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Pentru îmbunătățirea activității la box Grandioasa sărbătorire a Zilei unionale a sportivulu, la Moscova
SEARA învăluie orașul. Pe 

stadion, deasupra ringului, se 
aprind luminile. Spectatorii din 
tribune freamătă de nerăbdare. 
Gong. Meciul de box a început... *

Fără îndoială, boxul se numără 
printre disciplinele sportive cele 
mai prețuite din țara noastră. In
tr-adevăr, în box spectatorii gă
sesc un spectacol sportiv plin de 
dinamism, o întrecere bărbătească 
în care pugiliștii nu precupețesc 
nici un efort pentru obținerea 
mult doritei victorii.

Popularitatea de care se bucură 
boxul atrage în fiecare an tot mai 
multi tineri, dornici să-și măsoare 
puterile, să-și călească forțele în 
lupta de pe ring, să devină puter
nici și rezistenți.

In zilele noastre, boxul a înce
tat să mai fie o sursă de cîștiguri, 
un tîrg rușinos pe care îl întreți
neau afaceriștii veroși, sacrificîn- 
du-i pentru aceasta pe sportivii 
care urcau treptele ringului și „se 
băteau” pînă la epuizare. Astăzi, 
boxul a devenit un sport apreciat 
la justa sa semnificație, un sport 
în care grija față de om este pre
zentă în permanență.

După desființarea profesionismu
lui, munca pentru creșterea și 
dezvoltarea boxului a fost încunu
nată de remarcabile succese. Ama
torii de sport din țara noastră își 
aduc aminte cu cîtă bucurie și e- 
moție au primit veștile despre vic
toriile repurtate de boxerii noștri la 
Jocurile Mondiale Universitare de 
la Berlin, la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki, la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
București, ca și despre categoricele 
victorii obținute in cadrul turneului 
din Suedia. De asemenea, este încă 
vie în gindurile tuturor, frumoasa 
comportare a pugiliști! v noștri la 
Moscova în fața puternicilor boxeri 
sovietici. Șirul succeselor nu se o- 
prește însă aici. Tot sub aspect po
zitiv mai pot fi privite o serie de 
alte realizări, printre care bunele 
rezultate obținute pe linia creșterii 
tinerelor cadre. Anul acesta, au ur
cat cele mai înalte trepte, ajungînd 
chiar campioni republicani, tineri 
ca C. lordache, Dănilă Done, Iosif 
Demeter etc. Avem, de asemenea, 
satisfacția să evidențiem dintre 
campionii de juniori o serie de ti
neri talentați ca Manon FI or eseu, 
frații Farcaș, Oct. Cioloca, V. Fă- 
tăciune etc. Pe calea practicării 
științifice a boxului au fost reali
zate progrese însemnate. Veștile 
care ne sosesc arată că, în multe 
localități boxul cunoaște o înflorire 
continuă (de exemplu la Timișoara, 
PIoești, Brăila, Galați, Oradea, 
Cluj, Sibiu, Craiova etc.). De a- 
semenea, boxul este practicat intens 
și in locuri unde înainte era com
plet necunoscut (Buzău, Focșani, 
Călărași, Bacău etc).

Toate aceste realizări ne arată 
că boxul nostru se află pe un 
drum bun. Din păcate, mai sînt 
încă o serie de lipsuri care frî- 
nează dezvoltarea acestei disci
pline sportive.

In primul rînd, se face resimțită 
lipsa unei continuități în activi
tate. Boxerii noștri fruntași lînce- 
zesc luni de-a rîndul fără să sus
țină un meci. Este inadmisibil ca 
pugiliști de valoarea lui Gh. Fiat, 
Eustațiu Mărgărit, Vasile Tiță și 
alții să susțină numai două-trei 
întilniri în decursul unui an. Pro
blema organizării cît mai multor 
competiții se pune acum cu mai 
multă tărie ca niciodată. Lipsa 
meciurilor publice ii face pe boxe
rii noștri să-și piardă forma și să 

se prezinte slab pregătiți pe ring. 
Ultimele reuniuni, precum și fina
lele campionatelor republicane, 
sînt o dovadă concludentă în acest 
sens. De asemenea, boxerii noș
tri fruntași au rareori prilejul de a 
se întîlni cu pugiliști din alte țări.

Nu peste tot condițiile de prac
ticare a boxului sînt acceptabile. 
Boxerii de Ia Voința București se 
antrenează într-o magazie impro
prie, pugiliștii orădeni se pregă
tesc într-un subsol fără aerisire, 
iar sala de antrenamente de la 
Metalul Mao-Tze-Dun e tixită de 
bănci și mese.

Cei mai multi antrenori mun
cesc cu tragere de inimă pentru 
dezvoltarea boxului nostru. Munca 
unora dintre ei (Gh. Popescu, 
Ion Popa, Const Nour, Lucian 
Popescu, M. Spakow, Zamfir Po- 
pazu, I. Doculescu, A. Weintraub 
etc.) se face din plin simțită prin 
rezultatele obținute de sportivii a- 
flați sub supravegherea l«r. in a- 
celași timp, însă, există unii an
trenori care nu-și înțeleg menirea, 
lucrînd după metode empirice 
sau imprimînd tinerilor boxeri sti
lul de luptă personal, fie că se 
potrivește, fie că nu se potri
vește (I. Ciolca-Oradea, Gh. Lun- 
gu-Craiova, etc.).

Insuficienta preocupare în munca 
de instruire a mior antrenori adu
ce după sine și lipsa de exigență 
în gradul de pregătire și valoare 
tehnică a boxerilor, deficiență care 
se manifestă direct în comportarea 
pugilistului în ring.

Este deasemeni un fapt îndeobște 
cunoscut că antrenamentele în ge
neral se duc într-un ritm „moa
le”, ritm care nu îngăduie boxe
rului să facă progresele așteptate. 
Se impune ca o necesitate imedia
tă ca antrenorii să treacă la an
trenamente axate pe principiul 
„efortului maxim”.

Grave lipsuri se fac vizibile și 
în activitatea judecătorilor arbi
tri, care nu întotdeauna apreciază 
cu justețe lupta din ring (de e- 
xemplu meciul D. Țurlui— P. Po
pescu din finalele campionatelor 
republicane).

Arbitrii judecători au datoria să 
lupte necontenit pentru ridicarea 
nivelului de pregătire, în așa fel 
incit spectatorii să le acorde o în
credere necondiționată în aprecie
rea luptei din ring.

La acest capitol, relațiile dintre 
public și judecătorii arbitri, trebuie 
să arătăm că uneori spectatorii 
dau dovadă de părtinire și nu tot
deauna „protestele” lor sînt înte
meiate.

Este necesar — pentru asigura
rea unei atmosfere cu adevărat 
sportive — ca spectatorii să vadă 
meciurile printr-o prizmă obiectivă 
și sinceră. Ei trebuie să înțeleagă 
că nu fac nici un serviciu boxeru
lui preferat „consolindu-r cu 
proteste și fluerături împotriva de
ciziei, cînd el e învins!

Asociațiile, Comisia centrală de 
box și Inspecția de specialitate din 
GC.F.S. trebuie să analizeze cu 
seriozitate lipsurile existente în 
activitatea pugilistică, să intervină 
cu severitate și nu cu jumătăți de 
măsură, pentru a curma deficien
țele care frînează boxul în dru
mul său spre progres.

Oamenii muncii, miile de specta
tori pasionați ai întîlnirilor de 
box, cer cu hotărîre ca mișcarea 
pugilistică din țara noastră să se 
dovedească la înălțimea așteptă
rilor, la înălțimea sarcinilor care 
îi stau în față.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Ziua de 18 iulie — Ziua unională 

a sportivului a fost sărbătorită la 
Moscova într-o atmosferă vie și 
măreață, plină de însuflețire. Pe 
stadionul central „Dinamo“ a avut 
loc parada unională a sportivilor. 
Peste 30.000 de sportivi — repre
zentanți ai tuturor republicilor uni
onale și asociațiilor sportive — au 
participat la această festivitate.

Ca simbol al prieteniei de ne
zdruncinat a popoarelor Uniunii So
vietice pe turnurile și pavilioanele 
stadionului fîlfîiau faldurile steagu
rilor de stat ale U.R.S.S., ale celor 
16 republici frățești. Ele fîlfîiau 
deasupra coloanelor delegațiilor 
sportive aliniate pentru paradă. 
In jurul orei 12, tribunele s-au um
plut de oameni de stat și fruntași 
ai vieții publice, inovatori in pro
ducție, oameni de știință, litere și 
artă, generali și ofițeri ai forțelor 
armate. Erau de față și membrii 
corpului diplomatic. Penjru a par
ticipa la sărbătoarea sportivilor so
vietici au sosit delegații sportive 
din Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Ungară, Re
publica Populară Polonă, Republica 
Cehoslovacă, Republica Populară 
Albania, Republica Populară Bul
garia, Republica Populară Romînă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Democrată Co
reeană preeum și din Anglia, Aus
tria, India, Franța,, Italia, Egipt, 
Liban, Finlanda și alte țări, dele
gații ale Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, ale Uniunii In
ternaționale a Studenților, condu
cători ai Federației sportive Inter
naționale. Primiți cu căldură de 
sportivi și spectatori în loja guver
namentală au luat loc K. E. Voro- 
șiiov, L. M. Kaganovici, G. M. Ma
lenkov, A. 1. Mikoian, M. Z. Sa
burov, N. S. Hruscioxf, N. M. Șver- 
nik, P. N. Pospelov, N. N, Șatalin 
precum și Wilhelm Pieck, președin
tele Republicii Democrate Germane, 
și Walter Ulbricht, prim secretar 
al C. C. al P. S. U. G. și vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane.

Pe stadionul împodobit sărbăto
rește, sunetele fanfarei au anunțat 
începutul festivității. Pe stadion in
tră N. N. Romanov, președintele

Juniorii și junioarele din echipele de atletism ale R. P. Romine 
au întrecut pe cei din echipele R. P. Bulgaria

Un public pasionat a urmărit 
ieri după-amiază probele zilei a 
doua a meciului internațional de 
atletism dintre formațiile de ju
niori și junioare ale R.P. Bulgaria 
și R. P. Romîne. A vorbi despre 
interesul celor cîteva mii de spec
tatori ar fi prea puțin. Mai aproape 
de realitate am fi dacă am spune 
că acești spectatori au format ieri 
o singură familie, reunită în jurul 
pistei de zgură, ca în jurul unei 
mese, la care copii își povestesc 
cu pasiune și talent noile lor cu
ceriri.

Ca și în prima zi, faptele ce
lor mici au fost pe măsura celor... 
mari. Ion Sorin a sărit 14,59 m. 
Ia triplu salt, Iolanda Balaș nu 
s-a oprit pînă nu a trecut ștacheta 
ridicată la 1,63 m., Lia Jung a par
curs cei 80 de metri ai probei cu 
obstacole în timpul excelent de 12,2 
sec., iar concurenții probei de 800 
m. au coborît cu aproape două 
secunde sub plafonul celor 2 mi
nute.

Concursul a luat sfîrșit cu șta
feta de 4x400 m. Această frumoasă 
probă, care reunește eforturile mai 
multor oameni, redă imaginea unei 
splendide continuități, pe care sa
lutul final al tinerilor sportivi îm-

(Continuare in pag. 4-a)

Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lîngă Consiliu] de 
Miniștri al U.R.S.S., A. N. Șelepin, 
secretar al C. C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S. și A. I. Șevcenko, secre
tar al Consiliului Central al Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică.

Ei au primit raportul comandan
tului paradei. N. N. Romanov sa
lută pe sportivi și îi felicită cu pri
lejul Zilei unjonale a sportivului. 
N. N. Romanov a rostit următoa
rea cuvîntare :

Tovarăși sportivi și sportive ! 
Scumpi oaspeți de peste hotare!

In numele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lîn
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
vă salut și vă felicit călduros cu 
prilejul Zilei unionale a sportivu
lui.

Anul acesta Ziua unională a 
sportivului este sărbătorită ifi con
dițiile luptei tuturor oamenilor so
vietici pentru înfăptuirea progra
mului trasat de Partid și Guvern 
privind creșterea continuă a între
gii economii sovietice și ridicarea 
bunăstării poporului, în condițiile 
luptei pentru un avînt considerabil 
al agriculturii și pentru lărgirea 
producției mărfurilor de consum 
popular, pe bază creșterii puternice 
și neîntrerupte a industriei grele.

Datorită grijei neobosite a Parti
dului Comunist și a Guvernului So
vietic, mișcarea sportivă in țara 
noastră a căpătat un caracter cu 
adevărat de masă. Milioane de oa
meni ai muncii din întreprinderi, 
colhozuri, instituții de învățămînt 
practică cultura fizică și sportul.

îndeplinind indicația partidului 
și guvernului, sportivii sovietici au 
obținut mari succese in ultimii ani. 
Gimnaștii, șahiștii, luptătorii, halte
rofilii, patinatorii, schiorii, hocheiștri, 
baschetbaliștii, voleibaliștii, canotorii 
noștri și Tnulți atlețj, au cucerit 
titlul de onoare de campioni mon
diali și ai Europei.

Dar succesele realizate nu trebuie 
să ne mulțumească. Sarcina noas
tră — de a dezvolta necontenit 
cultura fizică și sportul de masă, 
de ‘a perfecționa neîncetat măiestria 
sportivilor, de a lupta pentru noi 
recorduri mondiale, de a educa pe 
sportivi, întregul tineret sovietic în 

Un concurs al prieteniei I După întrecere cele patru concurente la 
100 metri, au ținut să se fotografieze împreună: Nina Nicolova, 

Sofia Moțlu, Nina Staicova și Ioana Luță.

spiiitul slujirii pline de abnegație 
a patriei sale și a devotamentului 
față de Partidul Comunist, in spi
ritul prieteniei de nezdruncinat a 
popoarelor U.R.S.S. —- a insuflat ti
neretului dragoste pentru mv’-că, 
vioiciune, curaj, încredere în victo
ria cauzei noastre, holârîrca de a 
birui orice greutăți și obstacole. 
Sportivii sovietici pășesc în primele 
rînduri ale sportului internațional. 
Noi vom dezvolta și de acum îna
inte legăturile cu sportivii de peste 
hotare în numele prieteniei intre 
popoare, in numele păcii in lumea 
întreagă.

Tovarăși participanți la paradă ! 
Vouă, reprezentanți ai armatei de 
multe milioane de sportivi din Uni
unea Sovietică, vă revine astăzi 
marea cinste de a vă arăta măies
tria sportivă.

Ingâduiți-mi să încredințez in 
numele vostru Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și Guvernul Sovietic că 
sportivii sovietici vor munci și de 
acum înainte cu abnegație pentru 
binele patriei noastre, vor obține 
noi succese în sport.

Trăiască sportivii și sportivele 
din Uniunea Sovietică 1

Trăiască marea noastră Patrie 
Socialistă >

Trăiască Guvernul Sovietic!
Trăiască Partidul Comunist al 

Uniunii Sovietice — măreața forță 
însuflețitoare și conducătoare a 
poporului nostru în lupta pentru 
construirea comunismului !

Plin de măreție a răsunat Imnul 
de Stat al Uniunii Sovietice. Toți 
sînt gata pentru începerea m,razii. 
Su aud comenzile. In sunetele m.ir- 
ștHui executat de o uriașă ;.n ; ră 
coloanele sportivilor se pun in miș
care. In frunte pășește o coloană 
mare de stegari. Drapelele fîlfîie în 
bătaia vîntului. Spectatorii din tri
bune aplaudă cu însuflețire

Apare o coloană de campioni și 
recordmani ai lumii, ai Europei și 
ai Uniunii Sovietice, învingători in 
numeroase competiții internaționale. 
Hocheiștii, voleibaliștii, gimnaștii, 
atleții, patinatorii, schiorii. Înotă
torii, șahiștii din Uniunea Sovietică 
,sint campioni ai lumii; basehetba-

(Continuare in pag. 7-a)
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â nalizu periodică, pe probleme, a muncii organelor și orga- 
A nizațiilor sportive s-a dovedit, de mult timp, una if.ntre 
cele mai eficiente metode, o contribuție puternică la îmbunătă
țirea continuă a muncii celor care Iși desfășoară activitatea pe 
tărlmul culturii fizice și al sportului.

Dacă această metodă, folosită cu grijă în colectivele și cercu
rile sportive, in comitetele raionale, orășenești sau regionale a 
dat rezultate din cele mai bune, na mai puțin rodnice sînt și 
analizele făcute de organele de conducere ale mișcării noastre 
de cultură fizică și sport. O astfel de analiză a făcut, de curînd, 
Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri, in cadrul unei ședințe cu președinții comitetelor re
gionale C.F.S. și cu președinții asociațiilor sportive. In această 
ședință, condusă de tov. Manole Bodnăraș, președintele Comite
tului pentru Cultură Fizică și Sport, a fost anal zată munca 
desfășurată in două regiuni (Timișoara și Galați) și intr-una 
din asociațiile sportive (Progresul) cu privire la trei dintre cele 
mai importante probleme ale mișcării noastre de cultură fizică 
și sport

Murea fu activul obștesc 
și cadrele tehnice

KT u odată, admirînd din tribu- 
nele stadionului jocul frumos 

pract'cat da o echipă de fotbal, 
buna pregătire a voleibaliștilor, 
dirzenia cu care se întrec pe pista 
stadionului atleții colectivelor noas
tre sportive... spectatorul iși pune 
o firească întrebare : „Cine este 
antrenorul care a pus atîta suflet 
în munca tui ?“. Intr-adevăr, mai 
întotdeauna rezultatele obținute de 
sportivi, comportarea lor tehnică 
dar și cea sportivă, este strîns le
gată de munca antrenorului. Și ce 
poate ii mai de preț pentru un bun 
antrenor decît să audă rostindu-se 
numele său, atunci cînd pe podium 
pășește unul din cei alături de 
care trăiește și muncește cu drag, 
unul dintre sportivii pe care el 
i-a ajutat să facă, mai întîi, pri
mii pași în sport, să-și continue 
pregătirea și, mai apoi, să urce 
curajos treptele măiestriei sportive? 
Și. în asociația sportivă Progresul, 
în regiunea Timișoara ca și în 
Galați sînt asemenea antrenori 
care, prin rodnica lor activitate, 
contribuie efectiv la îmbunătățirea 
rezultatelor și performanțelor spor
tive. C.unoscînd și aplicînd în mod 
constructiv documentele de plani
ficare. muncind cu perseverență și 
cu multă dragoste, antrenori ca : 
Șt. Zoldi, Iosif Pali, Bogdan Pusz- 
tai, N Dragomirescu, C. Slamcnr, 
tescu, P Buzoianu. Dr. Miron 
Georgescu, C. Krupka sînt iubiți 
și prețuiți de sportivii colectivelor 
Progresul unde ei își duc munca. 
,Cu totul altfel privesc problema 
documentelor de planificare unii 
antrenori ai asociației Progresul 
și aceștia nu sînt iubiți de spor
tivi iar rezultatele sînt, firește, din 
cele mai slabe. Așa sînt antrenorii 
Holtya (Oradea), un cadru tehnic 
foarte slab pregătit, C. Humis, 
cere muncește empiric și neconsec- 
vent. Cociuban (Cluj), care pri
vește munca în mod formalist și 
aplică metode neștiințifice de an
trenament și de instruire sau alți 
antrenori care nu depun suficiente 
eforturi pentru a cunoaște temeinic 
felul cum trebuie folosite docu
mentele de planificare- (I. Dolete, 
Tozser etc.). Cită încredere pot 
să aii ă sportivii atunci cînd an
trenorii lor se arată nepregătiți, 
lipsiți de posibilitatea de a-i a- 
juta ? Iată la ce ar trebui să se 
gîndească și antrenori ca Balaj 
Hocșari, I. Lengheriu, I. Pascu, 
ca să nu mai amintim „exemplul" 
unor antrenori ca G. Zugrăvescu 
(Știința Timișoara) care încura
jează indisciplina în rîndurile 
handbaliștilor pe care îi antrenea
ză, sau ca I. Wetzer, fost la Me
talul Reșița, Ștefan Covaci, fost 
la Știința Timișoara, R. Burgher, 
Gh. Ciolac etc. care, nedebarasin- 
du-se de vechile concepții, se laudă 
că „au făcut un chef cu jucătorii", 
șaa dovedesc adeseori manifestări 
nesănătoase.

Cele cîteva exemple și această 
scurtă analiză, arată cu claritate 
că unii antrenori subapreciază im
portanța documentelor de planifi
care, că sînt destui antrenori care 
au rămas mult în urmă cu pre
gătirea lor tehnică, au un slab 

nivel politic și o insuficientă cul
tură generală. Și la aceasta, tre
buie adăugat, desigur, faptul că 
sînt cazuri cînd antrenorii nu spri
jină activitatea pe linia complexu
lui G.M.A. munca educativă din 
secțiile în caie activează și nu 
contribuie la întărirea muncii de 
instruire sportivă și, în general, 
a întregii activități din cadrul co
lectivului sportiv.

Faptul că nu s-a acordai sufi
cientă atenție recrutării și crește
rii de noi și noi elemente, a făcut 
să continue existența acelor „se
natori de drept" în rîndurile ca
drelor de instruire. Unii antrenori, 
fiind suprasolicitați și transformîn- 
du-se în oameni care aleargă de 
colo, colo, pentru... a face față pre
tutindeni unde răspund de o secție 
sau alta, bine înțeles că nu mai 
obțin rezultatele așteptate, așa 
cum se întîmplă cu antrenorul I. 
Dolete (ciclism), care este încadrat 
în nu mai puțin de trei locuri. Al
teori, se întîmplă, tot datorită a- 
cestei siguranțe depline că... altul 
mai bun nu este în orașul sau ra
ionul respectiv, să întîlnim cazuri 
cînd antrenori care pînă nu de 
mult munceau bine, cu rezultate 
mulțumitoare, să manifeste un vă
dit dezinteres, știind că oricum... 
salariul îi merge (Mihăilescu, an
trenor de box la Plopeni).

Numeroase lipsuri în problema 
recrutării, creșterii și folosirii ca
drelor tehnice pot și trebuie să fie 
lichidate și pentru aceasta sînt ne
cesare unele cotituri în munca des
fășurată pînă acum. Iată principa
lele sarcini ce se impun în a- 
ceastă direcție :

— să se asigure o cit mai judi
cioasă seleefionare a cadrelor ce 
vor fi propuse pentru cursurile de 
antrenori care vor începe in cu
rînd ;

— să se acorde toată atenția or
ganizării cabinetelor metodice care, 
in regiunile unde au fost înființate, 
au dat rezultate din cele mai bune;

— cunoștințele cadrelor tehnice 
să fie folosite la maximum;

— elaborarea de către Direcțiile 
C C.F.S. a măsurilor necesare pen
tru organizarea de cursuri regio
nale pe ramură de sport acolo 
unde există mai mulți antrenori și 
trimiterea de tematici și material 
documentar adecvat in regiunile 
cu un număr redus de antrenori 
calificați (Pitești, etc.);

— să se extindă inițiativa orga
nizării cabinetelor metodice, mai 
ales acolo unde există absolvenți 
ai I.C.F., iar Serviciul Melodic din 
C C.F.S. să elaboreze tematica ne
cesară acestor cabinete, pentru a 
se asigura antrenorilor posibilita
tea să-și lărgească orizontul cunoș
tințelor, de a se organiza schim
buri de experiență, de a se popu
lariza metodele înaintate de in
struire, de a se combate practicis
mul și de a-i înarma pe antrenori 
cu unele cunoștințe de pedagogie, 
higienă sportivă, etc.;

— asociațiile sportive, și îndeo
sebi comitetele C.F.S., să organi
zeze un riguros control al activi
tății antrenorilor:

— să se aprecieze munca antre
norilor pe baza rezultatelor obți
nute de sportivi, pe baza rezulta
telor în mu.nca de creștere a ele
mentelor tinere și a contribuției 
la dezvoltarea complexului G.M.A.;

— colegiile centrale de antrenori 
și inspecțiile, ca și comisiile cen

trale pe ramură de . sport să țină 
seama la rîndul lor, de aceste cri
terii în promovarea antrenorilor.

★

Cadrele de instruire pot contri
bui în largă măsură la întărirea 
sportului nostru de performanță și 
chiar la angrenarea în practicarea 
sportului a oamenilor muncii din 
fabrici și întreprinderi sau de la 
sate. Cei chemați însă să activizeze 
necontenit masele de oameni ai 
muncii, să le mobilizeze și să 
muncească pentru lărgirea bazei 
de mase a sportului nostru sînt 
activiștii obștești, activul de bază 
a! mișcării noastre sportive. Cum 
altfel ar putea fi cuprinsă activi
tatea celor aproape 1.000.000 de 
membri ai colectivelor noastre 
sportive? Instructorii sportivi și 
profesorii de educație fizică au a- 
jutat și ajută direct la continua 
dezvoltare a mișcării noastre spor
tive. Din raportul asociației Pro
gresul a reieșit un fapt foarte îm
bucurător și anume că în colecti
vele sportive din v.nele orașe (Si
biu) s-au format comisii volunta
re, care sprijină munca colectivului 
dar mai ales a secțiilor pe ramură 
de sport (tovarășii: Andrei Malhe 
din Tg. Mureș la tir, B. Vendler 
— alpinism, ly Giurgiu, Loga, Mi
toc, Hondrea — schi, din Orașul 
Stalin).

Rodnică este activitatea cadrelor 
obștești și în regiunea Timișoara. 
Alături de antrenorul Roland Ve- 
geman, instructorul losif Kleirt a 
reușit ca, în trei ani de zile, să 
promoveze echipa de handbal din 
Jimbolia în categoria A. Cu rezul
tate asemănătoare muncește și in
structorul Gh. Nicolici din Recas, 
Rusu Dumitru din comuna Jebel, 
instructorul Gh. Oprea din Orți- 
șoara, care a reușit să pregătească 
în această comună 512 tineri și 
tinere care au devenit purtători ai 
insignei G.M.A.,' Iolanda Sturza 
din comuna Gătaia, raionul Deta. 
Justa folosire și stimulare a unor 
instructori voluntari a dus, și în 
regiunea Galați, la obținerea unor 
frumoase realizări. Datorită mun
cii entuziaste a instructorilor spor
tivi de ia Voința Galați, F.C.B. 
Brăila, Recolta Centrul Mecanic 
Niculițelu sau Sulina, din comu
nele: Martinești, Liești, Foltești 
etc., activitatea sportivă în aceste 
locuri a crescut în mod simțitor.

Cu toate acestea, în munca cu 
activul obștesc există încă nume
roase lipsuri. Mai bine de 50% din 
absolvenții școlilor de instructori 
sportivi nu mai activează sau pur 
și simplu li s-a pierdut urma, la 
unele colective sportive instructorii 
nefiind controlați și trași la răs
pundere, nu muncesc. Nu pre
tutindeni s-au găsit cele mai 
juste forme de stimulare a instruc
torilor. Sint cazuri cînd unii in
structori, dornici de a sprijini cît 
mai mult activitatea sportivă, tre
buie să dea o adevărată bătălie 
cu unele cadre salariate, așa cum 
s-a întîmplat la comitetul C.F.S. 
raional din Făurei.

Considerînd că problema stimu
lării acestor cadre este una din 
cele mai importante, împărtășim, 
îr. cîteva rînduri, din experiența 
comitetului regional C.F.S. Timi

—— CONCLUZII —
Completată cu numeroase discuții, ședința organizată de Comitetul pentru Cultură Fizică și

Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri a însemnat u.n nimerit prilej de cunoaștere a unor 
frumoase realizări precum și de sezisare a unor lipsuri care frînează munca. Cel mai documen
tat și bine sistematizat a fost raportul prezentat de asociația Progresul. Bun a fost raportul re
giunii Timișoara și destul de searbăd raportul regiunii Galați Cele cuprinse în rapoarte au oglin
dit, totuși, aspectele importante, ale realizărilor și lipsurile legate de cele trei probleme care au 
constituit subiectul analizei.

Nici unul dintre rapoarte nu a arătat cu curaj lipsurile conducerii C.C.F.S. și nici măcar ale 
Direcțiilor din C.C.F.S. Din discuții a reieșit însă, că atît Direcția Organizatorică cît și Direc
ția Propagandei au avut unele lipsuri, că Direcției Instruirii Sportive și Direcției Jocuri le revin 
sarcini mult mai legate de munca practică din comitetele C F.S și din colectivele sportive și 
că tovarășii din conducerea comitetului vor trebui să întărească legătura lor cu terenul.

Toate aceste probleme, ca și cele ridicate în legătură cu sprijinul și aportul pe care îl dau, 
în general, asociațiile sportive, consiliile regionale sindicale, dar mai ales organizațiile U.T M.. vor 
deveni tot atîtea măsuri menite să ducă la lichidarea lipsurilor semnalate, la continua dezvol
tare a mișcării d» cuP'iră fiz- '■p si sport din patria noastră

șoara. In această regiune, instruc
torii sportivi sînt priviți cu toată 
încrederea, stimați și prețuiți de 
activiștii comitetului, au fost găsite 
forme de stimulare a celor mai 
l:uni dintre activiștii obștești prin 
premierea cu echipament sau ma
tei iale sportive, au fost folosiți cu 
curaj în munca de îndrumare a. 
colectivelor sportive, îndeosebi în 
cele din satele regiunii Timișoara 
etc.

★

Cît privește comisiile pe ramură 
de sport, se poate constata că nu 
pretutindeni comitetele regionale 
C.F.S. folosesc aceste organe in 
spiritul experienței sovietice uitînd 
că rolul acestora este de a ajuta 
efectiv comitetul regional la rezol
varea diferitelor probleme ivite în 
cadrul uneia sau alteia din dis
ciplinele sportive, de a contribui, 
in general, la dezvoltarea sportu
lui în regiune. Lor le aparține de 
fapt și îndrumarea antrenorilor, 
prin colegiile de antrenori. In re
giunile unde acest lucru a fost 
bine înțeles rezultatele bune n-au 
întîrziat să apară (Pitești. Timi
șoara, Baia Mare, regiunea Sta
lin, Regiunea Autonomă Maghia
ră), iar acolo unde comisiile pe 
ramură de sport au fost nevoite 
să-și rezume activitatea la pro
gramări, omologări și la judeca
rea contestațiilor, rezultatele au 
fost, firește, nemulțumitoare.

...Activitatea
din cadrul complexului G.M.A.

ouă regiuni : Timișoara și Ga- 
lăți au cuprins în rapoartele 

lor aspecte ale muncii din cadrul 
complexului G.M.A.

In regiunea Timișoara, comple
xul G.M.A. a căpătat o largă dez
voltare și angajamentele luate sînt 
îndeplinite cu cinste. O vie activi
tate pe linia complexului G.M.A. 
s-a înfiripat in multe comune ale 
regiunii Timișoara și îndeosebi în 
unele raioane, ca de pildă Moldo
va Nouă, Făget, Mehadia, Timi
șoara, Lugoj

Prin complexul G.M.A. mii și 
mii de tineri din această regiune 
au făcut primii pași în sport. Dar 
nu numai atît. Mulți dintre ei au 
devenit sportivi fruntași ai regiu
nii sau activiști voluntari dintre 
cei mai destoinici și cu tragere 
de inimă. Așa este, de exemplu, 
Aurel Cușu de la colectivul spor
tiv Locomotiva Lugoj, care a or
ganizat o puternică s<-cție de tir, 
el însuși devenind un trăgător 
fruntaș. De asemenea, o vie acti
vitate în cadrul secțiilor pe ramu
ră de sport depun acum și Ștefan 
Bogdan, Gh. Varga etc.

M inodora Gfosu și Petru Muller 
au devenit și ei sportivi fruntași 
in regiune, tot prin complexul 
G.M.A.

Unele rezultate frumoase au fost 
realizate și în regiunea Galați dar 
aici, atît numărul purtătorilor cit 
și al aspiranților este mai mic iar 
pregătirea acestora lasă mult de 
dorit.

O analiză profundă a muncii 
G.M.A. din aceste două regiuni a- 
rată însă că sînt colective spor
tive unde mai persistă formalis
mul, unde normele sînt trecute 
fără o pregătire temeinică (pe 
„campanii" și „ta salturi") și în- 
tr-un timp foarte scurt, ceea ce 
denotă nerespectarea principiilor 
care stau la baza complexului, că 
nu pretutindeni se poate întîlni 

elanul și entuziasmul caracteris
tic tineretului nostru sportiv.

Comitetele de întreprindere, dar 
mai ales organizațiile U.T.M. nu 
sprijină suficient acest important 
domeniu al muncii sportive, - nu 
mobilizează pe utemiști în con
cursurile pentru trecerea normelor 
G.M.A., nu sprijină acțiunile pro
pagandistice întreprinse pe această 
linie în unele colective sportive.

Sînt, desigur, numai cîteva as
pecte și este necesară o analiză 
mai largă a muncii G.M.A din a- 
ceste două regiuni.

...și despre munca de propagandă
și agitație

Cu toate că în singurul referat ■ 
care a cuprins problema 

muncii de propagandă și agitație 
(raportul asociației Progresul) au 
fost arătate metode de muncă 
bune, cum ar fi cele folosite pen
tru organizarea unei temeinice agi
tații auditive în colectivele spor
tive C.P.C.S. și I.T.B. din Capi
tală, Progresul Sibiu, Progresul 
Iași, Progresul Tg. Mureș etc., sau 
organizarea de vitrine sportive 
(Tg. Mureș, Iași, Craiova, Timi
șoara) ca și organizarea unor con
certe de muzică sportivă, biblio
teci sportive (Timișoara, Cluj, Tg 
Mureș) sau a unor expoziții cu 
maleriale sportive ca cea de la 
Reghin, atît din referat cît și din 
discuții a reieșit că, în general, 
munca de propagandă și agitație 
nu este privită cu importanța cu
venită in colectivele sportive.

Uneori, se înțelege pi in muncă 
de propagandă și agitație doar 
distribuirea de afișe, neglijîndu-se 
alte aspecte mult mai importante. 
De pildă, nu a fost înțeleasă im- 
portanta sarcină care stă în fața ' 
propagandei și agitației, de a în
viora activitatea sportivă. Propa
ganda și agitația nu sînt folosite 
în mod suficient pentru combate
rea manifestărilor nesportive, în 
lupta împotriva vedetismului, a 
„chiulului" și a tendințelor de ca
rierism care se mai manifestă ici- 
colo. Foarte puține sînt și reali
zările obținute în munca educativă 
cu sportivii fruntași, excepție fă- 
cînd sportivii cuprinși în diferite 
loturi reprezentative, care sînt a- 
jutați permanent să-și îmbogă
țească nivelul politic și ideologic.

Și un alt lucru important.’ Mulți 
dintre activiștii colectivelor spor
tive sau ai comitetelor C.F.S. nu 
înțeleg că o bună muncă de pro
pagandă și agitație chezășuiește 
întotdeauna succesul oricărei ac
țiuni întreprinsă pe linie organi
zatorică sau de instruire sportivă; 
că munca de propagandă și agi
tație nu este un domeniu de mun
că izolat, rupt de problemele prac
tice ale muncii sportive ci un mij
loc puternic de continuă îmbună
tățire a activității sportive.

Toate aceste lipsuri pot și tre
buie să fie lichidate. Principala 
sarcină a propagandei și agitației 
este, în momentul de față, crea
rea unei atmosfere tinerești pe 
toate stadioanele și terenurile de 
sport, printre muncitorii din fa
brici, elevii din școli, țăranii din 
satele noastre. Este de datoria 
fiecărui activist sportiv să mun
cească pentru realizarea acestei 
frumoase sarcini



Sportivi care ne fac cinste:

Maestra sportului Mana Domocos
Cu c a>>> in urma, unara Ma

ria Docomos s-a angajat ca mun
citoare la fabrica „lanos Herbak” 
din Cluj. A început prin a se cali
fica în secția pielărie iar în timpul 
liber putea fi văzută pe terenurile 
de sport ale fabricii. îndemnurile 
tovarășilor ei de muncă au făcut-o 
să practice nu unul, ci mai multe 
ramuri de sport. Totuși, de la în
ceput ea a îndrăgit atletismul, spe- 
cializîndu-se in alergările de vi
teză. Antrenorii Iuliu Kiss și Eu
gen Nagy au crezut însă că ea va 
putea da rezultate mai bune la să
rituri. Au și îndrumat-o să se pre
gătească pentru aceste probe.

In anul 1949, în cadrul concursu
rilor pentru juniori desfășurate la 
Cluj, Maria Domocos, obține pri
mele ei succese sportive. Ea se cla
sează pe locul al 3-lea atît la să
ritura în înălțime cit și la cea în 
lungime. Un an mai tîrziu ea ob
ține o bună performanță la proba 
de 200 m. plat și este de îndată 
selecționată în echipa reprezenta
tivă a țării noastre.

In primăvara anuiui 1951, în
drumată de cei mai buni antrenori, 
tînăra muncitoare Maria Domocos 
se antrenează cu sîrguință în tim
pul liber pentru proba de 80 m. 
garduri. In timp ce în muncă în
registra succese importante, pe 
foile de concurs ale întrecerilor 
atletice numele ei figu'a mereu în 
frunte. Iată de ce ea face parte din 
echipa de atletism a țării noastre 
care reprezintă pe sportivii noștri 
într-o întrecer - cu ați tii sovieti i 
pe stadionul Dinamo din Moscova. 
Iniîlnind pe minunății sportivi din 
Țara Socialismului, ea are ocazia 
să-și îmbunătățească cunoștințele, 
să-și perfecționeze metodele de pre
gătire. Tocmai de aceea ea reu
șește, în același an, să cucerească 
titlul de campioană a țării noastre 
la proba de 80 m. garduri. In anul 
1952, ea se clasează din nou pe 
primul loc în campionatul țării, 
iar anul trecut, la competițiile 
sportive din cadrul Festivalului, 
reușește o bună performanță la în
trecerile de pentatlon. Pentru fru

In luptă pentru calitate
Elena Curju obișnuiește ca. de 

cîte ori trece prin fața uriașei gră
mezi de saci, să se oprească pen
tru ciieva clipe, să privească și să 
pipăie lina aspră, plină încă de 
impurități. Ii place să compare 
lina care abia a sosit pentru a fi 
prelucrată și mosoarele de tină 
tlbă, cu firul moale, mătăsos, care 
iese din mașina de pieptănat la 
care lucrează ea. Cum a ajuns 
Insă să lucreze atît de bine ia 
pieptănatul linei este o poveste 
ceva mai lungă...

A intrat la fabrica „Textila Gri- 
ni fa" ca simplă lucrătoare necali
ficată. După trei luni a fost tri
misă la școala de calificate unde 
a prins multe din meșteșugul de 
pieptănătoare. Iși amintește și a- 
cum de cuvintele maistrului ■ „Să 
te străduiești ca lina să fie cit mai 
bine pieptănată; asta este opera
ția cea mai importantă care cere 
multă atenție și pricepere. Acum 
ai învățat ce trebuie să faci ca 
mașina să dea iot ce poate..."

l-a spus aceste cuvinte după ce 
terminase școala de calificare, cu 
un an și ceva in urmă. Dar cu
vintele lut i-au rămas întipărite 
in minte și au călăuzit-o de atunci 
li de zi în munca ei. Cu ajutorul 
maistrului. Elena Curju a căutat 
rd aplice toate cele învățate la 
școală. Știa cum trebuie să fie a- 
șezate cele 12 mosoare cu lină, 
cit de groase trebuie să fie ben
zile care intră în mașină, dar ti 
lipsea experiența. Cu ajutorul mais
trului din secție ea a cunoscut în
că multe lucruri din prelucrarea 
linii.

Munca de pieptănătoare este fru
moasă. Elena Curju a înțeles-o și 
a îndrăgit-o. Poate tocmai de asta 
pune atita grijă pentru ca lina 
care trece prin mașina ei să iasă 
de o calitate cit mai bună. Știind 
acum că o bandă lungă de 2 m. 
nu trebuie să depășească greutatea 
de. 18 grame, Elena Curju se stră
duiește să dea o lină albă, mătă
soasă de ți-e mai mare dragul să 
lucrezi cu ea.

„Mă simt tare mulțumită cind 
știu că din mina mea firele ies 
albe, frumoase, bine pieptănate și 
cind aud că maistrul îmi spune: 
„Bine, bine, foarte bine".

Zîmbetul lui încurajator o însu
flețește, ii dă încredere în cunoș
tințele și forțele ei. 

moasele ei rezultate pe ierenul de 
sport Maria Domocos primește in
signa de maestră a sportului.

In rîndul muncitorilor din fabri
ca în care lucrează, că și în rîndu- 
rile sportivilor din Cluj* Maria

MA IA DO
Maestra sportului

Domocos este apreciată pentru 
' seriozitatea ei, pentru simplitatea 

și pentru felul în care știe să-și 
ajute tovarășii de muncă. Ea a 
obț.inut mereu bune rezultate alît 
în secția pielărie în care a muncit 
la început cît și în cea de cusut. 
Concomitent cu munca profesională, 
tînăra Maria Domocoș își duce la 
bun sfîrș't și munca politică ; ea 
îndeplinește cu multă rîmă toate 
sarcinile trasate de către organiza
ția de tineret. In cadrul Spartachra- 
dei sindicale a depus o muncă in
tensă împărtășindu-și experiența 
celor care se pregăteau pentru 
competiții, ocupîndu-se de tinerele 
elemente care activează în secția 
de atletism.

De curînd, analizîndu-se întrea
ga ei activitate, Maria Domocos a 
fost propusă candidată de partid, 
în semn de recunoaștere a străda
niilor depuse pînă acum. Maria 
Domocos este un exemplu pentru 
tinerii sportivi din Cluj, pentru 
sportivii din Întreaga țară.

EMIL BOCOȘ

In secția intersectinguri, Elena 
Curju are o prietenă bună, pe Ma
ria Stavdr. E o fată timidă dur 
care dovedește multă pricepere in 
muncă. Are 11 ani și a terminat 
cu un an în urmă școala profesio
nală de textile din Cisnădie. De 
acolo, ea a venit la București in 
secția intersectinguri a fabricii 
Textila Grivița. Elena Curju i-a 
admirat din primele zile repeziciu
nea și dibăcia. Intr-adevăr, fetița 
asta cu coade prindea, uimitor de 
repede, mosoarele sau îndrepta 
cursul benzilor.

Dacă la început și una și cea
laltă nu îndrăzneau decît să se sa
lute, mai tîrziu s-au împrietenit 
și, de multe ori, după terminarea 
lucrului pleacă împreună spre ca
să, Pe drum, ele discută despre 
felul cum au muncit în ziua aceea 
sau Maria povestește despre școa
la făcută la Cisnădie și, cum a- 
mindouă sini tinere, discută de 
bună seamă despre planurile lor 
de viitor în fabrică, în viață...

★
Drumul pe care îl străbate lina 

pină la pieptănat face ca mosoa
rele care sosesc la Elena Curju 
să vină direct de la intersectin
guri unde lucrează Maria Stavăr. 
Intr-una din zile, mosoarele cu 
lină au ajuns la pieptănat cu mul
te impurități. Elenei nu i-a plă
cut, dar a tăcut. Seara la pleca
re, i-a spus însă tovarășei sale: 
„Tu, Marie, lucrezi .mult, dar tre
buie să lucrezi și bine Lina de 
azi era încă murdară. încearcă să 
lucrezi cu mai multă atenție și 
mai ales revizuiește-ți mașina".

Din seara aceea Maria Stavăr 
s-a schimbat, iar in ședința de 
secție care a avut loc acum citva 
timp a făgăduit ca în cinstea lui 
23 August să îmbunătățească cu 
3% calitatea linii. Elena Curju 
și-a luat și ea angajamentul să 
lupte pentru calitatea linii pieptă
nate.

In după-amlaza aceea în care 
s a ținut ședința, cele două prie
tene nu s-au dus acasă, ca de obi
cei. Elena Curju, care se numeră 
printre sportivele din fabrică, a 
hotărit împreună cu președinta co
lectivului sportiv, Petruța Mihăi- 
lescu, să o ia pe Maria Stavăr cu 
ele, la poligon, unde se an'r nau 
la tir aspiranții G.M.A

M. PETRE

In intimpinarea zilei de 23 August

Regiunea Cluj are un program deosebit de bogat
Un program deosebit de bogat 

stă în această perioadă în fața 
sportivilor din orașul și regiunea 
Cluj. In întîmpinarea măreței săr
bători de 23 August sînt organi
zate o serie de manifestații spor- 
five pe plan orășenesc, raional și 
regional.

O primă competiție a și înce
put ocupînd atenția sportivilor clu
jeni. Este vorba de „Cupa Păcii" 
organizată la cinci discipline spor 
tive (atletism, volei, tir, fotbal și 
natație), care a fost inaugurată 
ia 10 iulie. încă de la inițierea ei, 
sportivii din Cluj au răspuns cu 
mult entuziasm, realizîndu-se par
ticiparea marii majorități a colec
tivelor orășenești.

Toate colectivele sportive sindi 
cale și cooperatiste au înscris con- 
curenți în „Cupa 23 August" care 
cuprinde _ concursuri la nu mai 
puțin de 11 discipline sportive. 
Intre 10 și 23 August a fost or
ganizată „Cupa G.M.A." care va 
aduce în întrecere pentru normele 
complexului G.M.A. toate colecti
vele din oraș. Cupa va reveni co
lectivului care, în această perioa
dă și în cadrul concursurilor spe
cial organizate, va reuși să scoa
tă cei mai mulți purtători de 
insignă. Clasamentul în acest con
curs va fi alcătuit în raport cu 
numărul membrilor colectivului 
respectiv.

Concursurile sportivilor din Cluj, 
închinate marii sărbători a poporu

Citeva observații asupra tehnicii ciștigăriî 
balonului in jocul de rugbi

Una din preocupările de seamă 
ale echipelor de rugbi este cîști- 
garea balonului din „grămadă". 
Echipa care cîștigă balonul are 
inițiativa și determină direcția ac
țiunii. Cum Intr-un joc de rugbi se 
execută cîte 30—50 de grămezi, 
echipa care beneficiază de o teh
nică înaintată în „tragerea" balo
nului este avantajată în atac și 
apărare, fiindcă are posibilitatea 
să orienteze jocul după cum îi 
convine.

Tragerea balonului din grămadă 
nu este — așa cum cred mulți — 
o acțiune individuală care privește 
numai pe „trăgător". La lupta 
pentru cîștigarea balonului trebuie 
să participe toți componenții gră
mezii.

Cîștigarea balonului se realizea
ză prin împingere și tragere. Ca 
o împingere să fie eficace, ea tre
buie să îndeplinească următoa

rele condițiuni : a) înaintașii să se 
lege bine între ei, în aceeași li
nie.

b) Liniile să fie bine sudate în
tre ele.

c) Șocul de împingere să fie 
realizat simultan de toți compo
nenții.

d) Direcția de împingere să fie 
paralelă cu pămîntul.

e) Să existe un culoar pentru 
balon.

In momentul tragerii balonului 
este necesar ca :

1. Trăgătorul să aibă libertate 
de mișcare.

2. Să prindă balonul cu picio
rul în momentul cînd acesta a- 
tinge pămîntul.

3. Stîlpul din partea opusă să 
închidă culoarul pentru a împie
dica trecerea balonului „netras".

4. Stîlpul din partea prin care 
se introduce balonul să ajute la 
tragerea prin clește (executată cu 
piciorul) după ce trăgătorul a 
„prins" balonul.

5. Linia a treia centru sâ sus
țină legarea liniei a doua.

In timpul cînd balonul trece 
prin culoar, înaintașii au datoria: 
— să continue împingerea, să nu 
calce pe balon și să nu-1 tragă 
decît dacă se oprește în linia a 
doua sau a treia (afară de faptul 
cind mijlocașul la grămadă coman

lui nostru muncitor, nu se vor 
rezuma numai la întîlniri interne, 
ci se vor extinde pînă la organi
zarea de competiții cu sportivii 
din alte regiuni. Astfel, în această 
perioadă, selecționatele de polo și 
natație ale regiunii Cluj vor întîl- 
ni reprezentativele regiunii Oradea 
și Regiunii Autonome Maghiare. 
Cu regiunile Arad și Timișoara, 
clujenii vor susține concursuri de 
lupte. Echipa de baschet a ora
șului Cluj a 'participat la un 
concurs amical alături de echipele 
orașelor Satu Mare și Orașul 
Stalin.

Contribuția sportivilor din ora
șul Cluj lâ popularizarea culturii 
fizice în centrele muncitorești și 
in G.A.C.-firi va fi intensificată în 
această perioadă. Echipe demon
strative de baschet, volei și fotbal 
vor cuprinde toate centrele impor
tante ale regiunii. Participarea 
sportivilor din colectivele orașului 
Cluj la acțiunea de sărbătorire a 
zilei de 23 August se va încheia 
cu defilarea unei coloane de 5000 
sportivi la manifestația oamenilor 
muncii din ziua de 23 August și 
cu demonstrații de gimnăstică, 
box și scrimă în cadrul serbării 
cîmpenești ce va avea loc în pă
durea Hoia în după amiaza zilei 
de 23 August.

Tot atît de bogat este și pro
gramul concursurilor sportive în
chinate zilei de 23 August, în ra
ioanele regiunii Cluj. Toate ra

dă reținerea balonului în grăma
dă).

Greșelile cele mai obișnuite sînt 
următoarele :

— înaintașii lasă munca de tra
gere numai pe seama trăgătoru
lui ;

— acțiunea de împingere înce
tează înainte ca balonul să fi ieșit 
din grămadă.

— linia a treia se ridică din gră
madă înainte ca balonul să fi 
ieșit din grămadă.

— linia a doua se desface îna
inte de a cîștiga balonul.

— înaintașii fac pași dezordonați 
în grămadă, stricînd culoarul. ,

Prin prizma regulamentului sînt 
posibile următoarele greșeli mai 
importante :

— trăgătorul ridică piciorul îna
inte ca balonul să părăsească mîi- 
nile mijlocașului.

— trăgătorul folosește al treilea 
picior în loc de al patrulea (soco
tit de la stîlpul din partea in care 
se introduce balonul).

— se introduce mina în grăma
dă.

— se împinge înainte de vreme.
O lipsă a tutui or trăgătorilor 

noștri este tragerea unilaterală, 
adică pe un singur picior. Majo
ritatea jucătorilor specializați în 
acest post, trag numai cu un sin
gur picior, ceea ce îi obligă pe 
mijlocași să facă introducerea ba
lonului numai pe o singură parte 
a grămezii, fapt care îngreunează 
mai tîrziu deschiderea atacului. 
Pentru a remedia această lipsă 
este necesar să se facă un antre
nament intens la „jug", la care 
trebuie să participe mijlocașul la 
grămadă, stabilind viteza și locul 
ce! mai potrivit de introducere, 
după specificul fiecărui trăgător în 
parte.

DESPRE JOCUL INDIVIDUAL 
LA MARGINE

Aproape nici una dintre echipele 
fruntașe din campionatul nostru 
de rugbi nu fac un joc colectiv 
la margine. Fiecare d ntre aceste 
formații își bazează jocul pe un 
jucător înalt (Paloșanu la Dinamo, 
Mehedinți la C.C.A., Cocor la Lo
comotiva și Vișan ia Constructo
rul). Obiceiul de a iuca invariabil 
pe un jucător înalt 1 oprit posi
bilitățile de dezvoltare ale jucători

ioanele vor organiza concursuri 
pentru „Cupa 23 August" la attffi 
tism, fotbal, volei tir și gimnas
tică. De altfel, la 15 iulie au în-- 
ceput o serie de concursuri inter- 
comune la fotbal atletism, gim
nastică și natație care au drept 
scop intensificarea activității din 
cadrul Spartachiadei satelor și a 
trecerii normelor G.M.A. Tot 
acest scop, pînă la 20 iulie au luat 
ființă o serie de centre comunațje 
de natație, atletism și gimnastică.

Și între raioane, deci pe scară 
regională, vor avea loc o seric de 
întreceri sportive Iese în eviden
ță din programul stabilit, con
cursul'interraional dotat cu „Cu
pa 23 August" pentru cea mai 
rodnică activitate G.M.A. și pentru 

feea mai mare mobilizare de ță- 
răni muncitori în cadrul Sparta- 
chijdei satelor. Toate comunele și 
raioanele vor avea reprezentanți 
în ștafeta „23 August" care, chiar 
în ziua măreței sărbători, va sosi 
la Cluj.

Urmărind bogăția programului 
alcătuit de comitetele orășenesc și 
regional Cluj în vederea întîmpi- 
nării cu cît mai multe și mai 
mari concursuri sportive a zilei 
de 23 August, ne putem da seama 
că sportivii din regiunea Cluj țin 
să aducă o cît mai mare con
tribuție la marea sărbătoare a po
porului nostru muncitor. Succesul 
acestor competiț i va înscrie încă 
o frumoasă pagină in activitatea 
sportivă din Cluj.

RADU FISCH

lor de talie medie, a frînat dez
voltarea jocuhii la margine. Lup
ta la margine se dă acum între 
jucătorii înalți, reducînd participa
rea celorlalți la apărare. Margi
nea este o repunere în joc dina
mică și care cere o colaborare te
meinică între înaintași. Pentru 
sporirea eficacității cîștigării balo
nului la margine, care este tot 
atît de importantă ca și cîștiga
rea la grămadă, este necesar să 
se stabilească zone de aruncare. 
Să presupunem că un bun prins 
zător este jucătorul nr. 4. Jucăto
rii nr. 5 și 3 vor sta permanent 
în condițiile aruncării de către 
propria echipă în spatele și in 
fața jucătorului nr. 4. Cînd se exe
cută săritura de prindere, jucăto
rii 3 și 5 vor sări în același timp 
cu nr. 4. Ei creează perdeaua de 
protecție împiedicîndu-1 pe adver
sar în limitele prevăzute de re
gulament, să poată controla zona 
respectivă. Dacă balonul nu este 
deschis de sus și se intențion, a- 
ză o grămadă deschisă, juca o- 
rii nr. 3 și 5 sînt primii care spri
jină realizarea acestei grămezi. 
Desigur că jucătorii aflați mai în 
fund nu sar la balon dar în con
dițiile apărării, ei trebuie să se 
grupeze pe locuri unde a căzut ba
lonul pentru a participa la sche
ma propusă. La margine, cînd sînt 
mai mulți jucători buni, linia 
poate fi împărțită în mai multe 
zone. De pildă, zona A cu trei ju
cători (nr. 8, 1 și 2), zona B cu 
doi jucători (nr. 3 și 4). zona C 
cu trei jucători (nr. 5, 6, 7) Cind 
există mai mulți prinzători de va
loare, toți sprijiniți de tovarășii 
lor de echipă, la rîndul lor pr.n- 
zători buni, o apărare eficientă 
este mult mai greu de realizat.

Desigur că jocul la margine este 
determinat și de precizia arun
cării. Ori, și în această direcție 
sînt lipsuri. Jucători ca Ghiuze- 
lea, Dobre, Tănăsescu, etc n-au 
precizie în aruncare fiindcă se 
grăbesc în execuție sau, uneori, ig
norează tehnica simplă a aruncă
rii. Atît pentru prindere. cît și 
pentru aruncare este necesar să 
facem un antrenament organizat, 
care să-i aducă pe jucătorii noștri 
la nivelul tehnic cerut de avîntul 
pe care rugbiul l-a luat în țaM 
noastră. ‘



Juniorii și junioarele din 
au întrecut pe cei din

de atlet'sm e R. P. Romîne 
echipele R. P. Bulgaria

(Urmare din pag. I-a)

brățișați în fața tribunelor au în
tregit-o minunat făcîndu-ne să 
ne gîndim că asemenea spectacole 
sportive merită să fie revăzute cît 
de des.

Iată și declarația tinerei atlete 
Ana Popa, care a stabilit în între-; 
cerea de ieri un nou record de 
junioare la 800 m.:

„Sint foarte fericită că am reușit 
să stabilesc în acest concurs in
ternațional un nou record de ju
nioare al țării noastre la 800 m. 
Cu toate că îl întrecusem acum o 
lună de zile, astăzi am intrat în 
concurs hotărîtă să realizez o per
formanță și mai bună. Rezultatul 
pe care l-am obținut se datorește, 
în cea mai mare măsură, sfatu
rilor •antrenorului meu, tov. prof. 
Cornel Iovănescti, care m-a îndru
mat din ziua primilor pași pe sta
dion. Sint cu atît mai fericită că 
am reușit acest rezultat valors, 
după o perioadă intensă de pregă
tiri, fapt care îmi dovedește că 
numai, munca și perseverența mă 
pot duce la rezultate și mal 
înalte.

în aceste zile, am concurat pen
tru prima oară alături de tinerele 
atlete din Republica Populară Bul
garia. M-am bucurat văzind că și 
ele s-au pregătit temeinic și am 
admirat dîrzenia cu care au luptat 
pentru a obține performanțe din 
cele mai bune Prin aceasta ele au 
făcut cinste tineretului bulgar, care, 
ca și tineretul din țara noastră.

că a revenit pe ultima parte a 
cursei, n-a-avut suficiente resurse. 

Rezultate tehnice: 
(R.P.R.) 25,7 sec. 
R.P.R. de junioare):

.'(R P.W 27 0 sec. 3.

1. I. Marks 
(nou record

2. I. Luță 
D Koevska

Ion Sorin a reușit trei 
întrecerea internațională 
niorii bulgari. El s-a clasat pe pri
mul loc la săritura în lungime, 
săritura

victorii în
cu ju~

favoriții probei. El a confirmat a- 
ceasta trecînd primul linia de sosire 
în dificila întrecere. De altfel, el 
a fost concurentul care a trecut mai 
bine gardurile și care a dovedit o 
bună rezistență. Concurenții romîni 
Ursac și Bittner, care, pe prima 
parte a cursei, au mers prea tare, 
nu au mai reușit să mențină rit
mul, doborînd chiar multe obsta
cole. Acest lucru i-a adus, de alt
fel, lui Ursac, descalificarea.

Rezultate tehnice: 1.
(R.P.B.) 57,8 sec:;
(R.P.R.) 59,0 sec.;
(R.P.B.) 60,7 sec.; 
descalificat.

tură fizică din Timișoara, Ana Po
pa, a avut satisfacția să stabileas- 

un nou record de junioare al

Rezauate -tennice: 1. P. Lozanov
(R.P.B.) 8:58,4; 2. P. Lukov
(R.P.B.) 9:14,2; 3. I. Veliciu
(R.P.R.) 9:22,6; 4. T. Spînu
(R.P.R) 9:30,4.

• 8U0 m. FETE

Eleva școlii medii tehnice de cui-

GREUTATE

în înălțime și triplu salt.

(R.P.B.)
(R.P.B.)

27,6 sec.; 4. N. Staikova
28,2 sec.

800 ni BĂIEȚI

2.
3.
4.

A. 
I. 
S.
M.

FETE

Cenger 
Bittner 
Boncev 
Urs ac,

I. Bîeevarov

A fost o întrecere foarte disputată 
și pasionantă, deoarece, pe prima 
parte, concurenții au mers grupați, 
iar în cel de al doilea tur s-au 
făcut mai multe tentative. După 
circă 500 metri, se părea că Emil 
Grozescu va reuși să treacă primul 
linia 
cursă 
însă, 
avut 
metri 
său adversar Metodiev, care l-a în
trecut cu un piept la linia de so
sire. O cursă temerară a făcut Du
mitru Russu, care, dacă și-ar fi 
păstrat forțele, ar fi reușit un re
zultat mai bun. Melodiev este uri 
afleț cu multe calități, avînd și 
rezistență, dar și viteză.

Rezultate tehnice: 1. P. Metodiev 
(R.P.B.) 1:58,3, (nou record 
juniori al R.P.B.); 2. 
(R.P.R.) 1:58,3; '

Melania Veiicu, recordmena noas 
tră de junioare, a dominat între
cerea din cadrul acestei probe. De 
la prima încercare ea a luat con
ducerea, reușind 11,49 m., față de 
11,37 m. ai concurentei sale prin
cipale, și colegă de echipă. Ana 
Roth. După ce, în cea de a doua 
încercare, M. Veiicu obține o per
formanță apropiată de 12 m., ea 
reușește,, la încercarea a patra, să 
trimită bila de metal dincolo de 
această linie, la 12,11 m., perfor
manță cu care ocupă, de altfel, și 
primul loc. In ultima încercare, 
Ana Roth reușește 11,91 m. cel mai 
bun rezultat al său din acest con-., 
curs. Cele două concurente bulgare 
nu s-au ridicat la nivelul reprezen
tantelor noastre, rămînînd cu peste 
un metru în urmă.

Rezultate tehnice:
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.B.) 
(R.P.B.)

Furnagiev

12,11 m.;
11,91 m.;

10,82 m.; 4.
10,68 m.

1.
2.
3. 

R.

M. Veiicu 
A.
E. Ilieva 

Grigorova

Roth

de sosire. El a făcut 6 bună 
din punct de vedere tactic, 

cu toate acestea, nu a mai 
resurse, astfel că pe ultimii 
a fost ajuns de principalul

ARUNCAREA CIOCANULUI

Performanțele anterioare îl dă
deau pe tînărul nostru reprezentant 
Daniel Grafenstein drept favoritul 
acestei probe. El a confirmat aceas
ta
Și

aruncînd de două ori peste 50 m. 
ocupînd astfel primul loc. Și în

de 
E. Grozescu 

3. D. Russu 
(R.P.R.) 1:59,3; 4. I. Alexandrov
(R.P.B.) 2:01,9.

noastre la această probă, 
a avut o adversară puternică în 
coechipiera sa Măritiș Cuțui, care 
se părea, la un moment dat. eă 
poate cîștiga.

Rezultate tehnice: 1. A. Popa 
(R.P.R.) 2:18,9 (record R.P.R. de 
junioare); 
2:20,6; * 
2:23,7; 
2:45,2.

•

3.
4

2. M. Cuțui 
K. Sopova 
Gospodinova

(R.P.R)
(R.P.B.)
(R.P.B.)

SULIȚA BĂIEȚI

pentru primul loc la ■- 
dat între cei doi 
Paul Demeter și

muncește pentru construirea socia
lismului.

Competițiile au fost deosebit de 
bine organizate, ceea ce a contri
buit, în bună măsură, la obținerea 
acestor rezultate de valoare. In a- 
celași timp, întrecerea noastră a 
fost un bun prilej pentru a face 
schimb de experiență, pentru a ne 
cunoaște și mai bine, pentru a în
tări și mai mult prietenia tradi
țională dintre tineretul țărilor 
noastre".

80 m. GARDURI
Ca și în cadrul întrecerilor 

duminică, prima probă de 
soldat cu victoria echipei 
Net superioară în tehnica 
obstacolelor. Lia Jung a 
avantaj încă de la primele 
și, mărîndu-l necontenit, a terminat 
învingătoare această cursă. Pentru 
că a ocolit unul din garduri, Xenia 
Miliutin a fost descalificată.

Rezultate tehnice: 1. L. Jung 
(R.P.R.) 12,2 sec.; 2. N. Ganeeva 
(R.P.B.) 13,9; 3 D. Koevska 
(R.P.B.) 15,4 sec.

înălțime băieți

de 
s-aieri 

noastre, 
trecerii 
obținut 
garduri

Ieri după-amiază privirile spec
tatorilor din tribuna Stadionului 
Republicii s-au îndreptat de nenu
mărate ori cu interes spre sectorul 
în care își disputau întîietatea să
ritorii de înălțime. Așteptările lor. 
nu au fost dezamăgite, deoarece ei 
au asistat la o întrecere de toată 
frumusețea. Trecînd din a doua în
cercare ștacheta ridicată la 1,80 
ni., Ion Sorin a cucerit cea de a 
doua victorie internațională in a- 
ceastă întrecere. I-a lipsit puțin ca 
să reușească să treacă ștacheta a- 
sezată la 1,85 m. El a fost secon
dat cu succes de Ștefan Cadar, ca
re, tot din a doua încercare, a tre
cut 1,75 m. Prin aceasta Cadar a 
reușit să întreacă un adversar de 
valoare, în persoana recordmenului 
de juniori al R.P.B. Borislav Ka- 
driski. Acesta din urmă a trecut

D. Hlebarov

Lupta 
ceastă probă s-a 
concurenți romîni 
Iuliu Iordan. Mai constant în a- 
runcăfi Demeter, l-a întrecut pe 
Iordan, al cărui elan a lăsat de 
dorit. Concurenții bulgari la această 
probă au o slabă pregătire tehnică.

Rezultate tehnice: 1. P. Demeter 
(R.P.R.) 54,96 m.; 2. I. Iordan
(R.P.R.) 54,35 m.; 3. S. Huben- 
cov (R.P.B.) 52,98 m.; 4. T. Teo- 
dorov (R.P.B.) 49,00 >jn.

înaintea finalei campionatului 
de viteză pe circuit

N-au trecut nici zece zile de la 
încheierea uneia dintre ceie mai 
grele întreceri din sportul cu mo
tor, finala campionatului de viteză 
în coastă, și fruntașii automobilis
mului și motociclismului nostru 
vor porni duminică să se întreacă 
într-o altă competiție grea: FINA
LA CAMPIONATULUI-DE VITE
ZA PE CIRCUIT.

Deși la o analiză mai ușoară 
s-ar părea că întrecerile de viteză 
pe circuit nu prezintă o atât de 
mare dificultate pentru alergători, 
trebuie să arătăm totuși că de mul
te ori, ele cer din partea motoci- 
cliștilor o mai mare pricepere și 
pregătire decît celelalte genuri de 
competiții motocicliste. In primul 
rînd, cursele de viteză pe circuit, 
desfășurîndu-se pe distanțe care 
pot ajunge sau chiar depăși 100 
im,, cer din partea inotocicl iști lor 
o pregătire fizică excepțională față 
de care ei nu ar putea rezista tre- 
nei rapide și de lungă durată a 
acestui gen de alergări. In al doi
lea rînd, motocicliștilor le sint ne
cesare numeroase cunoștințe me
canice, tehnice și tactice pentru a 
putea duce alergarea la bun sfîrșit 
și a nu rămîne în pană din cauza 
unei defecțiuni mecanice. Pe acest 
considerent, și mai ales p ntru 
faptul că este vorba de o competi
ție în cadrul căreia vor fi desem
nați campionii țării, motocicliștii 
și automobiliștii noștri n-au mai 
stat să se „recreeze” după ultima 
probă a campionatului de viteză 
în coastă, ci au și început pregă
tirile pentru întrecerile de dumi
nică.

După cum am anunțat, proba a; 
treia și ultima a campionatului de 
viteză pe circuit se va desfășura 
în organizarea asociației Metalul. 
Traseul competiției este același pe 
care a avut loc și proba a doua a 
respectivului campionat și anume:

Șoseaua Kiseleff — Arcul de tri
umf — Bulevardul Mareșal Voro- 
șilov. Pentru o întrecere de genul 
celei care se va desfășura dumi
nică, traseul este cît se poate de 
nimerit. Concurenții îl cunosc, dar 
aceasta nu însemnă că înaintea 
probelor de duminică ei nu vor 
efectua și cîteva antrenamente ofi
ciale. A rămas doar ca organiza
torii să fixeze data și orele cînd 
vor avea loc antrenamentele pe 
traseul de concurs.

ÎNĂLȚIME fete

Puțin i-a lipsit lui Iolanda Balaș 
să treacă ștacheta ridicată la 1,66 
m. și să stabilească astfel un nou 
record al țării noastre. Și așa, Ba
laș a reușit o performanță foarte. 
bună, trecînd ștacheta la 1,63 m. 
Elisabeta Karbach n-a reușit de 
data aceasta să treacă

Rezultatele tehnice:
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.B.) 
(R.P.B.)

2.
3.
4

1,48 m.
1. I. Balaș 
E. Karbach 

Vîlceva
M. Beiska

T.

această probă, locul 
nui reprezentant al

Rezultate tehnice:

2 a revenit 
țării noastre.

1. D. Grafen-

u- TRIPLU SALT

IN PATRU RINDURI

200 m. PLAT BĂIEȚI
Această probă a furnizat o luptă 

'deosebit de dîrză între I. Bîeevarov 
și M. Barbu. Mult timp, cei doi a- 
tleți au alergat umăr la umăr, dar, 
pe ultima parte a cursei, Bîeevarov, 
păstrînd mai multe resurse, reușește 
să-l învingă cu un piept pe repre
zentantul nostru. Pentru locul 3, 
disputa s-a dat între Vintilescu și 
Ghencev. Forțînd în partea a doua 
a cursei, Vintilescu a reușit să 
treacă al treilea linia de sosire.

Rezultate tehnice: 1. I. Bîceva- 
rov (R.P.B.) 22,6 sec. 
fcu (R.P.R.) 22,7 sec.; 3. P. 
lescu (R.P.R.) 23,5 sec.; 4. I. 
cev (R.P.B.) 23,9 sec.

2. M. Bar- 
Vinti- 
Ghen-

200 ni. PLAT FETE
In această cursă, tînăra __

Marks a confirmat buna formă în 
care se află, reușind, la capătul 
unei alergări frumoase, să stabi
lească un nou record de junioare 
al țării noastre pe această distanță. 
Ea a întrecut-o cu trei" zecimi de 
secundă pe fosta deținătoare a re
cordului, Ioana Luță, care, cu toate

Ileana

I

Pronosticul premialilor
Zilele care au mai rămas pînăla 

reluarea campionatului de fotbal 
se pot număra de acum pe degete.

Sute de mii de iubitori ai fotba
lului așteaptă cu nerăbdare ziua de 
1 august cînd fotbaliștii vor relua 
lupta sportivă pentru titlul de cam
pion și... pentru evitarea ultime
lor locuri. De asemenea, în aceste 
zile, sute de mii de iubitori ai 
sportului așteaptă cu nerăbdare re- 
luafta concursurilor de pronos
ticuri sportive sau, mai precis 
concursul Nr. 17 (etapa 1 august). 
Multi, foarte niulți, calculează 
șansele, clasamentele. Alții au și 
depus buletinele concursului res
pectiv. De aceea, în aceste zile, 
cînd participanții la PRONOSPORT 
se pregătesc pentru cea mai „tare" 
etapă de pînă acum (un meci in
ternațional, trei meciuri d- cam
pionat și 12 meciuri de cupă) am 
socotit interesant să împărtășim 
participanților la concurs părerea 
unora dintre cei care au obținut 
pînă acum premiul I. Zilele trecute 
i-am vizitat pe trei dintre ei: Mi
hail Teodorescu str. Elena Cuza 
Nr. 122 (premiul I la concursul 
Nr. 9), Constantin Vîsdei — str. 
Austrului 56 (premiul I la con
cursul Nr. 8) și Ion Iosipescu — 
Bd. Tolbuchin 153 (premiul I Ia 
concursul special din 2 iunie). Am 
admirat mobila, covoarele, apara
tele de radio ș. a. pe care și le-au 
cumpărat cu premiile de la PRO
NOSPORT, i-am urat drum bun 
tov. Iosipescu care se pregătea să 
plece cu soția în excursie la Lacul 
Roșu și i-am rugat să ne spună 
pronosticurile loir pentru viito
rul concurs.

Iatâ-le:
Mihai Teodorescu: x, x, 1, x 1, l, 

2,1,1,1,2,1,2,2,2,2.
Constantin Vîsdei: x,2,1,1,1,2,1,

1,2,1,2,1,2,1,1,1.
Ion Iosipescu : 1,2,x,2,x,2,1,2,X,

2,1,1,1,2,2,2.
După cum se vede pronosticurile 

celor trei preiniați nu seamănă a- 
proape de loc.

In seara lui 1 august vom putea 
ști însă care dintre ei a dat de 
data aceasta mai multe pronos
ticuri exacte.

Cucerind a treia victorie în a- 
~ ceasta întrecere internațională. Ion 

Sorin s-a dovedit ca un viitor va
loros decatlonist. El a reușit sări
turi deosebit de bune, una dintre 
ele măsurînd 14,59 m. El a avut un 
adversar puternic în 
bulgar Chircev. care a 
sărituri de peste 14 m.

O 
avut 
kert, 
bitit, 
juniori categ. II.

Rezultate tehnice: 1. I. Sorin 
(R.P.R.) 14,59 m.; 2. C. Chircev 
(R.P.B) 
(R.P.R.)

concurentul 
reușit douăIn meciul K.P.R.-R.P.B. 

(juniori), Sanda Grossu a 
egalat noul record al R.P.R. 
stabilit tot de ea, cu pri
lejul meciului R.P.R.-B1- 
veția.

E just să fie admirată 1 
Doar ați văzut: această fată. 
La săritura în lungime
S-a comportat la... înălțime 1

V. D. POPA

3000 m. PLAT

stein (R.P.R.) 51,66 m.; 2. A. Szig- 
mund (R.P.R.) 48,02 m.; 3. V. Kru-

mov (R.R.B.) 46.73 m.; 4. A. Slîv- 
kov (R.P.B.) 39,88 m.

Pavlina Țolicofer

1,75 in. din a treia
Rezultate tehnice:

(R.P.R.) 1,80 m.;
(R.P.R.) 1,75 m.;
(R.P.B.) 1,75 m.;
(R.P.B.) 1.75 m.

încercare
1. I. Sorin

2. St. Cadar
3. B. Kadriski
4. B. Iancev

400 in. GARDURI

Performanțele anterioare arătau 
că Alexandru Cenger este unul din

Proba de fond a juniorilor a avut 
o desfășurare foarte interesantă. 
După ce a condus o mare parte a 
cursei, I. Veliciu n-a mai avut su
ficiente resurse fizice și a fost în
trecut pe rînd de P. Lozanov și a- 
poi și de P. Lukov, ambii alergă- 
gători cu reale posibilități, pose- 
dînd un fuleu lung și un sprint 
final impetuos. Reprezentantul nos
tru I. Veliciu, care lăsase multă 
vreme impresia că va cîștiga, face 
o greșeală tehnică elementară, aler- 
gînd pe vîrfuri și nerulînd talpa 
piciorului.

frumoasă a 
romîn Lic-

comportare foarte 
tînărul concurent 
în vîrstă de 16 ani. El a sta- 
de altfel, un nou record de

14,18 m.; 3. R.
13,55 m. (nou 

R.P.R. juniori categ. II); 4. 
jokarov (R.P.B.) 13.54 m.

ȘTAFETA 4x400 m

Lickert 
record 
L. Co

echipei 
fiecare
un a-

Cei patru componenți ai 
romîne și-au întrecut în 
schimb adversarii, cîștigînd 
vantaj apreciabil.

Rezultate tehnice: 1.
R. P.R. (I. Carandi, E. Grozescu,
S. Ghidu, T. Sudrigian) 3:26,8; 
2. Echipa R.P.B. (B. Mitev, E. Bon
cev, A. Cenger, P. Petrov) 3:33,6.

Echipa

PUNCTAJ GENERAL

R. P Romînă 184 puncte

R. P. Bulgaria 132 puncte

Cronicile au fost redactate de:
EM. VALFRIU, TUDOR VOR
NICII TEODOR ROIBU 
VALERIU CHIOSE

»'



ACTIVITATEA LA ALPINISM ȘI TURISM

Prima tabără de unificare 
a metodelor de antrenament 

la alpinism
Alpinismul cuprinde din zi în 

zi un număr tot mai mare de ti
neri dornici să cucerească înălți
mile munților, să se oțetească în 
lupta cu stînca. La Tîrgu Mureș, 
aipiniștii din asociația Progresul 
se pregătesc să transporte și să 
monteze un panou de mari dimen
siuni pe Piatra Bardosului din 
Cheile Bicazului, cei din Cluj fac 
ture în Cheile Turzii și în alți 
munți,, aipiniștii de la _V°inta Ș> 
Progresul-Sibiu se antrenează, în- 
tr-o întrecere continuă, pe stîncile 
de pe valea Cisnădioarei, sau efec
tuează ture în Bucegi și în Făgă
raș, iar cei din București se de
plasează în fiecare săptămînă la 
Bușteni de unde asaltează diferite 
trasee alpine în Gălbinele sau pe 
Valea Albă.

Se impune însă ca această vie 
activitate să fie controlată și în
drumată de tehnicieni care să fo
losească metode de pregătire uni
ce, verificate, pentru ca deprinde
rile tehnice alpine să nu varieze 
de la un colectiv la altul.

Ținînd seama de această situație, 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri a inițiat în masivul Piatra 
Craiului, la cabana Curmătura, 
prima tabără de unificare a meto
delor de antrenament. Această ta
bără a funcționat între 1 — 10 iulie 
fiind condusă de un colectiv de 
antrenori din Colegiul central ai 
Comisiei Centrale de alpinism în 
frunte cu Emilian Cristea, iar din 
partea serviciului metodologic din 
C.C.F.S. de tov. Florian Frazei.

Au participat la această tabără 
antrenori din diferite orașe (Bucu
rești, Tg. Mureș, Sibiu, Făgăraș,

PENTRU CE NU PROGRESĂM ÎN CURSELE CICLISTE DE FOND?
Însemnări jțd marginea campionatului republican, pe șosea
Dacă cititorul acestor rînduri ar 

fi avut posibilitatea să urmărească 
întrecerea din cadrul carftpionatu- 
lui de fond al R.P.R. disputat du
minică pe minunata șosea a Pitești
lor ar fi părăsit locui sosirii cu un 
puternic și sincer sentiment de re
gret, sentiment pe care l-au încer
cat toți cei care ^u asistat la acest 
campionat.

Și într-adevăr în timp ce o mînă 
de tineri inimoși 3u luptat cu însu
flețire pentru titlu, pentru o medie 
orară cît mai ridicată, alții, mult 
mai numeroși, s-au dovedit adepți 
neclintiți ai învechitei formule a 
„savantelor" curse de așteptare și 
au stat la „adăpost" în pluton. •

Dar cu o asemenea concepție nu 
vom putea ieși din modestul 35-36 
km. pe oră iar în probele interna
ționale vom continua să ne pier
dem din plutonul fruntaș după o 
oră de pedalaj. Să nu uităm că în 
întrecerile internaționale sportivii 
luptă de la primul pînă la ultimul 
kilometru cu aceeași însuflețire.

Iată tocmai ceea ce au uitat sau 
nu au vrut să-și amintească o 
bună parte dintre participant!! Ia 
campionatul recent desfășurat.

Și cu toate acestea pînă la jumă
tatea cursei se realizase o medie 
orară de aproape 39 km. obținută 
— subliniem — fără eforturi deo
sebite. La aceasta au contribuit 
efectiv acțiunile curajoase ale cî- 
forva cicliști: Moiceanu, Poreceanu, 
Vasile Ionescu, Nicolae Voicu, Pe
tre Nuță și G. Șerban.

La ducere, în afară de alte în
cercări de evadare anihilate curînd, 
demne de remarcat au fost cele 
două evadări în doi (prima; Moi
ceanu și V. Ionescu iar a doua, 
Nuță și Șerban, lungi de respectiv 
15 și 25 km.) și acea a lui N. Voi
cu de 20 km. Cu aceste trei acțiuni 
mai viguroase s-a realizat o viteză 
de aproape 39 km. pe oră pe pri
mii 100 km. parcurși.

Reiese de aci în mod clar că 
există posibilitatea să se alerge , cu 
această viteză sau cu una și mai 
mare timp de ore în șir.

La întoarce’'", Victor Georgescu 
și din nou Moiceanu, apoi Istrate

Sportivii de la Imprimeria C. F.R. au muncit în frunte cu diree- 
torul întreprinderii, tov. Lapoș, la amenajarea parcului

Cluj, etc.) care au stabilit cu a- 
cest prilej metodele unice de an
trenament precum și terminologia 
unică pentru materiale sau acțiunile 
folosite în alpinism.

M. VLADOIANU 
corespondent

0 NOUĂ BAZĂ TURISTICĂ 

PENTRU BUCUREȘTENI
Nu a trecut mult timp de cînd 

a fost dată în folosință frumoasa 
cabană Brănești din pădurea Pust
nicul și iată că locuitorii Capitalei 
vor avea o nouă bază turistică. 
Este vorba de cabana Mihăilești 
din imediata apropiere a comunei 
Budești.

Sfatul popular al regiunii Bucu
rești a început acum cîtva timp 
amenajarea parcului în mijlocul 
căruia se Va ridica noua cabană.

și Ion Constantinescu și, mai pu
țin, Hora și Schuster au avut ini
țiative curajoase, individuale sau 
în grup.

Apoi, totul a reintrat în „nor
mal", adică în delăsare, iar media 
orară a scăzut simțitor. Dar ce au 
făcut ceilalți?

C. Șandru, deși pedala cu mare 
ușurință, a stat tot timpul în plu
ton. Numai de cîteva ori a „tras" 
după unii fugaci cu o viteză im
presionantă, care a subțiat și a fă- 
rîmițat plutonul. Norhadian a rulat 
atît de bine ascuns în pluton în cît 
nici nu s-a văzut. La fel Voișeanu 
și Wittman. Datcu, de la care erau 
de așteptat acțiuni mai dîrze, s-a 
irosit în cîteva „focuri de paie". La 
fel, Marin Niculescu, foarte activ în 
pluton, a făcut risipă inutilă de 
energie în peste 30 sau 40 de „ru
peri" spectaculoase, dar de scurtă 
durată, pe care le-a abandonat, fie 
din lipsa lui de liotărîre, fie că nu 
a fost sprijinit de cei care-i „prin
seseră" roata. Moraru, A. Dobre și, 
ceva mai mult, Sebe au avut unele 
sclipiri de scurtă durată, iar Mar
tie Ștefănescu s-a agitat mereu dar 
fără un rezultat și nici nu a fost 
secondat de alții în acțiunile lui. 
Tînărul Ștefan Ștefu, clasat pe lo
cul doi, nu s-a întrebuințat nici el 
prea mult.

Ii amintim lui Ștefu, ceea ce am 
subliniat în repetate rînduri: are 
mult mai multe merite un alergă
tor curajos, care luptă, chiar dacă 
pînă la urmă se clasează pe un loc 
mai slab, decît cei care se păs
trează pentru sprintul final. Este 
cazul lui Poreceanu, un tînăr de 
19 ani, care trei sferturi din cursă 
a fost unul din principalii animatori 
și apoi s-a pierdut. Dar Poreceanu, 
lipsit de experiență, a depus efor
turi prea mari, prea dese și, uneori, 
nu îndeajuns de chibzuite. El a 
avut însă multe de învățat din a- 
cest campionat.

Și mai trebuie să amintim cicliș
tilor un lucru pe c-tre, de altfel, 
îl știu și ei foarte bine. Nu poți 
fugi din pluton dacă „tragi* un 
singur sprint pe 150-200 m. și apoi 

Deocamdată au fost instalate bu
fete, megafoane, ring de dans, 
etc. In dorința de a grăbi lucrările 
de amenajare, numeroși sportivi 
din Capitală s-au deplasat în re
giunea respectivă. Astfel, peste 120 
de membri ai colectivelor sportive 
Locomotiva Qrivița Roșie și Im
primeria Ministerului C.F.R. au 
muncit la săpatul plajei și ame
najarea parcului.

La sfîrșitui acestei săptămini, 
amatorii de înot și iubitorii turis
mului vor avea posibilitatea să se 
deplaseze, fără o cheltuială prea 
mare, la această nouă și frumoasă 
bază turistică.

Cei ce doresc să se deplaseze 
la cabana de la Mihăilești vor a- 
vea la dispoziție următoarele mij
loace de transport: tramvaiele 7 
și 15 pînă la capăt (Rahova) iar 
de acolo autobuzele 57 și F pînă 
la intrarea în parcul cabanei.

pui mîinile sus, pe ghidon, și te 
uiți lung înapoi să constațî „roa
dele" isprăvii tale. Acțiunea în
treprinsă trebuie continuată înde
lung și cu multă dîrzenie. Altmin
teri, se produce o risipă inutilă de 
energie, așa cum de prea multe 
ori s-a făcut în cursa de duminică. 
Cu un singur sprint, și acela des
tul de scurt, nu poți fărâmița plu
tonul. „Ruperile" (sprinturile) tre
buie să fie cît mai lungi și în se
rie. Bineînțeles că aceasta nu se 
face de unul singur, ci în colabo
rare cu alți 4, 5 sau 6 alergători 
care să atace unul după altul. Or, 
această tactică, specifică curselor 
internaționale, nu s-a văzut deloc.

Și atunci, te întrebi pe bună 
dreptate: ce au învățat cicliștii 
noștri din deplasările peste hotare? 
Tocmai ceea ce era mai puțin de 
reținut: sprinturile în zig-zag și 
frămîntarea plutonului „pe loc", ca 
să întrebuințăm acest termen. Iar 
în plus, ceea ce este mai grav, ei 
recurg la hărțuieli fără efect con
cret sau numai de dragul specta
colului.

Ori cît de valoros ar fi un ci
clist, evadările de unul singur duc 
rareori la victorie. Ele aduc însă 
o contribuție prețioasă la îmbunătă
țirea mediei orare. Nu am văzut 
însă nici desprinderi de pluton în 
trei, patru sau cinci alergători în 
care toți să acționeze deopotrivă de 
energic și cu aceeași îndîrjire, în 
cadrul unei „moriști" bine înche
gată. In asemenea „moriști" întot
deauna se află la noi unul sau doi 
care să se... menajeze, lăsîndu-j pe 
ceilalți să ducă greul. In acest caz, 
toată munca este în zadar, așa 
cum s-a și întîmplat.

Iată de ce cicliștii noștri, deși 
au avut posibilități evidente să 
realizeze un excelent 39 sau 40 km 
pe oră pe distanța de 200 km, au 
terminat campionatul la limita vite
zei impuse: 36,300 km. O cursă în 
care învingătorul, tînărul Gabriel 
Moiceanu, care a fost fără nici o 
îndoială cel mai combativ, a me
ritat pe deplin victoria.

EMIL IENCEC

Pe marginea campionatului 
republican școlar de fotbal

Cu toate că au trecut două săp- 
tămîni de la desfășurarea finalei 
campionatului republican școlar de 
fotbal, uneia, discuții asupra aces
tei competiții populare sînt și a- 
cum deosebit de prețioase. Aceasta 
tocmai pentru că fotbalul a fost 
introdus pentru prima oară în 
marea competiție a școlarilor din 
țara noastră și pentru că el a 
mobilizat sute și sute de echipe 
din toate colțurile țării. Fotbalul 
a devenit una din disciplinele 
sportive ale campionatului școlar 
deoarece s-a constatat tocmai că 
majoritatea tinerilor care practică 
acest sjfbrt sînt elevi. Cu toate 
că ei au posibilitatea să participe 
la diferite alte competiții, o în
trecere rezervată echipelor de fot
bal școlărești ar fi contribuit în 
mare măsură, la o și mai bună 
popularizare a fotbalului.

De altfel, aceasta s-a realizat 
deoarece, așa cum am spus mai 
înainte, sute și sute de echipe au 
luat „startul" în primele etape 
ale campionatului. Apoi, treptat, 
și-au disputat întîietatea echipele 
cele mai bune dintre care șase au 
ajuns în finala competiției desfă
șurată în zilele de 2, 3, 4 iulie la 
Ploești. Este interesant să vedem 
care sînt cele șase echipe care s-au 
întrecut în finală. Așa cum cerea 
și regulamentul, la finale trebu
iau să ia parte echipele care s-au 
clasat pe primul loc în cele șase 
întreceri pe zone și, în plus, doua 
echipe reprezentînd școlile profe
sionale. Primul loc în întrecerile 
pe zonă a revenit echipei școlii 
medii tehnice de mașini agricole 
din Bacău, echipei școlii medii de 
10 ani din Buzău, echipei școlii 
medii tehnice din Orașul Stalin, 
echipei școlii medii de 10 ani din 
Turda, echipei liceului mixt din 
Calafat și echipei școlii medii teh
nice financiare nr 1—2 din Bucu
rești. Asociația Rezervelor de 
muncă a fost reprezentată de e- 
chipele clasate pe primul și al 
doilea loc în cadrul campionatului 
școlilor profesionale: echipa școlii 
profesionale Metal II din Arad și 
echipa școlii profesionale nr. 1 din 
Cluj.

Studiind lista echipelor partici
pante la finală, constatăm cu bu
curie că multe dintre ele vin din 
centre unde fotbalul, și sportul în 
general, sînt mai puțin dezvoltate. 
Dacă la finale au participat o e- 
chipă din București alta din Timi
șoara, alta din Arad, au existat 
și echipe din Bacău, Buzău și din 
Calafat. Aceasta din urmă, a cu
cerit de altfel și titlu de campi
oană, întreeîndu-și în mod cate
goric adversarele.

întrecerile finale au fost viu 
disputate, datorită elanului cu care 
au luptat tinerii jucători și cum 
a fost cazul echipei din Calafat, 
datorită unei bune pregătiri teh
nice și chiar tactice. Pentru cei 
care au asistat la aceste finale, 
felul în care au jucat tinerii elevi 
de la Calafat, a fost, se poate 
spune, o revelație. Dintre aceștia 
s-au evidențiat, în mod deosebit, 
interul Marin Mircea în vîrstă de 
16 ani, mijlocașul Petre Cioană 
în vîrstă de 17 ani, fundașul Va
sile Mitoiu, în vîrstă de 16 ani. 
împreună cu colegii lor, ei au de
monstrat o bună pregătire fizică 
și suficiente cunoștințe tehnice. 
Nu același lucru se poate spune 
și despre celelalte echipe, dar și 
printre componenții acestora s-au 
făcut remarcați a serie de tineri 
jucători.

Desigur, o analiză a jocului 
prestat de finaliștii campionatului 
ar fi fost de preț pentru profe
sorii care s-au ocupat de pregăti
rea echipelor, ca Și pentru jucă

Aeromodeliștii Se la P.T.T. învingători in concursul de duminică
Deși timpul a fost nefavorabil 

pentru o întrecere de aeromode- 
iism, peste 30 de tineri construc
tori de aeromodele din Capitală 
au ținut să fie prezenți pe 
cîmpul de la Dudești-Cioplea, unde 
s-a desfășurat unul din cele mai 
interesante concursuri din ultima 
vreme, lată rezultatele înregis
trate:

Individual: aeromodele-olanoa-
re: 1. Stere Constantin (C.C.A.) 
6088 puncte, 2. Angela Geor
gescu (P.T.T.) 5752 puncte, 3. Ion 
Gheorghe (P.T.T.) 5480 puncte.

Categoria moto-modele: 1. Ion 
Georgescu (P.T.T.) 5058 nimete. 2. 
Gh. Bojeniță (P.T.T.) 4949 punc

tori. Dar nu acesta eș,. kXl mai 
important lucru ce trebuie scos în 
evidență. Trebuie arătat că între
cerea echipelor de fotbal a cam
pionatului școlar a stîrnit un deo
sebit interes în rîndurile elevilor 
din toate școlile, a făcut ca în 
multe dintre ele să ia naștere 
echipe de fotbal.

Dar această întrecere a scos la 
iveală și o serie de lipsuri care 
se datoresc în primul rînd, unei 
organizări defectuoase. Astfel, une
le secțiuni regionale de învăță- 

mînt nu s-au interesat îndeaproa
pe de organizarea și desfășura
rea anumitor etape ale campio
natului, astfel că întrecerea finală 

’tee-a găsit nepregătite. Lucrul aces
ta s-a întîmplat la Timișoara un
de secțiunea de învățămînt nu a 
organizat la timp întrecerile fazei 
de zonă. De aceea, echipa lie u- 
lui mixt din Calafat a trebuit să 
fie invitată de către direcția școli 
din C.C.F.S la întrecerile finale, 
întrucît se prezentase la Timișoa
ra la data fixată în calendar, dar 
nu jucase, negăsindu-și adversa
ri. Intîmplarea a făcut că această 
echipă să merite participarea în 
finală. Nici secțiunea de invă‘ă- 
mînt a regiunii Iași nu a erga- 
nizat la timp întrecerile fazei de 
zonă, astfel că, la un moment dat, 
nu se știa cine va participa la fi
nală : o echipă din Iași sau tna 
din Bacău ? In zona Bucureșt1 or
ganizarea întrecerii a avut și ea 
defecțiuni care au dat loc la o 
adevărată confuzie. Din ace: stă 
cauză, înainte de finală a trebuit 
să se mai dispute un meci, deoa
rece, Ia început, nu fusese indi
cată adevărata finalistă după pre
vederile regulamentului.

Numeroase au fost și lipsurile 
întrecerilor finale. In primul rînd, 
din vina C.C.F.S. Ploești și a 

secțiilor regionale și orășenești de 
învățămînt meciurile au fost pro
gramate pe un teren din afara 
orașului. Echipele n-au avut mij
loace de transport, iar asistența 
medicală a fost și ea foarte s’abă. 
Mobilizarea pentru această între
cere a fost de asemenea insufici
entă, astfel că în afara jocu’ui 
din finală meciurile au fost ur
mărite doar de cîțiva spectatori.

Cu toate lipsurile care au exis
tat, campionatul republican școlar 
de fotbal a însemnat un început 
promițător, iar finala a constituit 
un bun prilej de afirmare pentru 
unele elemente tinere care au do
vedit o bună pregătire tehnică 
fiind în același timp și fruntași la 
învățătură. Trebuie să ne mîn- 
drim cu elevi ca Teodor Mihăi- 
lescu de la școala medie tehnică 
de finanțe 1—2 din București, 
Gheorghe Szasz, Jeno Takacs Ion 
Rădulescu, elevi la școala medie 
tehnică de mecanică din Orașul 
Stalin, Gelu Rusu și loan Rusu, 
elevi la școala profesională nr. 1 
din Cluj, care, în afară că s-au 
dovedit buni fotbaliști, au reușit 
să obțină în anul școlar care a 
trecut, media generală 5. Pi intre 
componenții echipelor partîc'rante 
la finală au existat alți 16 elevi 
care au obținut medii generale 
peste 4,50.

Urmează ca tinerii care s-au 
evidențiat în această competiție să 
fie îndrumați și mai departe de 
antrenorii și profesorii lor, pentru 
a-și perfecționa necontenit pregăti
rea fizică și tehnică. Și fără îndo
ială că în anii vitori, la finale, se 
vor prezenta echipe și mat bine 
pregătite, din care se vor putea 
selecționa elemente tinere, desti
nate să împrospăteze loturile re- 

Iprezentative ale țării noastre.
Prof. I. D. OPRIȘESCU 

din Direcția Școli a G.C.F.S.

te, 3. Constantin Roșea (Învăță
mînt) 1778 puncte.

Categoria propulsoare: Ion Geor
gescu (P.T.T.) 5120 puncte.

Pe ^hipe, locul I a fost cîștigat 
de aeromodeliștii de la P.T.T. Pe 
locurile următoare s-au clasat îti 
ordine echipele învățămînt, Loco
motiva Grivița Roșie și C.C.A.

In cadrul întrecerilor s-au re
marcat tinerii constructori de aero
modele Ilie Mihai (P.T.T ). care a 
avut o lansare de 11 min. 45 sec., 
(dar care nu a putut ocupa un loc 
fruntaș din cauză că a ratat ur
mătoarele 2 lansări). Dumitru Du-' 
mitrescu și Nicolae Huminiuc.
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La jumătatea camp’ciiatului femin’n de baschet (II)
Despre continuitate in antrenamente și pregătire fizică

Finalele campionatului de canotaj 
al juniorilor

După primele etape ale turului 
campionatului feminin de baschet 
am arătat că slaba valoare a jo
cului practicat de echipe se da
tora faptului că ele nu erau pre
gătite. din cauza începerii înainte 
de vreme a competiției. Pe „par- 
curs“ ne-am convins însă că nu a 
fost vorba de planificarea aduce
rii echipelor în cea mai bună for
mă la o dată mai tîrzie (deoa
rece forma bună nu s-a văzut nici 
după ultima etapă), ci, pur și sim
plu, de lipsă de pregătire, de lipsă 
de continuitate în pregătiri. Echi
pele au început campionatul „sur
prinse" fără antrenamente, iar an
trenamentele din timpul c^fipe- 
tiției nu au putut cuprinde pers
pective mai largi, ci simple preo
cupări imediate, legate de proble
mele fiecărui meci. Urmarea a fost 
că unele echipe (Știința Iași și 
Știinfa Galați), care se prezenta
seră cu vagi noțiuni baschet- 
bal.stice, au reușit pînă la urmă 
să-și însușească o serie de cunoș
tințe, dar toate celelalte au înche
iat campionatul în formă aproape 
la fel de slabă ca la început.

•De aci tragem ÎHcă odată con
cluzia că pregătirile nu sînt efec
tuate cu continuitate, ci „pe cam- 
panii“, ceea ce este cu totul gre
șit, necorespunzător și, în orice 
caz, nu constituie o metodă știin
țifică de asigurare a progresului. 
Ceea ce este mai grav, și din a- 
ceastă cauză insistăm asupra pro
blemei, e că acum, după încheie
rea turului, majoritatea echipelor 
au Întrerupt antrenamentele, luînd 
o vacanță totală. Singura echipă 
despre care știm că își continuă 
pregătirile este Constructorul Bu
curești, restul trecînd de la antre
namente de intensitate maximă la 
repaus complet. Trebuie să spu
nem, cu toată hotărîrea, că aces
ta este un mod cu totul greșit de 
a trata problema pregătirii. Antre- 
rcrii nu țin seama de un principiu 
de bază, iar urmarea se vede în 
nivelul scăzut al valorii banchetu
lui feminin. Comoditatea sau lip
sa de înțelegere a necesității unei 
continuități în pregătire se mani- 
fi stă în mod vădit la antr< norii 
echipelor feminine de baschet, iar 
rezultatele obținute de echipe în 
n unea de pregătire sînt cit se 
poate de elocvente. Considerăm că 
insnectia de baschet și colegiul de 
antrenori de pe lîngă comisia 
centrală trebuie să controleze ac
tual situație, să dea indicații 
pentru continuarea metodică a 
antrenamentelor, iar acolo unde 
antrenorii dovedesc lipsă de pri
cepere, neconștiinciozitate sau co
moditate, să se treacă la avertis
mente, retrogradări sau alte sanc
țiuni

Cit de necesară este continuita
tea în pregătiri ne-o dovedesc nu
meroasele probleme ridicate de 
turul campionatului. In primul 
articol, apărut după încheierea 
turului au fost arătate o serie de 
aspecte legate în special de îm
prospătarea echipelor cu elemente 
noi tinere, cu fizic corespunzător 
cer.nțelor baschetului modern. Aci 
vom arăta principalele defecțiuni 
constatate în pregătirea fizică teh
nică și tactică a jucătoarelor

Insistăm asupra pregătirii fizice. 
S-a vorbit și s-a scris în nenu
mărate rînduri despre această prin
cipală problemă a baschetului fe
minin, îneît nu credem că mai

FOTBAL. — Cea de a treia 
etapă a Cupei Orașelor pentru re
prezentative de tineret se dispută 
în ziua de 8 August. Sînt progra
mate următoarele partide : 

lași-Bîrlad, Galați-Bacău, Plo- 
ești-Constanța, Orașul ^talin-Bucu- 
rești. Arad-Craiova, Reșița-Timi- 
șoara, Tg. Mureș-Cluj, Baia Mare- 
Oradea.

— Echipa Flamura roșie 
U.T.A. Arad s-a deplasat du
minică la Sînnicolaul Mare unde 
a susținut un meci amical cu Fla-

In lupta sub panou intre juc ătoare de talie egală, este avan
tajată jucătoarea cu detentă mai bună. Acest fapt este bine ilustrat 
în fotografie, unde se vede că ju cătoarea cu numărul 16 va cîștiga 
mingea. (Fază din meciul Locomotiva Sofia — Progresul, disputat 

anul trecut).
poate exista dubiu asupra necesi
tății rezolvării ei. Este clar, pen
tru oricine, că jucătoarele de bas- 

’cliet, în general, nu au acel mini
mum de pregătire fizică necesară, 
și din această cauză, posibilitățile 
lor sînt plafonate,'

Vom vorbi mai mult despre le
gătura dintre pregătirea fizică, și 
pregătirea tehnică individuală și 
tactică. Ne referim, în primul rînd, 
la viteza de execuție a elemen
telor tehnice. Pasa, aruncarea la 
coș, conducerea mingii, fenta, 
toate acestea sînt, în general, co
rect însușite de jucătoare, dar în
cetineala în execuție face să se 
piardă din eficacitatea lor. Lipsa 
de rezistență se face resimțită spre 
sfîrșitul primei reprize sau al par
tidei, cînd execuția tehnică sau 
realizarea jocului tactic devin ne
sigure. Lipsa de mobilitate sau de 
viteză în deplasare iese în evi
dență încă de la începutul unei 
partide, deoarece antrenorii în
cearcă realizarea unor combinații 
tactice, care depășesc posibilități
le fizice ale jucătoarelor. Și, con- 
tinuînd astfel, vom vedea că orice 
deficiență tehnică sau tactică are 
legătură directă sau tangențială 
cu pregătirea fizică, adică cu ele
mentul căruia antrenorii noștri îi 
acordă cea mai mică importanță. 
Cît de adevărată este această a- 
firmație, o dovedește pregătirea 
actuală a jucătoarelor fruntașe, 
care au făcut parte adeseori din 
lotul reprezentativ. (Eva Halasz.

F

mura roșie din localitate. Intilnirea 
a fost cîștigată cu categoricul scor 
de 10-0 (5-0) de echipa arădană. 
Au marcat: Dumitrescu de 4 ori, 
Vaczi de 3 ori. Birău, Don și Mer- 
cea cîte odată.

— FOCȘANI, 18 (Prin telefon). In 
fața a 3500 de spectatori, a avut 
loc întîlnirea amicală de fotbal 
dintre Progresul Focșani și Dina
mo București. Victoria a revenit 
echipei bucureștene cu scorul de 
2—0 (0—0).

Golurile au fost înscrise de Că- 
linoiu (min. 56) și de Suru (rnin. 
68).

In generai. întîlnirea a cores
puns așteptărilor. S-au remarcat 

Eva Moldovan-Hottya, Iolanda Da- 
rabas, Xenia Nistor, Hilde Wei- 
ssenburger, Mioara Luca, Doina 
Vasilescu) și chiar a jucătoarelor 
despre care se spune că au o bună 
pregătire fizică (Elena Dragomi- 
rescu, Teodora Simionescu, Maria 
Eckert, etc), care se află într-un 
stadiu înapoiat față de cerințele 
baschetului modern.

Concluzia care se poate trage 
după cele expuse mai sus, nu 
poate fi alta decit că este nece
sar să se treacă la intensificarea 
preocupării pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice. Și aceasta poate 
fi obținută, în primul rînd, prin 
continuitatea în pregătiri. Actuala 
formulă de desfășurare a campio
natului a fost făcută tocmai pen
tru a se asigura continuitatea în 
activitate echipelor fruntașe. Aceas
ta nu înseamnă însă continuitatea 
numai in jocuri oficiale, ci și în 
pregătiri. Iar despre necesitatea 
continuității în pregătire vorbesc 
nenumăratele defecțiuni tehnice, 
tactice și în special fizice ale ju
cătoarelor. Repetăm că este de da
toria inspecției de baschet și a co
legiului de antrenori să urmă
rească îndeaproape modul în care 
echipele caută să-și elimine lipsu
rile arătate în cele nouă etape ale 
turului. Pentru a scoate baschetul 
feminin din impasul în care se 
află sînt necesare eforturi care 
trebuie făcute cu toată conștiincio- 
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Călinoiu, Băcuț I, Băcuț II (Di
namo) și Vîlceanu și Duca (Pro
gresul).

• VOLEI. — Săptămîna tre
cută s-a încheiat campionatul ora
șului București, care a fost cîști- 
gat de echipa Dinamo IX la bă
ieți și Constructorul la fete.

• TENIS. — In cadrul campio
natului de calificare pe echipe Me
talul Cluj a întrecut Flacăra Cîni- 
pina, cu scorul de 8—3, calificîn- 
du-se astfel pentru finală.

întîlnirea, care s-a desfășurat 
la Cîmpina, a atras peste 500 spec
tatori.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
pe lacul Herăstrău din Capitală, 
se vor desfășura finalele campio
natului republican de canotaj ju
niori (schif, caiac, canoe). Cu a- 
cest prilej se vor întrece cei mai 
buni juniori din țară, calificați în 
urma fazei de zonă. Anul acesta, 
prima etapă a campionatului de 
juniori la canotaj s-a bucurat de 
o numeroasă participare. In ora
șele București, Arad, Timișoara, 
Constanța, Galați, Tg. Mureș, Re
ghin și Sulina s-au întrecut sute 
de tineri și tinere. Antrenorii co
lectivelor sportive au dat o deo
sebită atenție pregătirii juniorilor 
și multe echipe au obținut rezul
tate bune. Astfel, în prima etapă 
s-a remarcat temeinica pregătire 
a sportivilor de la colectivele aso
ciației Progresul (Timișoara și 
București), Tînărul dinamovist 
(București), Metalul (București și 
Arad), Avîntul (Tg. Mureș) și al
tele.

Am publicat în ziarul nostru re
zultatele celor mai multe dintre 
întrecerile fazei de zonă. Cores
pondentul nostru Ghiță Pop ne 
trimite rezultatele întrecerilor de 
calificare de la Tg. Mureș:

Caiac simplu băieți: Mihai Sza
bo (Șc. sp.) 2.58.8.

Caiac dublu băieți: Deczeni și 
Birtolon (Șc. sportivă) 2.58.2.

A luat sfîrșit turul campionatelor 
regionale la fotbal

După întreceri viu disputate, tu
rul campionatelor regionale de 
fotbal a luat sfîrșit. In legătură cu 
aceasta publicăm mai jos cîteva 
date primite de la corespondenții 
sau de la subredacțiile noastre.

• CAMPIONATUL de fotbal 
al regiunii Cluj s-a disputat după 
o formulă îmbunătățită: o singură 
serie în care au intrat, în general, 
cele mai bune echipe din raioane. 
Unele raioane (ca de pildă Be- 
clean, Gherla) au fost lăsate însă 
fără o echipă participantă in cam
pionatul regional; în schimb, din 
orașul Cluj participă patru echipe, 
iar din Turda trei. La capătul tu
rului, cele mai frumoase rezultate 
le-a înregistrat echipa Progresul 
Bistrița, care deține locul prim, cu 
un avans de cinci puncte față de 
echipa clasată pe locul II (Con
structorul Turda). O bună pregă
tire tehnică a dovedit și echipa 
Flamura roșie Turda care, însă, a 
fost scoasă din campionat din cau
za atitudinii nesportive a jucăto
rilor și a pierdut ultimele patru 
jocuri cu 0:3. Din această cauză, 
echipa Flamura roșie Turda a 
ajuns pe locul 6 în clasament. S-au 
comportat bine în tur echipele Con- 
sfructorul Turda si Flacăra Ocna 
Mureșului. Sub nivelul scontat — 
după cum ne anunță coresponden
tul nostru Iosif Ferencz — a fost 
comportarea echipelor Dinamo 
Cluj și Metalul Turda, care n-au 
cîștigat pe teren, decit cîte un 
singur meci.

Iată situația primelor trei locuri 
în clasament:

1. Progresul Bistrița 13 10 3 0 40: 9 23
2. Constructorul

Turda 13 9 0 4 40:19 ÎS
3. FI. Ocna Mureș 13 7 3 3 25:16 17

• LA TIMIȘOARA, campiona
tul regional a cuprins 14 echipe. 
Pe primul loc s-a clasat echipa 
Metalul Oțelul roșu, care a avut o 
comportare constantă, obținînd 11 
victorii și un golaveraj remarcabil: 
38:11 Succesul acestui colectiv se 
datorește — ne scrie coresponden
tul P. Velțan — politicii juste de 
promovare a tinerelor cadre. Locul 
secund este ocupat de Metalul U.P. 
Reșița care, deși a condus în cla
sament aproape tot timpul, în pe
nultima etapă, a cedat, chiar la 
Reșița, echipei Metalul Oțelul roșu, 
cu 1-0. Comportări meritorii au mai 
avut Dinamo Timișoara și Metalul 
Timișoara, care ocupă locurile ur
mătoare. Campioana de anul tre
cut. Progresul Timișoara, s-a cla
sat de-abia pe locul 5, iar Minerul 
Anina, finalista de anul trecut, a 
terminat turul pe locul 10. O reve
nire puternică a avut Flamura ro
șie U.T.T.. care, mulțumită faptu
lui că și-a întinerit echipa, s-a ri

Caiac dublu fete: El Fekete ț 
Ilona lacob (Avintul) 2.58.8.

Caiac 4 băieți: Avîntul (I. Up 
tratu, F. Szekeli, I. Abraham, / 
Hompot) 2.15.2.

Canoe 10+1 : Avîntul (Kiss, Bîi 
san, Parian, Sekereș, Astaloș, Cd 
tora, Molnar, Kiss A., Martor 
Naghi) 2.18.5.

Cele cîteva zile care au mai ră 
mas pînă la disputarea întrecer 
lor sînt folosite de Comisia de or 
ganizare pentru desăvîrșirea pr< 
gătirilor. Au fost luate măsu •+ 
pentru amenajarea pistei de pe 1; 
cui Herăstrău, gararea ambarc; 
țiunilor, etc. Pentru a se evit 
greutățile in ceea ce privește îf 
tocmirea definitivă a listelor d 
participare, se reamintește deleg; 
ților colectivelor că înscrierea r* 
glementară trebuie insoțită de ca: 
netul de colectiv cu viza medical; 
brevetul F.G.M.A. sau G.M.A. : 
buletinul de identitate.

In secțiile colectivelor bucure: 
tone se fac ședințe de prelucrai 
a regulamentului de concurs. Es1 
o măsură bine venită care va cot 
tribui la o bună desfășurare 
probelor. După sosirea concurer 
ților provinciali vor avea loc ș< 
dințe tehnice cu delegații, antr< 
norii și conctirenții. Aceste can 
pionate sînt așteptate cu mult ir 
teres de toți cei care practică s/ 
îndrăgesc sporturile nautice.

dicat de pe locurile codașe, la loc 
șase, prin patru victorii conseci 
tive. In general, jucătorii au avi 
o comportare sportivă cu excepț 
citorva, care au și primit sancțiui 
exemplare: Nițulescu (Progres)
Timișoara), Tauth (Locomotiv 
Lugoj), Micșa (Recolta Recas 
Marks (Avîntul Deta), Gruber (V, 
ința Timișoara), etc.

Lipsuri s-au manifestat și în cet 
ce privește arbitrajul. Arbitrii Prt 
cocii din Reșița și Chicin din T 
mișoara au fost suspendați pentr 
arbitraje slabe.

Iată cum arată clasamentul, I 
primele sale trei locuri:

1. Metalul Oțelul
roșu 13 11 C 2 36:11 :

2. Metalul U.P.
Reșița 13 10 1 2 29 : 7 :

3. Dtnamo Timișoara 13 8 2 3 34:16

• Un număr de 13 formații s 
'Mrec în campionatul regiunii G: 
lăți. Dintre ele, cea mai bună con 
portare a avut-o în tur echipa M< 
talul din Galați, care a termin; 
pe primul loc.

Iată, de altfel, primele 3 loeu 
ale clasamentului turului:

1. Metalul Galați 12 9 1 2 26: 9
2. locomotiva Galați 12 8 2 2 37 : 8 :*
3. știința Calați 12 8 1 3 33:17

Locul prim pe care-J ocupă M> 
talul Galați este oarecum o surpr 
ză. Cu toate acestea, echipa a avi 
o comportare care o îndreptățeș- 
să dețină acest loc. Cel mai bti 
compartiment al echipei — dup 
cum ne scriu corespondenții i 
Schenkman și Gr. Bîrsan -ț 
este apărarea. Atacul este iru 
gal în comportare. S- ui r 
marcat Ardeleanu, Ștefănescu 
și Bogheanu. A doua clasată, Li 
comotiva Galați a început slab, d; 
apoi și-a revenit. Astfel, după ( 
în trei etape acumulase numai 
puncte, a obținut opt victorii coi 
secutive. Atacul Locomotivei es' 
cel mai bun din campionat. Aceast 
echipă a pierdut multe puncte, di 
cauza nervozității jucătorilor. S-a 
remarcat Bădălan I și Tudoracl. 
din apărare, Bădălan III și Potoh 
din atac. Știința Galați ar fi avi 
o comportare și mai bună dacă ; 
fi făcut antrenamente regulate. Ai 
jucători tehnici. Din apărare s-a 
remarcat Stafie și Popa, iar d 
atac lacob și Dinescu. Remarcat 
este și progresul pe care l-a ma 
cat, față de anul trecut, echip 
Voința din Tulcea.

Dintre arbitri, s-au evidenția! 
Lungu Panait, Ecu Leibovici, G 
lonescu (Galați) și L. Stoica 
I. Leșu (Brăila). O mai mare atei 
ție trebuie acordată stării terenur 
lor.



Grandioasa sărbătorire a Zilei unionale a snof^vului, la Moscova
(Urmare din pag. l-a)

ii, canoterii, boxerii sovietici
■ t campioni ai Europei. Spor,,vii 

mnii Sovietice dețin 80 de re- 
duri mondiale. Spectatorii recu-
> pe glorioșii sportivi Alexau- 
i Ciudtna, Galina Rudko, Nina 
jmbadze, Lidia Selihova, Nadcida 
m'aeva, Mihail Botvinik, Vladi- 

r Kuznețov,Vsevolod Bobrov, Al- 
jdas Soțikas, Vladimir Enghiba- 
|n, Nikolai Saksonov, Victor Ciu- 
Țin, Valentin Muratov, Arsen Me- 
cișvili, Vladimir Șaghin, Con- 
[ntin Reva și pe alții.
Sportivii care au cucerit titlul de 
npioni și recordmeni mondiali, 

. {npici și europeni poartă eșarfe 
rtocalii, iar campionii și record 
nii U.R.S.S. — eșarfe purpurii 

•I eșarfe sînt prinse medalii de 
f.
Defilarea sportivilor este minu- 
fă, alinierea desăvîrșită, pasul 
li și sigur. Brațele bronzate ale 
prtivilor sc mișcă ritmic. Pe 
ta de zgură trece puternica fa- 
pe unită, a sportivilor din 
B.F.Ș.R., Ucraina, Bielorusia, 
bekistan. Kazahstan, Gruzia 
jîrbaidjan. Lituania, Moldova. 

Jonia, Kirghizia, Tadjikistan, Ar- 
, nia, Turkmenia. Estonia, R.S.S 
jrelo-Fină
Costumele sportivilor incintă pri- 
fie spectatorilor. Alulți sportivi 
ileaza în costume naționale. 
Spectatorii aplaudă cu căldură 
panele pionierilor. Ei poartă că 
țși și bluze albe și cravate roșii.
n alinierea Io-, perfectă copiii nu 

,t mai prejos decît cei vîrstnic' 
urma pionierilor trec sportivii 

j asociațiile sportive ale sindica- 
>r, coloane ale sportivilor de la 
e, ale asociațiilor „Spartak“ și 
inamo“. Ultimii trec sportivii 
natei Sovietice.
Toar pentru cîteva minute rămî- 
gol terenul de fotbal.
»i iată că dinspre tribuna din 
ărit apare un tren construit 

placaj, o locomotivă și citeva 
joane. Au sosit cu trenul cei mai 
eri participanți la sărbătoare _
oierii.
Jn grup de băieți și fetițe pur- 
d buchete de flori în mină stră- 
: in fugă stadionul. Copiii se in- 
*_aptă spre loja guvernamentală 
Ut aplauzele zecilor de mii de 
x'tatori oferă florile conducăto- 
>r Partidului și Guvernului, 
o acest timp stadionul a deve- 
o adevărată tabără de pion'-r' 
apărut corturi, un întreg orășel 

rtiv. Zeci de șuvoaie argintii de 
« țtșnesc dtntr-o „fîntînă artezi- 
a“.

. 3e covorul verde, peste 1.000 de 
eri sportivi arată cum se odih- 
'•C Șl își petrec timpul liber feri-
i copii sovietici. După gimnas- 

1 de înviorare urmează jocurile 
ițele fac exerciții cu coarda. In 
locul terenului micii acrobați fac 
ituri de la înălțime. La chema-

„In lupta pentru cauza Parti- 
ut Comunist, fii gata!“, copiii 
format cuvintele: „Gata întot- 

una“ 1
și arată măiestria sportivii din 

' .S. Karelo-Fină.
n centrul terenului încep de- 
nstrațiile de gimnastică. Mișcă- 

sînt armonioase și foarte pre- 
. K Zeci de sportivi execută fie- 

. e mișcare ca un singur om. 
îctatorii au răsplătit cu aplauze 

Jma figură. Tinere fete îmbră- 
e în costume de culoare verde se 
ă pe scări de gimnastică și din 
)dâtă, ca un basm apar brazi 
K':*' Aceste figuri arată în mod

■ stic că R.S.S. Karelo-Fină, este 
Jtul bogățiilor forestiere ale
ii Sovietice.
îarele de oțel strălucesc în lu- 
la soarelui. Ele sînt mînuite cu 
pinînare de tineri robuști, bron- 
i de soare. Numai o clipă Și 
ele se transformă în paralele și 
e fixe. Gimnaștii execută la ele 
îrciții complicate. Urmează alte 
iiri, una mai frumoasă ca cea
tă. O stea în cinci colțuri de 
oare argintie se desenează pe 
mrul verde. Eșarfe albastre a- 

în mîinile tinerelor fete, care 
■cută cu grație mișcări de gim- 
Stică asemănătoare unui dans.
Spectatorii aplaudă cu căldură 
i solii R Ș.S. Estone. Tineretul 
onian fericit are aceleași năzu- 
p cu întregul popor sovietic. Este 
iuința spre pace, spre nucuria 
jncii constructive. Sportivi rs'o 
ni își încheie programul înscri- 
, cu trupurile lor cuvintele Pace 

. iii“
npele albastre ale Mării Baltice 
ildă țărmurile Letoniei. Sute de 

' turi spintecă apele Golfului Riga 
ale Daugavei. In exercițiile lor, 

, irtivii 'tonici îmbină mișcările 
jnplicate de gimnastică cu miș

cările canotorilor și înotătorilor, 
iar cînd părăsesc stadionul mișcă
rile lor s.mbolizează plutirea ele
gantă a iahturilor albe.

De o glorie sportivă binemeri
tată se bucură jucătorii de • atenei 
din Lituania — deținătorii cupei 
U.R.S.S. la baschet. Sportivii litu
anieni și-au consacrat demonstrația 
jocului de baschet, sportul iubit al 
poporului lituanian. Cînd în centrul 
terenului a apărut un coș uriaș, 
sute de mingi albe și roșii au zbu
rat spre el, sîmbolizînd caracterul 
de masă pe care ii are jocul de bas
chet in republică.

Publicul aplaudă cu entuziasm 
pe sportivii lituanieni.

Programele prezentate de spor
tivii Armeniei, Azerbaidjanului și 
Gruziei au fost pline de suîprize, 
constituind o adevărată demons
trație de artă. Tineretul republici
lor din Transkaukazia a adus pe 
stadionul din Moscova farmecul 

melodiilor populare și al dansurilor 
de la orașe și sate.

Armenia a trimis pe cei mai buni 
gimnaști ai săi. lntrînd pe teren 
întreaga lor coloană execută miș
cări libere. Iar cînd gimnaștii au 
început să execute exerciții de bară, 
inele și paralele, spectatorii și-au 
exprimat entuziasmul prin aplauze 
prelungite. Printre ei se aflau cam
pionii lumii Albert Azarian și 
Grant Șaghinian

Lingă tribuna de sud au apărut 
siluetele sondelor de petrol. Răsună 
o melodie azerbaidjană. Sportivii 
din Azerbaidjan execută exerciții 
complicate. Fetele, purtînd panglici 
de diferite culori execută' mișcări 
pline de grație. 'Spectatorii admiră 
figurile îndrăznețe ale acrobaților.

In mod excelent se prezintă la 
demonstrație tineretul sportiv al 
republicii Gruzine. Sportivii gruzini 
au stîrnit admirația spectatorilor 
și au fost îndelung aplaudați.

Ieșind din chioșcuri acoperite cu 
ramuri de viță de vie își fac apa
riția sportivii R.S.S Moldovenești. 
Exercițiile mixte sint urmate de 
demonstrațiile tinerelor fete, care 
au în mîini mlădițe de viță de vie. 
Numai o clipă și deasupra capete
lor se deschid pălăriile aurii ale 
florii soarelui. Plină de glorie este 
munca și plină de bucurie este 
odihna oamenilor muncii din R.S.S. 
Moldovenească. Corurile tinerilor 
îmbrăcați în costume naționale cîn- 
tă cu însuflețire .Moldoveneasca".

Spre centrul terenului se în
dreaptă marele steag al R.S.S. Ka- 
zahă. din pînză de culoare roșie 
și albastră. Steagul fîlfî e deasupra 
capetelor a pute de sportivi din 
Kazahstan. Dintr-o mișcare stea
gul se transformă într-o uriașă 
pancartă, pe care scrie: „Vom va
lorifica 6.400.000 ha de pămînturi 
virgine și înțelenite". După ce ter
mină demonstrația, sportivii din 
R.S.S. Kazahă părăsesc terenul al
cătuind un snop uriaș, asemănător 
unei mări aurii de grîu care se re
varsă asupra tribunei de sud.

Cu un mare interes au urmărit 
spectatorii exercițiile sportivilor 
din Tadjikistan. Uzbekistan și Kir
ghizia. Sportivii din Tadjikistan au 
părăsit terenul formînd o piramidă 
— în formă de stea cu o capsulă 
de bumbac în vîrf. Sportivii Kir- 
ghiziei au arătat că în rîndurile 
lor sînt numeroși gimnaști talen- 
tați. Exercițiile la aparatele de gim
nastică au fost frumos executate 
de băieți și fete. Sportivii din 
Uzbekistan, purtînd în mîini cap
sule de bumbac au executat pe 
teren diferite figuri Aplauze furtu
noase au salutat pe sportivii din 
Uzbekistan care au format pira
mida „Muntele de bumbac" Cu o 
deosebită artă, sportivii din Turk
menia au desenat un ornamentjia- 
țional de covor.

Pădurea de steaguri de culoare 
albastră ale asociației sportive „Re
zervele de Muncă" se apropie îna 
intînd de-a lungul tribunei de sud. 
In fața tribunelor s-au aliniat re
prezentanții tinerei generații a cla
sei muncitoare din tară.

In școlile de meserii și feroviare 
s-a încheiat anul școlar Mulți din
tre viitorii strungari, lăcătuși, elec
tricieni, țesători, constructori, care 
au demonstrat la serbarea sporti
vă de pe stadionul „Dinamo", vor 
pleca în întreprinderi și pe șantie
re. Ei știu că sportul le va ajuta 
în muncă.

Mii de mîini se mișcă într-un 
ritm perfect Culoarea argintie stră
lucește deasupra capetelor sportivi
lor Băieții și fetele execută cu o 

| precizie d 'M'îrșită exercițiile cu 
I benzi de oțel.

Aproape 2.000 de tineri echipați 
cu mânuși de box, de culoare albă 
alearga spre mijlocul terenului' 
ei demonstrează blemente ale -n- 
trenamentelor și meciurilor de 
box. Pe zeci de ringuri improviza
te se iac demonstrații de box.

Frumoase și grațioase sini miș
cările fetelor cu bastoane uriașe. 
I rivirea nu reușește sa prindă mo
mentul cînd costumele de culoare 
albastru mehis ale sportivilor își 
schimba culoarea în roșu. Terrni- 
nind demonstrația sportivii Re
zervelor de Muncă se grupează in 
centrul terenului într-o coloană 
perfect închegată și părăsesc tere
nul in sunetele unui marș.

O impresie de neuitat au produs 
demonstrațiile studenților din cele 
două mari institute superioare de 
cul.ură fizică și sport ale țării _
Instituiul de Cultură fizică „Les- 
haft" din Leningrad și Institutul 
central de cultură fizică ,.Stalin" 
viitorii educatori ai tineretului spor
tiv — profesori și antrenori — au 
demonstrat exerciții de . ansamblu 
Șl exercițiile la aparate executate 
cu o tehnică excepțională Originale 
sînt piramidele gimnaștilor și acro
baților Institutului „Stalin" înălțde 
pe motociclete în mișcare

O melodie de vals se revarsă din 
megafoane. Ea devine din ce în 
ce mai puternică. începe una din 
cele mai interesant demonstrații. 
Pe teren apar an-nximativ 3.000 
de studenți ai institutelor de în- 
vățămînt superior din Moscova. Te
renul verde se transformă într-o 
uriașă gradină de flori Ți se pa
re că ai în față ronduri și peluze 
de trandafiri, crini și alte flori în
truchipate de tinerele fete.

Figurile executate de băieți se 
remarcă prin precizia lor. Terenul 
se transformă într-un loc de în
trecere între canotori. Ți se pare 
ca adevărate .echipaie de opt" a- 
luneca ne o suprafață de smarald, 
bțudontu fac exerciții de gimnasti
ca la 140 de aparate construite în 
mod soecial. care înlocuiesc ha- 
rele și paralelele Sportivii pără
sesc stadionul cîntînd.

Sportivii dm Bielorusia par a 
teși dintr-un crîng de mesteacăn. 
Ei execută din mers mișcări libere, 
care simbolizează munca Peste cî
teva secunde li se alătură fetele 
Ca prin miracol. în centrul sta
dionului se înalță o piramidă ciu
data. formele ei se schimbă neînce- 
at. se creaza desene vii și minu

nate prin frumusețea lor.
Demonstrația cea mai masivă a 

’ost aceea a sportivilor din asocia
țiile sportive ale sindicatelor. 4.000 
de tineri muncitori, muncitoare și 
funcționari, pentru care sportul este 
o ocupație dragă în orele lor libe
re. au ieșit pe stadion, umplîndu-1 
de la o margine la alta

Armonioase și pline de frumu
sețe sînt mișcările acestui colectiv 
unit. Cînd sportivii se adună în 
centrul terenului și ridică mîinile 
bronzate de soare, se pare că o 
holdă aurie începe să se legene 
în bătaia vîntului. In mijlocul griu
lui copt se conturează urarea: 
...Slavă muncii". Exercițiile sporti
vilor sindicatelor se transformă în
tr-un imn închinat muncii, într-un 
imn închinat Patriei Sovietice.

Variate și pline de conținut au 
fost exercițiile sportivilor din 
R.S.F S.R. și Ucraina. Aici și-a gă
sit o vie expresie tema prieteniei 
de nezdruncinat a popoarelor din 
Țara Sovietică.

Odată cu apariția sportivilor u- 
craineni, pe covorul de gazon al 
stadionului s-au desenat clar cuvin
tele .300 de ani", drapelele R.S.S. 
.Ucrainene și R.S.F.S.R. Glorioasa 
dată a împlinirii a celei de a 300-a 
aniversări de la reunirea Ucrainei 
cu Rusia a fost marcată recent ca 
o mare sărbătoare a prieteniei tu
turor popoarelor sovietice

Deasupra stadionului răsună me
lodiile populare ucrainene. Sporti
vii execută exerciții libere mixte. 
Exercițiile fetelor cu eșarfe purpu
rii de mătase stîrnesc admirația 
spectatorilor. Din nou' terenul se 
transformă într-o sală de gimnasti
că. unde sînt înșirate 50 de dife
rite aparate de o construcție ori
ginală.

Cei mai buni^gimnaști din țară 
și din republica ucraineană de
monstrează o înaltă măiestrie spor- 
t'vă la inele, paralele, bară și cal.

Se execută o piramidă finală In 
vîrful acesteia împrăștie o strălu
cire aurie ordinul „Lenin", cu care 
RS.S. Ucraineană a fost decorată 

nrileju! celei de a 300-a aniver
sări a reunirii Ucrainei cu Rusia. 

Falnic fîlfîie steagurile naționale 
ale U.R.S.S., R.S.F.S.R. și drape? 
lele sportive.

Nici nu încetează bir .'• ’arzel” 
cu care spectatorii au răs lătit pe 
sportivii ucrainen'. că in fața tri
bunei de sud s-au și aliniat coloa
nele sportivilor din R.S.F.S.R. Ei 
arată inalfo lor tehnică sportivă la 
diferite aprra'e.

Sute de scări ușoare de metal, 
cu care bărbații execută exercițiile 
libere, alcătu'esc un zid înalt A- 
■ esta este „barajul" care simboli
zează munca creatoare a poporului 
sovietic, care transformă natura, 
care construiește puternice hidro- 
cemrăle pe Volga, Angara și Ir- 
tiș. Se deschid cele patru ecluze și 
intr-un torent albastru se revarsă 
pe stadion sute de sportive cu 
cercuri. Lor li se alătură tinerii 
împreună execută splendide exerci
ții

Tot' se adună în centru. Mișcă
rile mîinilor cu eșarfe de diferite 
culori sînt armonioase. Deasupra 
ci netelor apar în mod succ"s;v i- 
maginile simbolurilor păcii și mun
cii și imaginea unei uriașe steme 
a Uniunii Sovietice.

In sunetele unei melodii de Ceai- 
kovski sportivii care se găseau în 
timpul parăzii lîngă tribuna de sud, 
execută exercit'' cu zece mii de 
steaguri de diferite culori.

Din nou pe teren intră coloanele 
de sportivi ale republicilor uniona
le. Ei se încolonează încadrînd ste
ma U.R.S.S. formată de sportivii 
R S.F.S.R. „In veci împreună" — se 
conturează cuvintele pline de un 
sens profund

Răsună saluturile în cinstea Par
tidului Comunist și Guvernului So
vietic. Din partea fiecărei delegații 
sportive tinere fete oferă conducă
torilor Partidiihv si Guvernului u-

Recepția oferită de Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). —
TASS transmite :

La fB iulie Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a oferit o recepție în cinstea con
ducătorilor asociațiilor sportive in
ternaționale și a delegațiilor spor
tive străine, care au asistat la 
Moscova la sărbătoarea Zilei unio
nale a sportivului.

Oaspeții au fost primiți de N. N. 
Romanov, președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al
U. R.S.S.

Printre oaspeți au fost: Avenry 
Brundage, președintele Comitetului 
olimpic internațional, E. Nyberg, 
președintele Federației internațio
nale a halterofililor, G. Multegg, 
președintele Federației internațio
nale de canotaj, E. Carlson, pre
ședintele Asociației internaționale 
de tir și alți conducători ai orga
nizațiilor sportive internaționale. 
La recepție au fost de față preșe
dinții comitetelor pentru Cultură 
Fizică și Sport din diferite țări: 
He Lun (Republica Populară Chi
neză), F- Janda (Cehoslovacia),
V. Roczek (Polonia), E. Hegyi Gyula 
(Ungaria), M. Bodnăraș (Romî- 
nia), V. Stoicev (Bulgaria), M. 
Ewald (Republica Democrată Ger

Azi la Viena

Dinamo Moscova întîloște Rapid Viena
Azi se va desfășura pe stadionul 

„Prater” din Viena întilnirea in
ternațională de fotbal dintre Di
namo Moscova și Rapid Viena.

Toate cele 60.000 de bilete au 
fost vîudute cu multe zile înainte. 
Publicul vienez este nerăbdător să 
vadă în acțiune o echipă sovietică. 
Interesul pentru fotbalul sovietic a 
crescut enorm, în special după tur
neul întreprins în toamna anului 
trecut de Rapid în U.R.S.S., cînd 
campioana Austriei a pierdut cu 
4—0 în fața lui Spartac și a în
vins, într-o dispută strînsă, cu 2-1 
pe Dinamo Moscova.

Dinamo Moscova este o echipă 
cunoscută în toată lumea. Anul 
acesta, după 18 etape, Dinamo 
Moscova ocupă locul I în clasa- 

riașe Jjuchev a. Hori. Deasupra 
stadionului răsună puternice urale. 
Participanții la paradă cîntă, a- 
i.ompaniați de orchestră. Imnul 
Uniunii Sovietice

★
In timpul paradei șt-au dat con

cursul cei mai buni gimnaști, atleți, 
halterofili și luptători. Pe stadionul 
..Dinamo" campionii absoluți ai lu
mii la gimnastică. Viktor Ciukarin, 
Galina Rudko și Valentin Mura
tov. au reneiat exercițiile ’«bere 
pe care le-au executat la campiona
tele mondiale desfășurate recent la 
Roma. •

Cei mai cunoscuți atleți din țară 
au partic;pat la întrecerile de aler
gări pe diforite distanțe și’la a- 
runcarea suliței. Recordmana lumii, 
Nina Ofkolenko, a obținut un mare 
succes în cursa pe distanța de o 
jumătate de milă (804,07 m). Ea a 
carcurs distanta în timpul de 
2’08",4/10. Acest rezultat consti
tuie un nou record mondial. Recor
dul anterior a fost îmbunătățit cu 
șase zecimi de secundă

S-a desfășurat cursa de maraton 
pentru campionatul Uniunii Sov e- 
tice, la care au participat lc0 de 
sportivi. Dinamovistul Boris Gri- 
șaev a obținut victoria parcurgind 
distanța de 42.195 km. în timpul 
de 2h.27’.5”6/IO.

Rezultate excelente au real zat și 
halterofilii. Recordmanul mond-'al 
la categoria cocoș, Vladimir Vilhov- 
ski, a ridicat la stilul smuls o gre
utate de 99 kg. Acest rezultat de
pășește cu 500 grame recordul 
mondial anterior deținut de ac'lași 
sportiv.

Un nou record unional la stilul 
împins a stabilit atletul de categorie 
grea Evghenii Novikov. El a ridi
cat o greutate de 151 kg. corectînd 
cu 1 fa v<»cbii>’ record mondial.

mană), conducătorii delegațiilor 
sportive din Albania, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Populară Mongolă, Franța, 
India, Austria, Finlanda, Egipt, 
Liban, precum și membrii delega
țiilor sportive străine, care au so4 
sit în U.R.S.S. pentru a participa 
Ia sărbătoarea Zilei unionale a 
sportivului.

La recepție au p srticipat: Bruno 
Bernini, președintele Foderației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
J ri Polikan, secretar general al 
Uniunii Internaționale a Studen
ților.

Din partea sovietică la recepție 
au fost de față: A. N. Șelepin, 
secretar al C.C. al Comsomolultii, 
A. I. Șevcenko, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., S. K. Romanovski, pre
ședintele Comitetului antifascist al 
tineretului sovietic, o serie de 
sportivi sovietici renttmiți, record
meni și campioni ai U.R.S.S., euro
peni și mondiali, reprezentanți ai 
delegațiilor republicilor unionale 
— participanți la parada unională 
a sportivilor, reprezentanți ai 
cercurilor sportive sovietice.

Artiști din Moscova au dat în 
cinstea participanților la recepție 
un concert. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, de prie
tenie.

mentul campionatului unional. Cei 
mai buni jucători dinamoviști sînt 
lBondarenko, S lnikov, Savdunin, 
Ilin, Mamedov, babrov etc.

Echipa Rapid este cea mai pu
ternică echipă i istriacă. Ea i Îșh 
t'igat în repetate rînduri ca n dona-t 
tul țării și ?i obținut succes: re
marcabile în meciurile internațio
nale. Anul acesta Rapid s-a ci sat 
pe primul loc, totalizind II de 
puncte din 26 de meciuri, avîn t un 
golaveraj de 96:43. De fapt, ne 
scheletul echipei Rapid este alcă
tuită echipa națională a Austriei. 
Toți jucătorii echipei Rapid au 
fost selecțonați în lot: Zeman, 
Hanappi, Hapnel. Gieser, G-I'hic, 
Riegler, Korney I Halla, D:enst, 
Probst și Kbrner II.



Ion loniță și Aurelia Drăghici campioni
la proba de 1000 m.

Caiup.onatele de ciclism pe pistă 
ale R.P.R. au continuat ieri după-a- 
miază. pe velodromul Dinamo, cu 
desfășurarea probei de 1.000 m. cu 
start de pe loc la fete și băieți, 
precum și a rrobei de urmărire pe 
echipe. După ce Ion Vasile reali
zase în probe de 1.000 m. timpul 
de 1:20.1. Navrea a pornit foarte 
puternic in cursă, tnregistrînd pe 
primii 200 m cei mai uun timp din 
această zi. Porn-nrt însă prea tare, 
el nu a avut destul? resurse pentru 
a sfîrși puternic și a îrțfheiat cursa 
cu rezultatul de 1 18 Un rezultat
bun joține și concurentul următor. 
Constantin Reinhardt de la Fla
mura roșie. El realizează pe primii 
200 m. timpul de 18.2 sec. și obține 
timpul final de 1 min. 16 sec. 5/10. 
Constantin Dumitrescu de la Pro
gresul Casa Scînteii. campionul re
gional al acestei probe, obține un 
timp cu patru zecimi de secundă 
ma bun decît al lui Reinhardt : 
I : 16.1 Timpuri bune mai obțin 
Ourea 1 : 17 și Lemîndroiu I : 18. 
Ultimul care ia startul este cam
pionul și recordmanul probei, Ion 
loniță de le C C.A. La capătul 
curse sale, acele cronometrelor în- 
reg strează timpul de 1 min. 14 sec. 
2/10 timp cu care loniță cucerește 
primul loc și titlul de campion 
R.P.R le proba de 1.000 m. cu 
start de pe loc.

Iată clasamentul primelor șese 
locuri : 1. Campion R.P.R. Ion lo- 
n‘tă (C.C.A). 2. C. Dumitrescu
(Progr. C.P.C.S); 3. C. Reinhardt 
(FI roșie) : 4. V. Oprea (C.C.A.) : 
5—6. Gh. Navrea (C.C.A.) și St. 
Lemîndroiu (Dinamo).

Dacă despre rezultatele obținute 
te băieți se poate spune că sfnt 
mulțumitoare, rezultatele fetelor 
constituie un frumos succes. După 
ce Maria Bisag (Progr. C.P.C.S.) 
și H. luhasz (Dinamo) obținuseră 
timpuri destul de bune (1:28,2 și 
respectiv. 1:28,8). pornește tn cursă 
Venera Marinescu, campioana și 
recordmana tării. încă de la în
ceput ea pleacă puternic și nu slă
bește deloc alura, reușind să ob
țină un timp foarte hun, care în
trece cu două zecimi de secundă 
vechiul record al țării : 1:25.4.

Imediat după aceea, spectatorii, 
care au aplaudat cu căldură succe
sul Venerei Marinescu au prilejul 
să răsplătească, prin aplauzele lor. 
frumoasa comportare a Aureliei 
Drăghici de la Dinamo. Ba obține 
timpul de 1:25.3. stabilind astfel, 
un nou record la numai cîteva 
c'’ne după cel obținut de Venera 
Marinescu. Un timp bun mai în- 
re<r!s‘rează și SiVv'a Iosif de la 
F' roșie: 1:26,3. Insă nici una 
dintre concurentele următoare oare 
lan startul nu obțin un timp mai 
hun decît al Aureliei Drăghici și 
astfel aceasta cîșligă titlul de 
campioană R.P.R.

Iată clasamentul primelor locuri : 
1. Campioană R P.R. Aurelia Dră-

Atletul bulgar Anghel Kolev a alergat
100 m. in 10,5 secunde

SOFIA 19 (prin telefon de la 
corespondentul nostru).

Duminică a avut loc în -capitala 
R P. Bulgaria și în numeroase 
orașe din țară manifestații spor
tive închinate zilei culturii fizice și 
sportului din R. P. Bulgaria. Cu 
acest prilej, pe stadionul Vasil 
Lewski s-a desfășurat o grandioa
să manifestație sportivă de mase, 
cu prilejul căreia au evoluat sute 
de sportivi care au executat exer
ciții de gimnastică. Apoi au avut 
loc numeroase competiții sportive.

In cadrul întrecerilor de atle
tism au fost înregistrate o serie 
de rezultate excelente Cel mai bun 
rezultat a fost obținut de sprinte

Luptă strinsă în turul delist al Franței
P.4K1S. In turui ciclisi al Fiin

ței, una din cele mai populare com
petiții de ciclism din lume, lupta 
pentru primul loc este deosebit de 
strînsă Pînă acum s-au desfășurat 
zece etape. Cu toate acestea, dife
rențele de rezultate dintre primii 
clasați tn clasamentele individuale 
sînt foarte mici. Sîmbătă a fost zi 
de repaus, iar luni din cei 87 de 
alergători care au luat startul în 
cea de a 10-a etapă pe dis-anța 
Bordeaux—Bayonne (200 km), pri
mul ciclist care a ajuns la linia de 
sosire a fost francezul B-auv:n. El 
a parcurs cei 200 km, în 4 ore 56

R.P.R. | 
cu stan de pe ioc ; 
ghici (Dmamo) ; 2. Venera Mari
nescu (Dinamo) ; 3. Silvia Iosif
(FI. roșie) ; 4—5. Maria Bisag
(Prog. C.P.C.S.) și Eda Zurner 
(Fl. roșie); 6. H. Juhasz (Di- 
namo).

In seriile preliminarii ale cam
pionatului R.P.R. de urmărire pe 
echipe iau startul opt echipe, repre- 
zentînd : C.C.A., Dinamo. FI. roșie. 
Progresul C.P.C.S.. Constructorul 
și Recolta. Cele mai bune timpuri 
tn aceste serii le obțin. în ordine : 
echipa C.C.A. I, compusă din lo
niță. Oprea, Norhadian și Ion Va
sile: 5 min. 03.9; Dinamo I (R. 
Schuster. V. Georgescu. St. Le
mîndroiu, P Nuță) 5:08.8 și Pro
gresul C.P.C.S. 5:10,7. In primul 
sfert de finală iau startul echipele 
Progresul și Dinamo II. La înce
put. echipa Dinamo II are un mic 
avans dar. după trei ture, Progre
sul recuperează șl reușește să în
vingă. cu timpul de 5 mih. 09.8, 
echipa Dinamo II oare înregistrea
ză timpul de 5 min. 23,1. In cel de 
al doilea sfert de finală, echipa 
Dinamo I învinge în mod categoric 
echipa Constructorul șî înregistrea
ză cel mai bun timp din acest se
zon: 5 min. 02,8. O surpriză a con
stituit înfrîngerea echipei Flamura 
roșie, compusă din C. Șandru. C. 
Reinhardt, Marin Niculescu și Mar
tie Ștefănescu. de către tînăra e- 
chipă C.C.A, II. compusă din C. 
Voicu. V. Ionescu, F. Baciu șt D. 
Tupa. Echipa C.C.A. a înregistrat 
timpul de 5:11,3, iar echipa Fla
murii roșii 5:14,3. Ultimul slert de 
finală. în care s-eu întrecut C.C.A.
I și Recolta, a fost cîștigată sigur 
de către prima echipă, cere a 
prins-o din urmă în ultimul tur pe 
adversara sa. In semifinale s-au 
întîlnit echipa Dinamo I cu C.C.A.
II și echipa Progresul cu C.C.A. 1 
Dinamo reușește să întreacă cu tim
pul de 5:04.8 echipa C.C.A. II, Iar

- C.C.A. I, după o luptă foarte strîn- 
să, reușește să întreacă echipa Pro
gresul. Trebuie arătat că meritul 
acestei victorii i se datorește în cea 
mai mare parte lui loniță. care a 
condus echipa admirabil. Slab « 
mers V. Oprea, care părea obosit. 
In finală urmau să se întreacă 
C.C.A. I și Dinamo I. După șase 
ture, tn care ambele echipe au 
mers, uneori, la egalitate sau au 
avut fiecare un avans foarte mic. 
defecțiunea mecanică suferită de 
către Lemîndroiu. care lasă echipa 
Dinamo descompletată, face ca fi
nala să se amîne pentru a doua zi.

Astăzi, cu începere de la orele 
16.30 continuă pe velodrom între
cerile din cadrul campionatului 
R.P.R. Se vor d'sputa finalele la 
urmărire pe echipe băieți pentru 
locurile 1. 2 și 3, 4 precum și proba 
de urmărire individuală băieți și 
fete.

PAULA LAZARESCU

rul bulgar Anghel Kolev, care a 
parcurs distanța de 100 m. în ex
celentul timp de 10,5. Această per
formanță este unul din cele mai 
bune rezultate obținute anul acesta 
în Europa. Un rezultat remarcabil 
este și cel al atletului B. Popov, 
care, în proba de aruncare a cio
canului, a reușit 57,20 m., stabi
lind astfel un nou record bulgar. 
Excelent este și noul record al țării 
sale obținut de Gh. Necev în cursa 
de 800 m. plat. Atletul bulgar a 
corectat vechiul record de la 1;52,9 
la 1:51, ceea ce reprezintă, una 
din cele mai valoroase performanțe 
obținute în acest an pe pistele eu
ropene. Un alt record al R. P. 
Bulgaria a fost doborit de atletul 

ijun. 5ec.. înregistrînd o medie 
bnară de 40,482 km.

In clasamentul general individual 
conduce ciclistul olandez Vagtmans, 
cu numai 7 secunde avans față d? 
cîștigătorul celei de a 10-a etape, 
Bauvin, fiind urmat la mică dife
rență de ciclistul francez L. Bobet 
și ciclistul elvețian Koblet.

Este important de arătat că din
tre numeroșii cicliști care au aban
donat în etapele de pînă acum se 
numără și cunoscutul alergător 
francez lean Robie, care a cîștigat 
numeroase concursuri de mare am
ploare. printre care și turul Fran
ței.

Conferința maestrei emerite 
i sportului A. Rozeanu 

la uzinele „7 Noiembrie”
In cinstea Zilei Unionale a 

Sportivului, Comitetul orășenesc 
Arlus în colaborare cu editura 
C.F.S. au organizat în cursul săp- 
tămînii trecute, la uzinele „7 No 
iembrie" din Capitală, o conferin
ță cu tema „Cartea sovietică de 
sport, ajutor de preț in dezvolta
rea mișcării de cultură fizică și 
sport din patria noastră".

Maestra emerită a sportului. 
Angelica Rozeanu, a arătat tine
retului sportiv din fabrică rolul 
important pe care îl are sportul 
în educația comunistă a oamenilor 
sovietici, atenția și grija Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce și a Guvernului sovietic pen
tru crearea de condiții optime dez
voltării mișcării de cultură fizică 
și sport. In continuare, vorbitoa
rea a subliniat importanța cărții 
de sport și ajutorul, pe care aceas
ta îl dă atît celor care fac primii 
pași în sport cît și celor care sint 
preocupați de ridicarea măiestriei 
lor sportive.

După conferință, unii sportivi 
au arătat cît de mult le-a ajutat 
cartea sovietică de specialitate în 
pregătirea lor sportivă iar alții au 
pus întrebări referitoare la meto
dele întrebuințate de sportivii so
vietici în ridicarea măiestriei. 
După consfătuire a avut loc o 
demonstrație de tenis de masă în
tre Angelica Rozeanu și Mircea 
Popescu din lotul republican.

Turneul de șah de la Bușteni
— IERI S-AU JUCAT PARTIDELE 

ÎNTRERUPTE —
BUȘTENI 19 (prin telefon). — 

Turneul de șah al maeștrilor și al 
candidaților de maeștri a continuat 
luni prin partidele întrerupte din 
primele trei runde. Au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 

Soos-Sutiman 1—0, Seimeanu-
Erdely 0—1, Reicher-G. Alexan- 
descu '/i—'/i- Botez-Ciocîltea 0-1. 
Troianescu a întrerupt o partidă 
net pierdută la Voiculescu. Marți 
se va desfășura cea de a patra 
rundă, înaintea căreia Voiculescu 
și Rădulescu au realizat «jîte două 
puncte din două posibile, avînd o 
partidă întreruptă.

V. ZBARCEA 
corespondent

Gurgujinov, la proba de săritură 
în lungime; Atletul bulgar a reușit 
să sară 7,17 m.

Dintre probele feminine, se re
marcă rezultatul obținut de atleta 
Zarkina, care, în proba de săritură 
în lungime, a doborît recordul țării 
sale, obținînd rezultatul de 5,34 m.

★
In cadrul campionatului divizio

nar de fotbal al Republicii Popu
lare Bulgaria, în orașul Pleven s-a 
desfășurat luni întîlnirea dintre 
echipele Torpedo din localitate și 
Dinamo Sofia. După o întrecere 
dîrză, victoria a revenit echipei 
gazdă cu scorul de 1—0.

i ANTON LEBANOV

lavorsk* (R. Cehoslovacă) 
a cîștigat turneul internațional 
de tenis de la Sopot (R. P. Polonă)

VARȘOVIA, 19 (prin radio). In 
finala turneului internațional de 
tenis de la Sopot s-au întîlnit ti
nerii jucători lavorski (R. Ceho
slovacă) și Iancso (R. P. Ungară) 
Meciul a început duminică după a- 
miază, dar nu s-a terminat deoa
rece timpul a fost nefavorabil. în
trecerea a continuat luni, cînd a 
fost desemnat cîștigătorul turneu
lui. După 5 seturi foarte viu dîs 
putate, victoria a revenit cu 3—2 
lui lavorski.

Lovitura 
de pedeapsă

O... contestație
Știți ce s-a intimplat la meciul 

dintre Progresul Cristuri și Fulge
rul Batiz, din cadrul campionatului 
raional de fotbal? De unde să știți! 
Ziarul nostru n-a avut nici un... 
trimis special la această partidă și 
nici radiodifuziunea n-a însărcinat 
vre-un crainic să transmită fazele 
acestui meci. Am greșit și noi, a 
greșit și radio-ul. Erau multe, 
toarte multe de văzut fi de po
vestit...

Le-am aflat, cam tîrzior, arun- 
cindu-ne ochii pe contestația cu 
care a venit tn dinți, a doua zi, 
la sediul comitetului raional C.F.S. 
Hunedoara, tov. Doinean Muntea- 
nu, căpitanul echipei Fulgerul Ba
tiz.

Motivele pe care se sprijină con
testația sint 5 la număr. Dar or fi 
ele și întemeiate ? Să vedem ce 
părere aveți și Dv...

Punctul I din contestația fotbaliș
tilor din Batiz se referă la teren, 
sau mai bine zis la... gropile de pe 
teren. Cam pretențioși, oamenii 1 
Ctteva gropi găsești și pe unele 
stadioane cu gazon de pe la orașe, 
așa că mai închizi ochii cînd te... 
lovești de ele pe terenul din Cris
turi I A. dar uitasem : pe teren nu 
erau numai gropi, ci, din loc în 
loc, se aflau și niște... clăi cu fîn! 
Ce căutau acolo ? Ce caută... fot
baliștii acolo, e gata să ți-o reteze 
proprietarul clăilor, care contestă 
afirmația tov. Filip Ivan, președin
tele Sfatului Popular, că acolo e 
teren de sport. Oricum, deocam
dată, se joacă și fotbal pe teren 
și tot acolo se depozitează și clăile 
de fîn, deobicei... In același timp! 
La meciul dintre Progresul Cristuri 
și Fulgerul Batiz se aflau pe teren 
6 clăi cu fîn proaspăt cosiți Una 
prin careul de 16 metri, alta pe 

'la centru, vreo două pe lingă tu
șe, iar una chiar lingă poartă. Și 
ce faci tu ca portar ? Pămîi să 
aperi poarta, sau începi să dai tîr-

Singură la părinți...
Pe lingă alte secții pe ramură 

de sport, colectivul sportiv Meta
lul din Cluj are și una de atle
tism. Că există o astfel de secție, 
asta încă nu spune nimic. Tre
buie să și activeze. Și, in fond, 
or putea activa Tineri dornici să 
practice atletismul, sint mulți. 
Din păcate însă, pantofi cu cuie 
sint puțini „Puțini", e un fel de 
a vorbi, pentru că tn realitate sec
ția de atletism a colectivului spor
tiv Metalul din Cluj are., o sin
gură pereche de pantofi cu cuie! 
Probabil că la început acești pan
tofi nu au avut decît rolul de... 
model, dar cum nu s-au mai cum
părat alți pantofi, perechea de 
probă a fost... probată zi de zi de 
toți membrii secției de atletism

De altfel, dacă vreți să știți, 
antrenamentele dt curg in felul ur
mător. Sînt 10 tineri dornici să 

coale să vezi dacă nu e cineva 
ascuns după claie, vre-un înaintaș 
care îți toarnă un gol cînd nu te 
aștepți!...

Punctul II amintește despre re
petatele opriri ale jocului, cauzate 
de discuțiile dintre jucătorii din 
Cristuri și proprietarul clăilor, care 
nu numai că nici gînd n-avea să 
le scoată de pe teren, dar voia să 
aducă și altele, susținînd că n-are 
unde să le puie /...

Punctul III al contestației spune 
că din cauză că arbitrul se toi 
lăsa așteptat, meciul a început la 
orele 18,10 în loc de 17,30, așa că 
jucătorii din Batiz care făcuseră 
cuvenita „încălzire" în vederea orei 
de începere fixată inițial, se... ră
ciseră complect între timp!

Punctul IV se sprijină^pe Faptul 
că arbitrul venise la meci eu.. 
mîinile în buzunar. Nici tu ceas, 
nici tu fluier. Cu ceasul, s-a mai 
descurcat el cum s-a descurcat, 
trăgtnd mereu cu urechea la ceea 
ce îi sufla din cînd tn cînd arbitrul 
de tușe, care avea un ceas de 
buzunar. Cu fluierul a fost însă 
mai greu. Oricît își potrivea el 
degetele tn gură, nu reușea întot
deauna să scoată un sunet care să 
semene a fluierat, așa că mai tre
buia din cînd in cînd să strige din 
toți rărunchii:

— „Bă, opriți-vă c-a fost ofsaid! 
(Probabil că ieșise unul de după... 
Claie !).

Punctul V (și ultimul) arată că 
s-a jucat doar 52 minute din meci, 
fiindcă a plouat, și în 38 minute, 
cum înaintașii din Batiz erau puși 
pe fapte mari, cine știe ce se mai 
putea întîmplă...

Corespondentul nostru I. Tă- 
taru subliniază vina comisiei raio
nale de fotbal și a colegiului raio
nal de arbitri. Și credem că pe 
chestia asta nu există nici o... 
contestație!

fugă? Foarte bine i Unul aleargă 
și 9... se uită. Apoi, alergătorul, 
își descalță pantofii și îi dă urmă- \ 
torului... Și așa mai departe. De 
multe ori, pantofii nu se potri
vesc pe piciorul tinerilor. Sînt 
prea mari. Cum alți pantofi nu 
există, atleții se văd nevoiți să-i 
...ajusteze pe măsura lor, indopin- 
du-i cu cîlți sau cu vată.

Dacă tovarășii care gospodă
resc colectivul sportiv Metalul din 
Cluj, își închipuie că în felul a- 
cesta se poate ajunge la dezvol
tarea secției de atletism, se înșea
lă amarnic Cu asemenea proce
dee, greu să mai îndemni tinere
tul din colectiv să se întreacă la 
fugă. Cel mult, poți să-l pui pe... 
fugă.
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