al celei de a Vl-a ediții a Con
cursului internațional de lupte libere al 
României. In această importantă întrecere 
internațională participă luptători din Bul
garia, R. D. Germană, Polonia, Suedia, 
Ungaria și România.

în cursul zilei de azi participanții vor 
face primele antrenamente în sala de lup
te de la stadionul „23 August'1. Tot azi 
va avea loc și ședința tehnică, iar mîine 
dimineață, la ora 7, cîntarul oficial.

Din delegațiile sportivilor bulgari și un

guri fac parte următorii luptători : I. 
Kristev, S. Malov, N. lancev. B Peiu. res
pectiv L. Klinga, K. Buzăs și 1. Rozsnyăk.

Iată programul celor trei reuniuni : 
SÎMBÂTĂ, de la ora 11, turul 1 ; de la 
ora 17,30—ÎS festivitatea de deschidere, 
de la ora 18 tururile II și III; DUMINICA, 
de la ora 9 turul IV, semifinale și fina
le ; la ora 13,15 festivitatea de premiere 
și închiderea concursului.

Toate reuniunile vor avea loc in sala 
Floreasca, pe două saltele. 



Necazuri ale sportivilor din Mod...
Roditoare sint livezile si viile de 

pe dealurile Aiudului ! Mănoasâ-i 
lunca Mureșului, unde sfecla creș
te de ți-e mai mare dragul ! Cînd 
anul e bun, cooperativele agricole 
de producție sint deosebit de bucu
roase. $i nu numai ele. Aproape tot’, 
aiudenii. Dar de ce... aproape și nu 
toti ? Pentru că sint Si oameni care 
pe de o parte se bucură, iar pe de 
altă parte au motive să fie supărați. 
Cine-s acești oameni ? In primul 
rină, membrii consiliului raional 
VCFS, apoi iubitorii sportului 
din localitate. Motivul ? Cînd 
prunele-s prea multe și nu-i loc 
unde sâ fie depozitate, I.G.R. (În
treprinderea de gospodărie raio
nală — inginer-șef 1. Marian) des
ființează frumosul bazin de di
mensiuni olimpice, transformin- 
du-l in cadă pentru fermentat pru
nele, așa cum s-a intimplat in 
toamnă. (Cu această ocazie s-a 
constatat că bazinul are unele 
scurgeri, fapt ce a dus la pierderi 
pe linia producției de țuică). Dacă 
e vorba să se facă patinoar in tim
pul iernii, asa cum s-a realizat altă 
dată, tovarășul I. Marian se opu
ne : apa piriului ce trece prin oraș 
ar putea să... infecteze nisipul 
ștrandului. Dar boasca nu infec
tează. tovarășe inginer-șef ? Mai 
ales că prunele s-au stricat și duh
neau in tot orașul de ifi lua nasul. 
Vara, inchiriați UCFS-ului ștran
dul pentru diferite competiții 
pe prețuri exorbitante. De cel Si 
le puneți bețe-n roate ? La sesiza
rea președintelui consiliului raional 
VCFS. ațj răspuns ci nu sinteți 
sluga UCFS-ului. Bineînțeles că 
nu. Dar, între noi fie zis, pe cine 
slujiți dv. cu asemenea practici ?

Mai au și alt motiv sportivii aiu- 
deni să fie supărați. Cind sfecla nu 
mai încape in silozuri, sfatul popu
lar aprobă să fie depozitată... pe 
terenul de fotbal cu zgură, organi- 
zindu-se o insilozare după toate re
gulile (cu șanț de scurgere, drumuri 
de acces pentru tractoarele cu re
morci si excavatoarele care să fră- 
minte terenul ca pe un aluat).

In asemenea condiții, tovarășul 
Petre Ciurea, financiarul Consiliu
lui regional UCFS Cluj, care tre
buie să dea 2 000 lei pentru amena
jarea unui teren de handbal la A- 
iud. nu știe ce să facă. Dacă Și in 
acest an recolta va fi bogată și 
terenul de handbal se va transforma 
în depozit de sfeclă pentru fabrica 
din Luduș ?

Noi sperăm să nu mai avem in 
viitor motive pentru asemenea te
meri. Chiar dacă recolta va fi bo
gată (și noi dorim să fie cit mai 
bogată !) s-or ivi gospodari care 
să-i găsească locul de depozitare.

S. NORAN

Din nou despre climatul sportiv al școlii 
UNDE DUCE NEPĂSAREA...

într-un număr trecut al ziarului, am re
latat despre climatul sportiv al școlii din 
Micfalău (raionul Sf. Gheorghe, regiunea 
Brașov). Datorită pasiunii cu care muncesc 
profesorii de aici (mai ales învățătorul care 
predă educația fizică) și a sprijinului con
ducerii, la școala din Micfalău, unde cu ani 
în urmă nu exista aproape nici a activi
tate, sportul are acum mulți prieteni, e 
prezent in viața de zi cu zi a elevilor.

Iaiă, însă, că în alte locuri climatul spor
tiv ai școlii e inexistent. Rindurile care vor 
urma vor fi cît se poate de elocvente in 
acest sens.

★

Cu toate măsurile luate pentru îmbună
tățirea activității de educație fizică și sport 
in rindurile elevilor, în multe școli gene
rale din mediul sătesc se fac încă extrem 
de puține lucruri pentru cuprinderea ele
vilor în practicarea exencițiilor fizice și a 
sportului.

In unele școli și ceea ce se face se re
zumă la lecțiile de curs. Ba mai mult, 
acolo unde predau învățători (în special la 
clasele I—IV) ele sint folosite pentru alte 

f activități. în alte școli, deși se întreprind 
inițiative lăudabile, chiar de amploare, 
acestea au mai mult un caracter festiv 
(doar una-două acțiuni pe an). Din această 
cauză, multe din activitățile sportive ce se 
organizează în școlile generale din mediul 
sătesc, neavînd un caracter continuu, nu 
pot contribui în măsura cerințelor la reali
zarea scopului educativ al educației fizice.

Să ne referim la Școala generală din co
muna Teliu, din raionul Sf. Gheorghe. în 
cadrul acestei școli, instrucțiunile Ministe

rului Invățămintuiui și ale Consiliului Ge
neral al UCFS nu au determinat luarea 
unor măsuri eficiente și manifestarea unei 
atitudini pline de grijă din partea cadrelor 
didactice pentru problemele educației 
fizice.

Directorul școlii, Gheorghe Farcaș, niei 
nu cunoaște conținutul acestor instrucțiuni, 
iar profesorii și învățătorii care predau 
educația fizică desfășoară adesea lecțiile în 
sălile de clasă. Iată doar un exemplu cum 
prof. Adrian Handrea a irosit la clasa a 
Vl-a C timpul afectat unei lecții de educa
ție fizică. Lecția se desfășura în clasă. După 
patru minute de exerciții pentru brațe (ro- 
tări, scuturări, forfecări), rotari de cap și 
sărituri pe loc, restul orei s-a consumat 
cu jocurile „focul și apa“, „telefonul fără 
fir“, cu concursuri pentru a stabili elevii 
care scriu mai repede 5 nume de scriitori, 
un concurs de călătorii pe hartă între un 
băiat și o fată. Tot la această școală, învă
țătoarea Stela Eugenia, la o oră de educație 
fizică ținută la clasa a IlI-a, după cîteva 
exerciții pentru brațe, restul timpului l-a 
afectat unui original joc : un elev, legat la 
ochi, trebuia să pună mîna în interiorul 
unui cerc desenat pe tablă, iar cel care 
nu nimerea cercul era sancționat așa cum 
cerea clasa. Ne întrebăm: ce legătură au 
acestea cu sportul ?

Desigur, asemenea manifestări negative 
se pot întîmpla numai acolo unde cadrele 
didactice care predau educația fizică sint 
delăsătoare, nu au inițiativă și spirit or
ganizatoric pentru a valorifica posibilitățile 
existente. Și unde, bineînțeles, nu-și fac 
munca pentru care sînt plătite. Numai așa 
ne putem explica faptul că profesorul 
Adrian Handrea nu folosește condițiile

existente in școală, între care sala de gim
nastică, de pildă. Cunoștințe are. Ni le-a 
dovedit a doua zi, cînd a realizat o lecție 
destul de bună.

O dovadă că la șeoala generală din Teliu 
nici directorul școlii, Gheorghe Farcaș, nu 
se ocupă cu răspundere de organizarea, 
îndrumarea și controlul desfășurării activi
tății de educație fizică și sport o constituie 
faptul că nu a luat niei o măsură pentru 
punerea la punct a sălii de gimnastică, în
treținerea în mai bune condiții a terenului 
de handbal și a sectoarelor de atletism din 
curtea școlii, cit și faptul că IN CÎTEVA 
R1NDUR1, in mod abuziv, a schimbat pro
filul lecțiilor de educație fizică folosind 
elevii la rezolvarea unor treburi gospodă
rești în școală (.'?)

Un exemplu de tratare necorespunzătoare 
a educației fizice și a sportului în cadrul 
școlii îl constituie și modul în care au fost 
repartizate orele de la catedra de educație 
fizică. Astfel, în loc ca prof. Adrian Han
drea, cadru de specialitate, să primească 
toate cele 21 de ore, ele au fost repartizate 
la două cadre didactice, iar prof. Handrea 
a primit compensație 4 ore de desen 
și 3 de ansa, .blu coral, pe lingă cele 15 ore 
de educație fizică.

Asemenea stări de lucruri care diminuea
ză rolul educației fizice ca parte compo
nentă a educației comuniste, ca factor de 
întărire a sănătății, de dezvoltare fizică și 
intelectuală a tinerei generații, trebuie 
grabnic lichidate, iar exemplul școlii din 
Micfalău — amintit de noi mai sus — să fie 
urmat de tot mai mulți factori de răspun
dere din școlile noastre.

Prof. GH. VLĂDICA

D / A
(Cititorul nostru GHEORGHE RON- 

CEA din Brașov ne întreabă : „Do 
ce la încheierea concursului moto

retelor Carpala fost declarat ctș- 
(tigător Traian Macarie (în emisiunea 

telesport de duminică 23 aprilie) și 
apoi Ervin Seiler (in ziarele de luni 

124 aprilie) ?
După încheierea concursului, care 

a fost filmată de reporterii televi
ziunii, s-a procedat, conform regu- 

Ilamentului, la verificarea motore
telor primilor șase clasați. Revizia 
tehnică a constatat la motoretele 

I pilotate de Traian Macarie și Eu
gen Keresteș unele mici îmbunătățiri 
neadmise de regulament. In conse
cința, sportivii respectivi au fost 

I scoși din clasamentul provizoriu în
tocmit Ia încheierea cursei, astfel 
că în ziare a apărut clasamentul 

| oficial omologat.

’ Elevul VIOREL COM1RZAN din 
I comuna Bălenî. regiunea Galați, ne 

sesizează că un coleg al său. pe 
nume Teodor Guiță (15 ani) este 
foarte talentat la fotbal. Faptul ne

[ Trofeul „C.C.E.“
i se află în mîini bune!
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(Urmare din pag. 1)

Subliniem astfel, în primul rînd, marele lor merit cons- 
tînd din superioara capacitate tactică dovedită. Un 
potential tactic considerabil, mulțumită căruia antrenorul 
S. MlllĂILESCU a avut permanent la îndcmînă soluții- 
antidot eficace împotriva inteligenței cu care rapidiștii 
și-au apărat șansele.

Dinamo a impresionat din nou, prin marea varietate 
a modalităților de organizare și finalizare a acțiunilor 
ofensive, fie combinativ, fie luerînd atacul „ortodox*» cu 
trei loviri de minge, dar atunci încheindu-1 în genere 
prin alternarea forței cu subtilitatea. Aceasta, drept ur
mare a căror atribute? Datorită unei foarte bune pregă
tiri tehnice, aproape egale, a tuturor voleibaliștilor lotu
lui dinamovist, mai omogen și posedind un mai bogat 
ba cai de procedee. Ceea ce a fost pregnant, atît în jo
cul primilor șase. (DERZEl, SCHREIBER, GANCtU, 
CORBEANU, SMERECINSClll. CQZONICl). cit și în 
al celorlalți patru (SfOlAN* TÎRLICI, PAPUG1U, DU- 
ȚICA), a căror contribuție la succesul echipei Ie-a anu
lat calificativul de „rezerve". In sfîrșit, pe lingă rezis
tența majoră, mai buna pregătire fizică pentru „marato
nul* finalei (posibilă eu precădere, se înțelege, la o e- 
chipă mai tînără), dinamovișlit s-an impus de astă-dată 
prin randamentul superior dat pe plan psihologic, ceea 
ce le-a asigurat combativitatea din defensivă, funda
mentele indiscutabile ale realizărilor din atac, calmul 
din finalurile majorității seturilor, lată, în linii mari, 
calitățile (despre „minusuri* vom vorbi cu altă ocazie), 
argumentele cu care a „pledat" Dinamo, arătînd cS 
trofeul e în mîini bune. Victoria este cu atît mai pre
țioasă cu cît învingătorii au avut în față un adversar 
care, nceedînd nici o clipă lupta, a ripostat tenace, așa 
cum puține echipe o fac. De garnitura feroviarilor, de 
jocul acesteia și în special de excepționalul exemplu dat 
și cu prilejul finalei „C.C.E." de către... așa-zișii „bă- 
trîni" ai Rapidului (ca și ai altor echipe) ne propunem 
a ne ocupa într-un articol special. Pilda lor de serio
zitate în pregătire o merită!

LOG CU
bucură cu atît mai mult cu cit 
tînărul Guiță este premiantul clasei. 
Probabil că si la antrenamentele 
de fotbal este la fel de silitor.

CONSTANTIN OPBESCU din Ti
mișoara își manifestă nemulțumirea 
față de arbitrajul meciului de la Bo
logna dintre Internazionaie și t.s.k a. 
Cerveno Zname. De acord cu această 
observație. Multe din faulturile co
mise de jucătorii lui Herrera au 
fost trecute cu vederea de arbitrul 
Dienst. Pe de altă parte, însă, el nu 
a acordat penalti in favoarea mila
nezilor la un fault comis in careu 
asupra lui Mazzola. Gottfried Dienst 
a condus finala C.M. de la Londra 
și este un arbitru cu reputație. 
Dar, uneori, și arbitrii mari mai 
fac... greșeli

MIHAI iONESCU. originar din Ba
nat, acum domiciliat in Constanța, 
este un admirator al sportului lup
telor și se întreabă de ce in pre
zent, acest sport al forței și bărbă
ției nu se bucură de prea mult suc-

CITIT
ces la Lugoj. întrebarea o găsim 
justificată pentru că orașul de pe 
malurile Timișului a fost considerat 
decenii la rînd leagănul acestui sport. 
Una din principalei» cauze ale de
clinului luptelor din orașul bănă
țean este dezinteresul manifestat 
de forurile locale ; consiliul oră
șenesc UCFS și secțiile de lupte 
ale asociațiilor.

GHEORGHE SZONYI din Lugoj 
remarcă faptul că cercurile fotba
listice internaționale sint preocu
pate de mărirea eficacității echipe
lor. Pentru a stimula înscrierea go
lurilor, cititorul nostru face cîteva 
propuneri, printre care neacorda- 
rea nici unui punct echipelor care 
termină partida cu un rezultat alb 
(0—0), 1 punct pentru celelalte re
zultate egale (1—1, 2—2 etc), 2 punc
te pentru o victorie La un gol, 3 
puncte pentru victorie mai mare de 
două goluri etc. Propunerea dv. este 
foarte complicată și dacă s-ar aplica 
ar produce desigur multe nemul-

iBevttetw restanțe

Atac al dinaniovișlilot Foto : T. Roibu
DINAMO BUCUREȘTI — UNIVERSITATEA BUCU

REȘTI 11—9 (4—2). Dinamoviștij au ciștigat pe merit o 
partidă care a plăcut doar în primele si ultimele minute. 
Au înscris Licu 6, Moser 2, Ccstache II 2 și ivănescu 
pentru Dinamo. Kicsidt 3, Gațu 2, Covaci 2, Anghei și 
Dinea pentru Universitatea. A arbitrat slab C. Căpățînă 
(Buzău).

POLITEHNICA GALAȚI — STEAUA 10—12 (5—7). Me
ciul s-a ridicat Ia un bun nivel tehnic. Au înscris : 
Pădure 4. Dumitrescu 5, Birzoi pentru Politehnica, Gruia 
3, Roșe seu, Oțelea 2, lacob 4, Alboaica si Popescu pen
tru Steaua. (STATE cONSTANTINESCU-coresp. princi
pal)-

TRACTORUL BRAȘOV - VOINȚA SIBIU 25—13 (11—7). 
O victorie clară a gazdelor care au „săltat44 pe locul 8 
in seria a U-a. (C. GRUIA-coresp. principal).

ORII
(urniri, în special în partidele deci
sive (pentru promovare sau retro
gradare). Totodată, vă amintim că în 
toate țările (eu excepția Greciei și 
a S-U.A.) clasamentul «e face cu 
punctajul folosit si ia noi.

MARCEL CROITORU din Iași ne 
scrie că este un pasionat spectator 
de volei. Cititorul nostru se în
treabă care este secretul succeselor 
voleibaliștilor de la Dinamo Bucu
rești. N-am putea spune — în cele 
ce urmează — că este vorba de 
vreun „secret*. Echipa Dinamo are 
o pregătire superioară, o concepție 
modernă de joc și o medie de 
virată mai mi ?ă decît. de pildă, Ra
pid. Deci, tinerețea, dacă este bine 
îndrumată, joacă un rol hotărîtor. 
Vreți un alt exemplu T Și echipa 
Steaua are o formație tînără. în ac
tualul campionat rezultatele ei sint 
într-adevăr demne de laudă.

X. O.

TERENURI DE SPORT...
(Urmare din pag. J)

a fost privat de nu mai puțin 
5 terenuri sportive.

Vreți să stiti care sînt și ce 
soartă au avut cîteva dintre ele 7 
Popicăria secției de distilerie 
chimică din cadrul Combinatului 
a devenit... bufet! Pe terenul de 
fotbal al I.G.O.R. (întreprindere 
care aparține de Sfatul popula» 
al orașului) s-a construit un... 
garaj 1 Pe terenul de volei al 
asociației C.F.R. s-a amenajat un 
depozit etc., etc.

Ce spun forurile respective și. 
în special. Sfatul popular al ora
șului Reșița, care au dat altă des
tinație acestor terenuri 7 Ele nu 
cunosc H.C.M. nr. 2190. sau au... 
uitat de ea 7

O ECHIPA CARE JOACA 
NUMAI ÎN DEPLASARE

Oveselul (raionul Oltetu, re
giunea Oltenia) este o comună 
mare și bogată, ca și multe al
tele de pe plaiurile oltene. Dar, 
mirati-vă : cei peste 500 de elevi 
ai liceului și școlilor din loca
litate, ca și membrii asociației 
sportive Știinta nu au un teren 
de fotbal 1 De avut au avut în 
primăvara acestui an însă tere
nul a fost arat șl... insămînțat de 
către Cooperativa aaricolă de 
producție (președ. Gh. Danciu). 
cu consimtămîntul Sfatului popu
lar comunal (președ. AL Popa). 
Ca urmare, echipa Stiinta. care 
activează în campionatul raional 
de fotbal, trebuie să-și susțină 
partidele pe terenurile din co
munele învecinate 1

UN „PROVIZORAT" CARE 
DUREAZĂ DE CÎȚIVA ANI»

în urmă cu cîtiva ani, apele 
Jiului au ieșit din albie, peri
clitând o mare cantitate de che
restea aparținind 1. F. PetroșenL 
Pentru a salva materialele, în 
valoare de aproape un milion de 
lei, — ne relatează corespon
dentul nostru Nicu Sbuchea — 
organele locale au luat o mă
sură cu caracter provizoriu: au 
depozitat cheresteaua în popică
ria asociației Voința. Apele Jiului 
s-au retras de mult în albia lor, 
dar situația a rămas neschim
bată... Așadar, acest provizorat 
durează, pentru că tovarășilor de 
la I. F. Petroșeni Ie este mult 
mai comod să folosească popică
ria drept magazie și depozit de 
materiale, decît să o redea scopu
lui inițial pentru care a fost 
construită.

A FOST ODATĂ UN TEREN—

Pînă nu de mult, asociația 
sportivă Constructorul din ce- 
muna Cornu (raionul Cîmpina) 
se putea mîndri cu o frumoasă 
activitate sportivă. Printre cei 300 
de membri UCFS — ne scrie co
respondentul nostru C. Vîrjoghie 
— se află numeroși purtători ai 
Insignei de polisportiv, partici
pant! la competițiile de masă și 
sportivi legitimați la fotbal și 
volei. Dar iată că acum, despre 
activitatea sportivă a tineriloi 
din Cornu se poate vorbi doar 
la timpul... trecut Nu de mult 
Sfatul popular al comunei (pre
ședinte Gh. lancu) a dat altă 
destinație terenului de fotbal, 
fără să acorde în schimb un aii 
teren corespunzător.

A venit primăvara, iar peste 
puțin timp ya poposi vara.
vom face noi, fără teren 7* — se' 
întreabă pe bună dreptate tinerii? 
din Cornu. Și noi ne punem »reS 
eași întrebare. Așteptăm, ded* 
un răspuns de la forurile comf 
pelente. Dar unul concret!



Nu mai este un secret pentru nimeni 
că spoitul s-a integrat tot mai mult 
în preocupările cotidiene ale omu

lui modern. El a devenit o realitate so
cială, cuprinzînd mase tct mai largi, adre- 
sîndu-se vîrstelor celor mai diferite (și 
nu numai tinereții), celor mai variate 
profesii.

lată de ce am întreprins această anchetă, 
caie a avut drept scop de a afla, în prin
cipal, opinia a 100 de bucureșteni despre 
tangenta lor cu activitatea sportivă la 
ora actuală. Le-am adresat întrebarea:

1. „CE LOC OCUPĂ SPORTUL IN 
TIMPUL DV. LIBER*?.

In subsidiar am pus și o întrebare pri
vind cel mai popular sport — fotbalul :

2. „Ce echipe vor retroqrada din cam
pionatul categoriei A ?"

reiese că ramurile sportive practicate mai 
frecvent sint : turismul, ciclismul (sub for
ma deplasărilor la locul de muncă, in 
excursii etc.), canotajul (bărci universale), 
înotul (ștrand, mare) cu mențiunea, totuși, 
că numărul celor care știu să înoate este 
încă nesatisfăcător. O altă constatare: foarte 
multi dintre bărbați, indiferent de vîrstă. 
vădesc o slăbiciune pentru practicarea 
fotbalului și atunci cînd au ocazia — de 
pildă în cadrul campionatului pe asocia
ție — ei o fac cu plăcere. La Uzinele 
„23 August", de exemplu, din 9 bărbați 
cu care am stat de vorbă, 7 sînt... fot
baliști. (Atenție, deci, consilii ale asocia
țiilor sportive, organizați cît mai multe 
competiții populare la sporturile prefera
tei). Pe de altă parte, atît bărbații, cît 
mai ales femeile (îndeosebi după ce au 
depășit prima tinerele) manifestă interes

Ce loc ocupă sportul 
în timpul dv. liber?

— Anchetă printre 100 de bucureșteni —
Pfin capul locului trebuie să spunem că 

am căutat ca persoanele cărora ne-am 
adresat cu micul nostru chestionar să nu 
fie angrenate în mod direct în activitatea 
sportivă rompetitională. De asemenea, 
arătăm că sondajul nostru cuprinde nu 
mai puțin de treizeci de profesii, iar 
vîrsta medie a celor intervievați este de 
30 de ani.

Desigur, din ancheta noastră, care a ape
lat la un număr restrîns de persoane, 
nu se pot trage concluzii generale. De 
fapt, nici n-am intenționat, deocamdată, 
acest lucru. Se pot deduce totuși anumite 
tendințe. Rezultatul anchetei oglindește 
o preocupare aproape unanimă pentru 
spori. Este drept, însă, că marea majori
tate a celor chestionați au o legătură 
ocazională cu exercițiile fizice, cu sportul 
și că doar un procentaj redus dintre ei 
(aproximativ 25 la sută) și-au organizat 
un program sportiv pe care îl respectă 
cu regularitate. Din răspunsurile primite

sporit pentru exercițiile înviorătoare ale 
gimnasticii matinale.

Din păcate, în foarte puține răspunsuri 
am înregistrat printre preferințe probe 
atletice sau jocuri sportive ca handbalul, 
baschetul si chiar voleiul.

Si. în sfîrsit. o concluzie categorică: 
97 de persoane din cele 100 (fie bărbați, 
fie femei) urmăresc activitatea fotbalistică, 
fiind la curent cu evenimentele catego
riei A. De aceea, a doua noastră întrebare 
i-a găsit pe aproape toți pregătiți, unii 
intervievați analizînd cu competentă si
tuația echipelor din cele două extremități 
ale clasamentului. Cît privește cele două 
formații care vor trebui să părăsească 
prima categorie a campionatului, în 90 de 
răspunsuri s-a pronosticat C.S.M.S. Iași 
ca una dintre retrogradate. Dar pentru 
a doua echipă părerile au fost împărțite: 
Politehnica Timișoara, Universitatea Cluj 
și U.T.A., în mai mică măsură

Pentru edificare, iată cîteva răspunsuri :

1. „Din primăvară pînă la căderea 
zăpezii aproape zilnic fac sport. Ex
cursii săptămînale pe bicicletă la 
Snagov. Este o veche pasiune de-a 
mea. In cadrul plăcut al Snagovului 
înot și vîslesc. In rest, atît eu. cît si 
soția jucăm tenis. 2. Fără discuție: 
C.S.M.S. lași și Politehnica Timișoara' 
(D. IONESCU. medic la Policlinica 
„Dr. Canlacuzino").

1. „în fiecare dimineață iau... o „por
ție" de gimnastică de 10—15 minute. 
Mișcările mă reconfortează, făcindu-mă 
să mă simt bine toată ziua. 2. Politeh
nica Timișoara, C.S.M.S. Iași sau Uni
versitatea Cluj (V. APOSTOL, tipograf 
la I. P. „Informația").

1. „In urmă cu cîțiva ani am făcut 
canotaj și înot; acum practic doar 
înotul, ocazional 2 După cum aud de 
la colegi, echipele din Timișoara și 
lași" (MARCELA ȚONEA, funcționară 
la Tarom).

1. „Zilnic — gimnastică de înviorare 
și exerciții cu extensorul. Rar, cînd am 
timp, pescuitul sportiv. 2 C.S.M.S..
Politehnica, dar nu sînt scutite de 
emoții nici Universitatea Cluj, și nici 
U.T.A." (R. DULDURESCU, grafician).

1. „Sînt un suporter înflăcărat al 
echipei noastre de fotbal Metalul — 
din categoria B — și al echipei repre
zentative. Dar activitatea mea sportivă 
nu se desfășoară numai în... tribune. 
Joc cu plăcere, cînd am timp liber și 
ocazia, fotbal și baschet. Caut, de ase
menea. să spun .prezent* la startul 
excursiilor organizate de clubul Me
talul. 2. Una dintre echipele studen
țești din Timișoara sau Cluj, împreună 
cu U.T.A." (RADU OLIMP, inginer 
energetic șef la Uzinele „23 August").

1 „Ca tinăr îmi plac mult sporturile 
cu pronunțat caracter dinamic, pentru 
că ele solicită din plin organismul. Pre
fer. deci. înotul, canotajul și rugbiul 
— pe care i-am deprins la facultate, 
în plus, dedic exercifiilor cu haltere 
mici cîteva minute în fiecare diminea
ță și mă pasionează nespus de mult 
turismul de munte, cu adaosul său de 
iarnă — schiul. 2. CS.M.S. și Politeh
nica Timișoara". (DAN BRATU. student 
la Institutul petrol, gaze și geologie).

1. .Cîteva minute de gimnastică dimi
neața constituie după mine un adevărat

elixir. In consecință sint o adeptă 
convinsă a acestor exerciții cărora le 
consacru zilnic 5—10 minute. Și să 
nu uităm că noi femeile ținem și la 
siluetă. Or. gimnastica practicată cu 
consecvență, poate tace uneori minuni 
în acest sens. Alte două sporturi care 
mă pasionează sînt turismul și natația.
2. La întrebarea cine retrogradează cu 
toată proverbiala intuiție feminină, nu 
pot indica decît un lot de patru echipe : 
C.S.M.S., Politehnica Universitatea 
Cluj și U.T.A,*. (Z1NA NEGREA, pre
zentatoare de modele ta Fabrica de con
fecții și tricotaje București).

1. „Joc cu multă plăcere fotbal, prac
tic unele probe atletice și îmi place să 
înot. 2 Probabil Univeisitatea Cluj și 
Politehnica; firește, o situație grea are și 
C.S.M.S.. dar nu stau pe roze nici 
U T A. și nici Petrolul" (AUREL R1S- 
TEA. agent de circulație)

1. „Mă deplasez zilnic cu motocicle
ta. Consider că fac in felul acesta și 
sport. 2. Sigur — C.S.M S . probabil - 
Politehnica Timișoara" (STEFAN STO- 
IAN, electrician la fabrica INOX).

1. „Am fost voleibalistă Deocamdată 
am abandonat activitatea sportivă pen
tru că am devenit mamă Sper că voi 
reveni cit de curînd în rfndurile spor
tivelor și că mă voi număra din nou 
și printre participanf-le la excursii.
2. Politehnica și C.S.M S * (ALEXAN
DRINA CIMPOC. funcționară la Filatura 
română de bumbac).

1. „Deși am 43 de ani nu sînt „ulti
mul" din echipa de fotbal a asociației 
noastre. Sînt și activist sportiv obștesc 
de aproape 20 de ani 2. C.S.M.S. și 
Politehnica". (AL. MANOLESCU, econo
mist la Uzinele „23 August").

1. „Fotbal. Șl ca suporter și ca jucă
tor. 2. După mine problema retrogra
dării va fi dezlegată de Politehnica. Uni
versitatea Cluj, C.S.M.S. sau U.T.A.*. 
(DUMITRU BADEA, lăcătuș la Fabrica 
de băi și radiatoare).

Anchetă realizată de

T. RABȘAN și N. MARDAN

în jurul balonului
O etapă mai puțin (cu aceea 

consumată duminică), un punct 
mai mult pentru Rapid față de 
urmăritori. In mod practic, Dumi
trii!, Ionescu et comp, au spus ia 
revedere Nunweillerilor și altora 
de pe la Craiova care, poate, vi
sau și ei cu ochii deschiși la locul 
întii. Acum, copiii răsfățați ai 
Giuleștiului încearcă eventul : și 
campionatul și „Cupa".

O dată în viată... dar bine !
★

I.a rubrica „Pronosticul meu* 
din buletinul Loto-Pronosport, Eu
gen Mladin indică la meciul Uni
versitatea Cluj — Rapid, 1 solist...

Să fie prima infrîngere a Rapidu
lui în retur ?

★
Necula 5, Goran 5, Gane 5... Cum 

se vede, aplauzele eu care o par
te din public au gratulat „bătuta 
pe loc brașoveană" n-au putut 
influența cu nimic analiza lucidă 
a cronicarului.

Cită dreptate avea Eminescu: 
„E ușor a scrie versuri cind nimic 
nu ai a spune !“.

★
în locul lui Czako II — sus

pendat o etapă — antrenorii
U.T.A.-ei l-au folosit pe Țirlea în 
postul de fundaș stingă. Un a- 
propo la... ineficacitatea „demon
strată" în ultimul timp de înainta
șul formației textiliste ? Sau O 
încercare de reprofilare, la „bătrî- 
nețe”, a?a cum prOGedase cu ani 
în urmă și Miky Mihăilescu ?

Numai că inimosul fotbalist de 
pe vremuri și-a încheiat cariera

Intîlniri internaționale
9

• După tonte probabilitățile, în 
cursul sâptăminii viitoare va evolua 
in țara noastră echipa de fotbal bra
ziliană, OLARI A. In primul joc, 
fixat pentru joi 18 mai, fotbaliștii 
brazilieni vor servi replica echipei 
noastre reprezentative care se pregă
tește pentru meciul cu Elveția și care 
va juca sub titulatura de selecționata 
divizionară.

Al doilea joc al formației brazi
liene se va disputa duminică 21 mai 
la Craiova sau La Pitești.

• Spre sfârșitul acestei luni, re
prezentativa Cubei va întreprinde un 
turneu de mai multe jocuri în țara 
noastră. Deocamdată au fost perfec

jucînd în prima echipă a țării...
In săptămîna premergătoare 

partidei cu Politehnica Timișoara, 
lancu a absentat de la două an
trenamente, motiv pentru care 
antrenorul Virgil Mărdărescu l-a 
scos din formație.

Cam tirziu, dacă te gîndești că, 
timp de opt etape la rind. înfumu
ratul înaintaș din Constanța n-a 
înscris decit două goluri.

★
Scoția administrează, Pe Wem

bley, prima înfringere campioni
lor mondiali... Celtic Glasgow se 
califică in finala C.C.E.

Ce se petrece pe insulă ?
★

Helenio Herrera : „Ajuns in 
finală cu Celtic nu mai am nici 
un feî de emoție Mai mult mă 
tem acum de duelul purtat cu 
Juventus „acasă* la no1- Echipa 
torineză s-a relansat după vic
toria de duminică și in plus arc 
și un antrenor... renumit".

11 cheamă tot— Herrera!
ir

„Herrera* al nostru, pe numele său 
adevărat Constantin Teușcu, s« luptă 
din răsputeri să promoveze pe Di
namo Bacău în categoria A. O echipă 
complet renovată... Acum, in momen
tul in care băieții lui au trecut din 
nou pe locul 1, Universitatea Cluj 
și c.s .M.S. Iași (ale căror conduceri 
tehnic-adiuini’iiraiive n-au fost de 
acord cu „mina forte44 a antrenoru
lui Teașcă) se zbat undeva la peri
feria clasamentului.

Și greșelile se plătesc ..
G. NICOLAESCU

tate ca sigure două jocuri în com
pania selecționatei noastre de tine
ret (joi, 25 mai) și a reprezentativei 
olimpice (miercuri, 31 mai).

® în perioada 18—24 mai vor 
sosi în țară la noi. pentru mai multe 
jocuri, echipele Dinamo Dresda și 
Dynamo Berlin.

Ieri după amiază pe stadionul 
Ciulești. în prezența unui nume
ros public, a avut loc meciul a- 
mical dintre echipele bucureș- 
tene Rapid și Metalurgistul. Vic
toria a revenit primei echipe 
cu scorul de 2—1 (1—1).

/ azeie Im careul nuc au att-wH tensiune, chiar ducă „artiștii* nu depășesc 
dntt de 9 ani. Portarul „alhtlor* urmărește cu maximum de încordare miș
cările atacantului advers. (Fuză duitr-un meci de copii disputat anul acesta 
pe stadionul ^23 August*).

Folo : V Bageac

Școlile generale din raionul „23 August" 
și-au desemnat campionii

Timp de aproape trei săptămîni. 
pe terenurile din incinta Complexu
lui „23 August" s-au desfășurat 
jocurile din cadrul campionatului 
republican- școlar la fotbal, etapa 
raională, pentru elevii școlilor gene
rale. Bucurindu-se de o bună orga
nizare, asigurată de secția de in- 
vățămint a raionului in colaborare 
cu Consiliul raional al pionierilor, 
competiția a reușit să atragă ua 
număr de aproximativ 300 de elevi, 
reprezentînd 26 de școli din raza 
raionului.

Jocurile desfășurate au scos în 
evidență preocuparea care există în 
majoritatea școlilor pentru ca fot
balul să ocupe locul cuvenit, remar- 
cîndu-se cu această ocazie pasiunea 
unor profesoare cum sînt Cîrligea- 
nu Carolina, Marinescu Sevastița, 
Ionescu Constanța și Osnaga Aure
lia, care au însoțit de fiecare dată 
echipele, incurajindu-le și îndru- 
mîndu-le in direcția realizării unui 
joc frumos, disciplinat și eficace. 
Din păcate nu același lucru poate 
fi spus despre unii profesori ca I. 
Rindașu de la Liceul E. Racovițâ 
și Traian Nicolau de la Șc. Gen. 
nr. 52, care au trimis echipele în 
competiție sub conducerea unui... 
elev.

Desfășurate în limitele unei per
fecte sportivități, jocurile au plă
cut prin ardoarea cu care s-au dis
putat. realizindu-se faze frumoase 
de fotbal in continuă mișcare, bine 
construite, iar scorurile strinse au 
scos in evidență un echilibru valo
ric al echipelor participante.

Finala desfășurată în deschidere 
la cuplajul din 7 mai 1967, între e- 
levii Școlii Generale nr. 78 și cei 
ai Liceului nr. 38, a avut o desfă - 
șurare foarte pasionantă, învingă
torul fiind stabilit abia în ultimele 
minute, cind elevii Liceului nr. 38, 
mai bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic și fizic, au reușit să 
se impună ciștigînd cu 3—2. Pe 
parcursul competiției s-au remar
cat mai mulți copii printre care 
Ion Ion, Tudor Radulescu, Cons
tantin Prion, Doru Tureanu, Vasi- 
le Ge. -<ă, Constantin Marinescu 
și Gabriel Sandu.

în încheiere, doresc să mulțumes? 
administrației stadionului „23 Au
gust" (Dir. Enoiu I.) care a asigurat 
un cadru sărbătoresc competiției, 
precum și colegiului de arbitri din 
orașul București care, prin delegă
rile făcute, a reușit să contribuie 
din plin la buna reușită a compe
tiției.

Prof. GRIGORE GHICA

CONCURȘI L EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES DIN 20 MAI A.C.

Concursul excepțional PRONO- 
EXPRES din 2(1 mai 1967 se anunță 
a fi unul din cele mai atractive de la 
introducerea acestui sistem, deoarece 
beneficiază de numeroase premii su
plimentare: autoturisme în număr ne
limitat „Renault 16", „Renault 10 
Maior", „Renault Dauphine" și 
„Trabant 601“ pentru categoriile 
1 — a IV-a și 10 autoturisme prin 
tragere la sorti: 2 ,.1'iat 850", 2 „Re
nault Dauphine" și 6 „Trabant 601“ 
pentru categoriile a V-a și a Vl-a.

De asemenea se mai atribuie:
50 de excursii în R.D. Germană 

pe itinerariul: BRAGA — BER
LIN — NEUBRANDENBURG — 
STRALSUND — KUHLINSBORG

— ROSTOK — INSULA RUGEN
— SCHWERIN — MALCOV, pre
mii de valoare variabilă și premii fixe 
în bani.

Se efectuează 10 extrageri de cîte 
9 numere din 49 fiecare în 4 faze, 
în total se extrag 90 numere.

Este firesc ca la un concurs de a- 
semenea importanță participanții să-și 
procure cît mai multe bilete pentru 
a-și mări șansele de ciștig.

Cu 30 de lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri — 90 nu
mere.

Ultima zi de vînzare a biletelor este 
vineri 19 mai 1967.

SîniLătă 20 mai va avea loc trage
rea.

Detalii se pot obține de la toate 
agențiile i.( lin PRONOSPORT.

liubrică redactată de Administrația 
de stat Loto - Pronosport.
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CORESPONDENȚE DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

ROMA. — Cu prilejul unei confe
rințe de. presă, Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației internaționale a 
sportului universitar (F.I.S.U.), a de
clarat că este convins de succesul 
pe care-l va obține Universiada de 
vară de la Tokio, care se va desfă
șura între 25 august și 4 septem
brie. Se așteaptă ca la Tokio să e- 
volueze peste 3 000 de participant! 
din 50 de țări. In legătură 
cu bazele sportive, Primo Ne
biolo declară că este satisfăcut de 
pregătirile care se fac în Japonia 
pentru acest mare eveniment.

I Crește recordul medici orare 
46,2 hm!în ..Cursa Păcii":

astfel că ne menținem cu 
printre fruntașii cursei.

I
I

J. B. DE BASCHET: A doua infrîngere 
a echipei noastre

Echipa de polo a României 
pleacă in R. F. G.

Reprezentativa de polo a țării noas
tre pleacă astăzi în R.F. a Germaniei, 
pentru a susține în zilele de 14, 15 
și 17 mai o serie de jocuri cu se
lecționata R.F.G. și cu unele echipe 
fruntașe din această țară. Lotul este 
alcătuit din • rrățilă, Mureșan, Za- 
han, Firoiu, Țăranu, Kroner, Szabo, 
Blajek, Zamlirescu, Mărculescu, 
Crințescu. Antrenor : G. Gorcek.

I
I
I
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I
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De pe terenurile 
de tenis

ROMA. — La Roma au conti
nuat campionatele Internationale 
de tenis ale Italiei. în turul doi, 
Ilie Năstase l-a învins cu 6-4, 
6-3, 7-5 pe Tacchini (Italia), Pie- 
trangeli (Italia) l-a învins pe Le- 
jus (U.R.S.S.), tar Merlo (Italia), 
l-a eliminat pe Cox (Anglia). In 
16-imile de finală, Ilie Năstase a 
fost eliminat de Mulligan (Aus
tralia) cu 6-4, 6-0, 6-8, Iar cam
pionul român Ion Țiriac l-a eli
minat pe Palmieri (Italia) cu 8-6, 
6-1, 6-0.

I
I
I
I
I
I
I
I

PE SCURT I
în turneul internatio- 
de volei de la Lima,

I
I
I 
I

Este pur și simplu fantastică 
această ediție a „Cursei Păcii". 
După ce miercuri pe un circuit 
de mare dificultate, rutierii au 
obținut o medie orară excelentă 
(46 km), astăzi (n.r. ieri), ei ne-au 
uimit : la capătul etapei a Il-a, 
Kutno—Poznan (170 km), cînd cro- 
nometrele s-au oprit, media orară 
a fost de 48,2 km ! Ce se poate 
spune în aceste condiții ? în pri
mul rînd că alergătorii au atins 
un nivel impresionant de pregă
tire și, apoi, că lupta pentru su
premație dezlănțuie energii nebă
nuite. Și sîntem abia la etapa 
a Ii-a...

în primele două ore de rulaj 
au fost acoperiți 100 de km. 
Imediat după ce această veste 
ne-a fost comunicată în caravană, 
prin stația de radio, șapte ru
tieri au întreprins un atac care 
avea să le reușească. Este vorba 
de cicliștii Sever, Goletz, Savcev, 
Pominov, Dăhne, Tesselaar și Ma
giera. Ei au luat repede un a-
vans fa(ă de pluton și la km 135
înregistram o diferență de 3 mi
nute în favoarea lor. Plutonul
a contraatacat tîrziu și n-a putut 
recupera pînă la Poznan dectt
2 minute, lăsîndu-le astfel fuga
rilor bucuria reușitei. La sprintul 
final. lupta s-a dat între Dăhne 
(R. D. Germană) și Magiera (Po
lonia), — acesta din urmă susți
nut frenetic de către cei peste 
70 000 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului. Sprinter mai 
bun, Dăhne și-a adjudecat vic
toria.

Vă interesează desigur cum au 
mers cicliștii noștri. Pot aprecia 
comportarea lor ca bună, iinînd 
seamă de faptul că au fost în 
permanență în pluton și că la so
sire au avut resurse pentru a 
sprinta. Cosma a ocupat locul 5 
în pluton (12 în etapă), iar 
Moiceanu locul 6 (13). Și ceilalți 
patru rutieri români au sosit în

pluton, 
succes

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI A II-A: 1. Man
fred Dăhne (R. D. Germană) 3 h 
38:39, 2. Jan Magiera (Polonia), 
3. Atanas Savcev (Bulgaria), 4. 
Iuri Pominov (U.R.S.S.), 5. J.
Goletz (Echipa mixtă a R. F. a 
Germaniei și a Berlinului Occi
dental), 6. Karel Sever (Ceho
slovacia), 7. Hans Tesselaar (O- 
Ianda) — toți același timp. 8. B. 
F.bert (Echipa mixtă a R. F. a 
Germaniei și a Berlinului Occi
dental) 3 h 39:40. 9. J. Serpenti 
(Olanda). 10. H. Pedersen (Dane
marca), 11. P. Hansen (Danemar
ca). 12. Ion Cosma (România). 13. 
Gabriel Moiceanu (România)...

Grigore... 39. 
41. Stefan Su- 
Moldoveanu —

Moiceanu
27. Constantin l 
Gheorghe Suciu... 
ciu... 46. Gheorghe 
toți același timp.

CLASAMENT GENERAL IN
DIVIDUAL. DUPĂ DOUĂ 
ETAPE: 1. Manfred Dăhne (R.D. 
Germană) 6 li 03:43, 2. Jan Ma
giera (Polonia) 6 h 04:13, 3. A- 
tanas Savcev (Bulgaria) 6 h

Iuri Pominov (U.R.S.S.)
5. J. Goletz (Echipa mixtă 

F. a Germaniei și a ~

04:28.
6 h4.

04:43, 
a R.
nului Occidental) 6 h 04:43, 
Karel
04:43... 12. Ion Cosma (România) 

h 05:44, 13. Gabriel Moiceanu 
h 05:44...
h 05.44.
05:44...

Berli- 
6. 

Sever (Cehoslovacia) 6 h

6
6 
6 
h 
veanu 6 h 05:44... 95. Gheorghe 
Suciu 6 h 07:20.

CLASAMENT 
ECHIPE. DUPĂ 
1. Polonia 18 h 
mixtă a Republicii Federale 
Germaniei și a Berlinului Occi
dental, 3. Bulgaria, 4. Cehoslova
cia, 5. U.R.S.S., 6. R. D. Germa- 

același 
18 h 17:12.

astăzi) are loc 
Poznan—Byd-

23. Constantin Grigore 
.. 35, Ștefan Suciu 6 
44. Gheorghe Moldo-

GENERAL PE 
DOUA ETAPE: 
16:11, 2. Echipa

în

mas- 
și-a I

nă, 7. 
timp, 8.

Mîine 
etapa
goszcz (134 km.).

Olanda — toate 
România

(n. r.
a III-a :

H. NAUM

LIMA. — 
nai feminin 
pe primul loc se află, Ia egali
tate, reprezentativele U.R.S.S. și 
Japoniei — cu cite trei victorii 
fiecare. Aceste echipe urmează să 
se înlilnească în finală. Peru și 
Brazilia vor juca pentru locul 
trei.

BERLIN. — Selecționata 
culină de volei a Mexicului
încheiat turneul în R. D. Germa
nă, jucînd cu reprezentativa țării 
gazdă, de care a fost învinsă cu 
6-1.

MONACO. — Lorenzo Bandini, 
considerat cel mai bun automo
bilist italian, a decedat în urma 
unui accident. Participînd la „Ma
rele premiu de la Monaco”, ma
șina pilotată de el s-a răsturnat 
și a luat foc.

I
I
I
I
I

Scmiiinaicic
Turneului U. E.f. A. I
Ieri s-au disputat în Turcia 

semifinalele Turneului U.E.F.A. In 
primul joc, echipa Uniunii So
vietice a învins reprezentativa 
tării gazdă cu 2-1 (1-0). Pînă la 
închiderea ediției nu ne-a parve
nit rezultatul celeilalte semifinale: 
Anglia — Franța.

I
I
I

FOTBAL PE GLOB
• SANTIAGO DE CHILE. — In 

„Cupa campionilor Aniericii de Sud“ 
la fotbal, National (Uruguay)—Uni- 
versidad (Chile) : 3—0 (2—0); Bo
livar (Bolivia)—Santa Fe (Columbia): 
2-1 (1-1).

• La Florența, Fiorentina—Spartak 
Trnava: 2—1 (1—0) în semifinalei» 
„Cupei Europei Centrale* la fotbal 
(meci retur). Fotbaliștii cehoslovaci, 
care cîștîgaseră primul meci cu 2—0, 
s-au calificat pentru finală.

• La Rîjeka (Iugoslavia), între 24 
iunie și 1 iulie, va avea loc un mare 
turneu internațional de fotbal pentru 
echipele de juniori. Participă 8 echipe 
iugoslave și .Juventus Torino. M.T.K. 
Budapesta, Rapid Viena și T.S.K.A. 
Sofia.

• La Huli, Anglia—Austria: 3—-0 
în meciul dintre reprezentativele de ti
neret.

• In „Cupa Franței" la fotbal, 
F. C. Lyon s-a calificat pentru finala 
care se va desfășura Ia 21 mai, la 
Paris.

Jocurile inaugurale ale Balcaniadei 
de baschet au oferit prea puține sa
tisfacții. Ele nu s-au ridicat la un 
nivel deosebit, datorită in special con
dițiilor specifice în care se desfășoară 
turneul. Se joacă pe bitum, a cărui 
suprafață prezintă multe denivelări 
(jucătorii sînt astfel obligați să ac
ționeze cu reținere), unul din inelele 
panourilor are o înălțime neregulamen- 
■tară. iar cronometru! și instalațiile de 
30 de secunde lipsesc cu desăvîrșire 
(!), nedînd astfel echipelor nici un fel 
de posibilitate de orientare din te
ren

Formația României (mai puțin Cer
nea și Dimancea sosiți în oraș după 
încheierea meciurilor) a ratat star
tul, pierzînd un joc important, cel 
cu echipa Greciei (67—73). Cu ex
cepția primelor cinci minute cînd au 
condus la diferențe minime, jucătorii 
români au fost dominați permanent 
de un adversar mai rapid și mai de
cis în acțiunile de finalizare Ber
vekas, Trontzos (2,18 m) și în spe
cial Kolokitas (marcat pe rînd de 
Novac, Nosievici. Tarău și Dikai) au 
dominat lupta Ia panou, contribuind

mod decisiv la obținerea victoriei. 
Baschetbaliștii noștri nu s-au regă
sit decît spre mijlocul reprizei se
cunde, cînd presingul lor a pus în 
vădită dificultate atacul elen. In a- 
cele momente, românii, datorită în 
special punctelor realizate de Albu, 
au forțat egalarea. Albit a fost 
însă pur și simplu k.o. de 
Trontzos (Ia o intrare forțată a aces
tuia), fiind nevoit să părăsească de
finitiv terenul și dintr-o dată parcă 
au fost tăiate aripile echipei noastre. 
Ea se apropiase pînă la 65—69 și 
67—71.

P. Siskov (Bulgaria) și R. Kinaci 
(Turcia) au condus corect urmă
toarele formații: ROMÂNIA : Novac 
4, Nosievici 6, Savu 4, lecheli 4, Albu 
18, Birsan 1, Popescu 6, Tarău 4, 
Diaconescu 11, Dikai 4. Ruhring 5; 
GRECIA : Barlas 14, Kolokitas 20, 
Kontovounisios 2, Bervekas 14, Tront
zos 13. Tzalas 4, Amerikanos 6.

In ziua a doua a Balcaniadei au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate: Iugoslavia A—România 85—63 
(44—26), Turcia—Grecia 63—81 
(34—39), Iugoslavia B—Bulgaria 

67—71 (30—37) Vineri România 
joacă cu Iugoslavia B.

făcut 
către

ADRIAN VASILIU

Programul meciurilor pentru titlul mondial
de box la categoria grea

NEW YORK. După cum s-a mal 
anunțat, în urma retragerii titlului 
de campion mondial de box la cat. 
grea lui Cassius Clay, organizațiile 
sportive americane au desemnat 8 
pugiliști, care vor lupta într-o com
petiție pentru stabilirea noului de
ținător al centurii. Cele 4 meciuri 
ale „sferturilor" de finală se vor 
desfășura după cum urmează :
15 iulie, la Houston : Floyd Patter
son — Oscar 
august (orașul 
nie Terrell —
16 septembrie 
lit) : George Chuvalo — Joe Fra-

Bonavena ; 4 sau 5 
nu s-a stabilit) : Er- 
Jimmy Ellis ; 2 sau 
(locul nu s-a stabi-

zier ; 16 septembrie sau 7 octom
brie la Frankfurt pe Main: Karl 
Mildenberger (R.F. a Germaniei) — 
Thad Spencer. Semifinalele se vor 
desfășura intre 21 octombrie și 2 
decembrie, iar finala după 15 ia
nuarie 1968. Fostul campion mon
dial, Sonny Liston, care recent a 
repurtat în turneul din Suedia 4 
victorii înainte de limită, a înain
tat o contestație. El a declarat că 
în mod normal trebuia să fie in
clus printre cei 8 candidați la ti
tlul mondial, deoarece l-a învins 
prin k.o. pe Patterson.

1

Fază din meciul Ungaria—Olanda desfășurat miercuri la Budapesta. Penaltiul 
executat de Meszoly face K.O. pe portarul olandez l.eutven și... 1—0 pentru 
gazde.

Raliul transbalcanic

i &l ' Jr ’

I
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LA ÎNCHEIEREA PRIMULUI TUR AL „CUPEI DAVIS“ IN EUROPA I
Din 

cîteva 
tur al 
au fost desemnate cele 16 competitoare ră
mase în cursă. Tabloul sferturilor de finală 
este acum complet în ambele grupe ale în
trecerii.

în prima dintre ele, în care figurează și re
prezentativa României, calificată în urma vic
toriei cu 4—1 asupra Belgiei, au fost defini
tivate rezultatele ultimelor întîlniri restante. 
Astfel, echipa Spaniei — viitoarea noastră 
adversară — a terminat cu o victorie cate
gorică în fata formației R.A.U. t 5—0. Este 
interesant de notat că în meciul disputat la 
San Sebastian spaniolii au folosit cuplul .cla
sic" Manuel Santana — Alberto Arilla, pre- 
ferîndu-1 pe acesta din urmă tînărului Ma
nuel Orantes, la ivirea indisponibilității jucă
torului nr. 2. Juan Gisbert. Talentatul Orantes 
a apărut totuși în ultimul joc de simplu 
(hors-concours), dispunînd în mod convingă
tor de adversarul său, Sombul, cu 6—1. 
6—2, 6—2.

cele 32 reprezentative de țări care CU 
zile în urmă au luat startul în primul 
„Cupei Davis” — zona europeană, —

Un alt rezultat de ultimă oră este cel de 
la Geneva, unde echipa Greciei a reușit 
să cîștige, după cîteva întreruperi cauzate de 
ploaie, meciul cu Elveția: 3—2. în jocul de
cisiv, campionul grec, Kalogheropoulos, a 
dispus de elvețianul Werren cu 6—2, 6—3, 
6—2. La scor strîns s-a decis și întîlnirea de 
Ia Praga, în care tenismanii cehoslovaci au 
fost învinși cu 3—2 de oaspeții lor chilieni, 
conduși la victorie de impetuosul Pinto Bravo. 
Iată și alte rezultate finale din prima grupă : 
Bulgaria — Portugalia 5—0, Anglia — Ca
nada 4—1, Danemarca — Finlanda 4—1.

Evident, un rezultat neașteptat este acela 
obținut de tînăra echipă a U.R.S.S., care a 
reușit să elimine, la Dilsseldorf, pe finalista 
de anul trecut a zonei europene, echipa R. F. 
a Germaniei. Dramatic a fost finalul acestui 
meci. La scorul general de 2—2, au ieșit pe 
teren primii jucători ai celor două formații. 
Aleksandr Metreveli și Wilhelm Bungert. Te- 
nismanul sovietic a început bine meciul, a 
cîștigat primul set, dar a pierdut pe urmă
toarele două. Aci meciul s-a întrerupt, din

Ia Radio-cauza întunericului. Ascultîndu-1
Moscova pe căpitanul formației sovietice, 
Serghei Andreev („...Este greu să mai cîștî- 
găm acest meci. Dar băieții noștri au luptat 
frumos 1") nu acordam prea multe șanse lui 
Metreveli, la continuare. Dar a doua zi, fă- 
cînd dovada unui aplomb deosebit, tînărul 
jucător a reușit performanta: Bungert în
vins 1 Echipa R. F. a Germaniei pierde pe 
teren propriu acest „derbi" al primului tur...

Iată acum ț -ogramul întîlnirilor viitoare : 
Anglia — Bulgai.a, România — Spania, Gre
cia — Chile, Danemarca — U.R.S.S.

în a doua grupă a competiției, se remarcă 
victoria cu 8—2 a Braziliei obținută asupra 
Iugoslaviei, la Belgrad. Decisivă a fost în- 
frîngerea Iul Pilici de către Mandarino (2—6, 
7—5, 6—1, 6—4). în rest, rezultate scontate. 
Se vor întîlnl, în etapa următoare : Polonia — 
Brazilia, Italia — Luxemburg, Franța — Un
garia, Monac» — Republica Sud-Africană.

I
I
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(RD. V.) I

După cum s-a mai anunțat, la 14 
mai se va da startul în Raliul trxos- 
balcanic. întrecerea se organizează 
din inițiativa și prin eforturile unite 
ale forurilor automobilistice bulgar, 
iugoslav și român. Traseul ales, de 
peste 3 000 km, dintre care 1 11» km 
în România, va fi parcurs numai 
în parte în ritm de raliu (cu puncte 
de control orar). în rest automobi- 
liștii avînd libertatea să meargă eu 
viteza pe care o doresc.

Fiecare club național va prezenta 
la start un număr de minimum 
echipaje, 
cursă de 
un grup

Pentru 
care ne _ _______
transbalcanic s-a avut în vedere 
tît calitatea mașinilor candidatilor. 
cît și rezultatele obținute de aceștia 
în întrecerile de anul trecut. De a- 
ceea. în lotul reprezentativ au fost 
chemați inginerul Marin Viorel, cîș- 
tigător al Raliului României, meca
nicul Constantin Pescaru. clasat 
pe primul loc în Raliul Bucuresț’ 
apoi alti automobiliști experimentați 
ca Marin Dumitrescu. Florin Popescu. 
Aurel Puiu, Ștefan Iancovici etc.

întîlnirea participanților din cel* 
trei țări va avea loc în stațiunea 
maritimă bulgară „Nisipurile de aura 
în după-amiaza zilei de 13 mai. Star
tul este programat pentru a doua 
zi dimineață. După ce vor strâba:e 
teritoriile tarilor înscrise în itinerar 
trecînd prin capitalele acestora 
prin principalele orașe, concurentii 
vor încheia competiția Ia 22 mai.
tot într-o stațiune maritimă bulgară, 
la Slantcev Briag. In fiecare tari
este prevăzută cite o etan.â sportivi, 
mai multe porțiuni turistice. ( 
probă de îndemînare și cite 
de viteză în coastă.

In România, comnetitia va 
următorul traseu : Necru-Vodă. 
stanța. Mamaia. Giurgenu Slobozia. 
Urziceni. București. în Capitală se 
va organiza un concurs de îndemi- 
nare oe platoul din fata PavitiagMtM 
Expoziției Economiei Naționale. După 
o noapte de odihnă, concurenții *e 
vor îndrepta către Pitești aț apoi 
spre Cîmpulung. Rișnov. Pîriul Rece. 
Predeal, Brașov. Pe serpentinele care 
urcă la Poiana este prevăzută probă 
de viteză în coastă. în continua.--’ 
drumul va trece prin Făgăraș. Sibiu 
(noapte de odihnă). Simeriă. Hater. 
Caransebeș. Timișoara (festivitatea 
de premiere).

Raliul transbalcanic va prilejui na 
prim și util contact între autemob?- 
listii bulgari, iugoslavi si romini k- 
cest contact va fi extins pe viitor.

io 
în 
de

care vor fi urmărite 
o echipă de oficiali si 
de turiști automobiliști. 
selectionarea echipajelor 
vor reprezenta în raliul 
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