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tent de mare emotie pentru tîrgovișteni. Este minutul 2 
iului derbi Metalul—Dinamo Galati și Daraban (Dinamo) 

profită de o ezitare a apărării adverse, îl pune pe 
greșit pe Andrei și înscrie. Scorul fina! a fost. însă, 2—1 
oarea gazdelor. Foto: M. Rahoveanu

Ne scriu 
corespondenții

OCNA MUREȘULUI. Consiliul 
regional U.C.F.S. Cluj în cola
borare cu asociația sportivă Soda 
Ocna Mureșului, a organizat un 
concurs „Drumeții veseli" cu te
mele : „Epocala realizare a știin
ței și tehnicii sovietice în cuce
rirea cosmosului" și „Succese ale 
sportivilor romîni pe plan inter
national la atletism, handbal, ho
chei pe glicajă și tenis de masă, 
dc la 1 ianuarie 1961". Concursul, 
primul de acest fel organizat la 
Ocna Mureșului, s-a bucurat de 
un deosebit succes. Cele mai bune 
răspunsuri au fost date dc Ion 
Ștefan, Remus Sabău, Ioan Pan
tea.

Ion Ilea și C. Popa — coresp.

CLUJ. Intre D.S.A.P.C. Cluj 
și D.S.A.P.C. Banat se desfășoară 
în prezent o întrecere în domeniul 
îmbunătățirii muncii de proiectare 
în construcții. Paralel, vor avea 
loc și întreceri sportive între sa- 
lariații celor două întreprinderi. 
In vederea acestor concursuri e- 
chipele de fotbal și volei din ca
drul D.S.A.P.C. Cluj se pregătesc 
cu multă seriozitate. Iată o acțiune 
care ar merita să fie extinsă.

Ștefan Tămaș — coresp.

Oricine trece de-a lungul 
drumurilor frumoasei noastre 
patrii nu se poate să nu ob
serve, în fiece localitate mai 
importantă, numeroase tere
nuri de sport, pe care se des
fășoară însuflețite întreceri 
sportive. Aproape oriunde este 
un teren liber, printre case 
sau în marginea orașelor și 
satelor, copii și tineri preferă 
să-și folosească timpul liber 
practicînd o formă de sport 
sau alta. Aceasta chiar 
dacă felul în care se 
manifestă ei ca sportivi 
nu are un caracter or
ganizat. Cu alte cuvinte, 
sportul a devenit o pre
ocupare generală.

Mîndria noastră este 
că, în centrele impor
tante ale țării, în 
centrele industriale, minie
re, se găsesc terenuri de sport 
moderne, amenajate cu grijă și 
cu gust, așa încît se pot com
para cu realizări importante 

din alte țări. Și în Capitală, 
construcții și amenajări ca 
Floreasca, Dinamo, Stadionul 
Republicii și mai ales Stadio
nul „23 August", arată în ce 
fel înțeleg partidul și guver
nul să ajute mișcarea sporti
vă, aducînd-o la cel mai înalt 
nivel.

Toate aceste aspecte sînt pe 
deplin confirmate, în fiecare 
ramură de sport, de recunoaș

terea obținută de către spor
tivii noștri în manifestările 
din țară și din străinătate. Pe 
drept cuvînt simțim o mîndrle 
patriotică deosebită atunci 
cînd sportivii noștri se întorc 
cu glorioase trofee din compe
tițiile internaționale.

Cu totul alta era situația în 
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc. Pe acele vremuri, 
sportul era exclusiv rezervat 
bogătașilor. Ei erau singurii

âu ClUHUtUl
vametui

care aveau timp liber pentru 
sport. Pe de altă parte, frec
ventarea unui teren de sport 
era legată de o cotizație des
tul de mare pe care în nici un 
caz nu puteau s-o plătească 
cei cu venituri mici. Și mai 
ales organizarea acestor cercuri 
sportive pe vremuri era astfel 
făcută, încît nu erau primiți 
decît acei care făceau parte 
dintr-o... anumită categorie so
cială.

Contrastul este grăitor 
referindu-ne Ia atitudinea de 
astăzi față de sport și cultură 
fizică. Atitudinea nouă este

urmarea concepției noi despre 
societate, despre viață, despre 
muncă.

Pentru noi, munca este și o 
îndatorire patriotică, și dovada 
unei conștiințe cetățenești ri
dicate, dar și cheia sănătăți» 
mintale și fizice. Un om care 
nu muncește rămîne în afara 
formelor de viață care asigură 
progresul și fericirea omenirii.

Munca cere însă un orga
nism sănătos, puternic. Trebuia 

să dobîndim elasticitatea 
de minte și de trup ne
cesare permanent orică
rei situații în munca 
de astăzi. Noi nu mai 
putem concepe o ati
tudine pasivă, o muncă 
făcută mecanic, fără entu

ziasm, fără dorința de amelio
rare, fără inițiative perso
nale, fără a ne preocup.» 
ce rezultate aduce această mun
că pentru colectivul din care 
facem parte și pentru colecti
vitate în special.

Experiența este convingă
toare. Vedem astăzi în uzine, 
în fabrici, în mine și la tran
sporturi, în agricultură și în 
orice formă de muncă cum

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele europene de box

I. Mihalic, V. Mîrza și V. Badea învingători

iubitori ai voleiului din Constanta au finut să asiste 
biul codașelor" campionatului republican masculin Farul 
•fa—Petrolul Ploiești, desfășurat în ultima etapă.

Foto : P. Romoșan

BUCUREȘTI. Numeroși munci
tori de la întreprinderea de in
dustrie locală „Victoria" au par
ticipat la inaugurarea campiona
tului de fotbal al asociației lor 
sportive. Consiliul asociației, al 
cărui președinte este Iov. Gh. Cio- 
banu, și-a întocmit un plan de 
muncă în care sînt prevăzute or
ganizarea unor întreceri de același 
gen și la volei, șah, tenis etc.

IV. Șerbănescu — coresp.

BELGRAD 5 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Specialiștii boxului european 
privesc cu tot mai mult inte
res evoluția boxerilor romîni 
pe ringul din Sala expoziției 
belgrădene. Atenția de care se 
bucură reprezentativa țării 
noastre e pe deplin justificată. 
Șapte din cei zece pugiliști ro
mîni (Dobrescu. Puiu, Gheor
ghiu, Mihalic, Mîrza, Badea și 
Negrea) care au evoluat în pri

Duminică, pe stadionul „23 August**

Cuplaj fotbal-rugbi
Intî.nirea internațională de rugbi Selecționata orașului 

București — R. C. Lourdes (Franța) se va disputa duminică 
pe stadionul „23 August" din Capitală, în cadrul unui intere
sant cuplaj fotbalistic. Programul a fost astfel alcătuit:

Ora 14.15: C.C.A. — ȘTIINTA CLUJ
Ora 16.00: SEL. BUCUREȘTI _ R. C. LOURDES
Ora 17.30: RAPID — DINAMO BACĂU.
Ordinea jocurilor de fotbal a fost stabilită prin tragere ta

mele trei zile au realizat vic
torii prețioase.

Ieri după-amiază Vasile Mîr
za l-a învins pe olandezul 
Wolters. Mîrza a intrat în 
ring puțin timorat, dar după 
cîteva schimburi și-a revenit. 
Boxerul romîn a avut un ad
versar tenace dar dezordonat, 
tapt care l-a împiedicat să ac
ționeze cu claritatea-i cunos
cută. In repriza a treia de altfel, 
Wolțers a fost avertizat de 
două ori de către arbitrul elve
țian Nicole, ceea ce a făcut ca 
victoria lui Mîrza să fie si mai 
evidentă.

Aceleași emoții le-a încercat 
la începutul meciului și Virgi! 
Badea, care a cîștigat întîlnirea 
cu Stantiev (R.S. Cehoslovacă). 
Reprezentantul nostru a domi
nat majoritatea timpului, dar 
atacurile sale nu au fost întot
deauna eficace. El are totuși 
meritul de a fi avut inițiativa.

Un meci deosebit de dina
mic și spectaculos l-au furnizat 
Lagutin (U.R.S.S.) și Tomic 
(Iugoslavia). Lagutin a început 
partida plasînd excelente directe

IOSIF MIHALIC

Azi, start in campionatele i 
de tenis ale R. P.

intr-una din seriile cursei dc 100 m din cadrul etapei pe Capitală a campionatelor școli- 
sionale. Cîștigătorul probei, Gh. Zamfirescu, elev la Șc. profesională a Uzinelor „23 Au- 

realizat rezultatul dc 11,4 sec.
l'olo : 15. Ciobanu

De azi dimineață, terenurile 
de la Progresul — gazda tra
dițională a marilor întreceri de 
tenis — vor fi locul de desfă
șurare a campionatelor inter
naționale ale R. P. Romine, 
ediția 1951. Timp de șase zile 
în Capitala țării noastre își vor 
disputa întîietatea jucători și 
jucătoare de tenis din cinci 
țări : U.R.S.S., R. P. Polonă, 
R. D. Germană, R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă.

în joc sînt cinci titluri de 
campioni internaționali ai R. P. 
Romine; simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt. In 
toate aceste probe se așteaptă 
o dispută interesantă, în între
cere fiind prezenți o serie de 
tenismani cunoscuți.

Ca de obicei proba de simplu 
masculin, ale cărei jocuri (pre
liminarii și meciuri din primul 
tur) încep de azi dimineață, 
trezește cel mai mult interes. 
Vom vedea în întrecere pe re
putatul campion sovietic Mi
hail Mozer, sosit împreună cu 
ițn alt reprezentant de frunte al 
tinerei generații de tenismani 
din U.R.S.S., Andrei Potanin. 
Ultimul s-a numărat printre 
participanții ultimelor ediții 
ale turneului de la Wimbledon, 
obținînd succese remarcabile în 
întrecerea juniorilor. Pentru

titlul de campion Ia simplu 
masculin, concurează cu șanse 
și experimentatul jucător polo
nez Jan Radzio, care a mai 
evoluat și cu alte ocazii în 
țara noastră. Radzio, ca și 
coechipierul său B. Manevski, 
figurează pe locurile 3—4 (1a 
egalitate) în ultimul clasament 
al federației de tenis din R. p. 
Polonă. Un cuvînt greu de 
spus vor avea și jucătorii frun
tași din R. D. Germană. W. 
Rautenberg (nr. 2) și P. 
Făhrman (nr. 3), iar într-o 
comportare bună speră tinerele 
rachete ale R. P. Bulgaria :

M. Mozer (U.R.S.S.)
Foto: B. Ciobanu

(Continuare în pag, a 4-a)

de stingă și nelăsîndu-i adver
sarului său posibilitatea să-și 
organizeze apărarea. In rundul 
doi Lagutin primește multe lo
vituri după ceafă, fără ca To
mic să fie avertizat. Boxerul 
iugoslav atacă hotărît și obține 
un ușor avantaj. Ultima repriză 
insă, este la discreția lui La
gutin care trimite lovituri clare 
și eficace, obținînd o meritată 
victorie la puncte.

Aseară Mihalic l-a întîlnit pe 
A. 'Mițev (Bulgaria). întîlnirea 
a fost spectaculoasă datorită 
reprezentantului nostru care a 
impresionat prin claritatea^ și 
duritatea loviturilor. Încă 4din 
primul minut Mihalic domină 
insistent obligîndu-1 pe Mițev 
să intre într-o defensivă dispe
rată. Spre surprinderea tuturor 
însă, ta un corp la corp Mihalic 
este lovit la cap și cade la po
dea. Arbitrul italian Checchi îl 
numără dar imediat îi dă un 
avertisment boxerului bulgar. 
Din repriza a doua dominarea 
pugilistului nostru este și mai 
evidentă. Chiar la începutul 
reprizei el plasează cîteva lovi
turi la plex, trimițîndu-1 pe Mi
țev la podea : K.O. De subli
niat că victoria prin k.o. a iui 
Mihalic este cea de a doua vic
torie de acest fel realizată pînă 
acum la aceste „europene" 
(cealaltă a fost obținută tot de 
un reprezentant al țării noa
stre, Constantin Gheorghiu),

Iată alte rezultate înregis
trate în întîlnirile desfășurate 
luni : Categoria semimijlocies 
Mc. Kenzie (Scoția) b.p. Gliol- 
ke (R.F.G.). Categoria mijlocie 
mică: Mazinki (Italia) b.p. A- 
lipijev (Bulgaria). Keddie (Sco
ția) b.p. Kuczmierz (Polonia), 
Nemeth (Ungaria) b.p. Ocana 
(Gibraltar), Heidel (R.D.G.) 

b.p. Power (Irlanda), Lloyd 
(Ânglia) b.p. Mattson (Finlan
da).

R, gALARAȘAMX



Concursul cultural-sportiv

LA START... LUGOJENII!
După săptămîni de timp nefavora

bil, deasupra orașului de pe malul 
Timișului a apărut un soare zîmbi- 
tor, care te îmbia să ieși în aer 
liber, să te întreci, să faci sport. Ti
nerii n-au stat mult pe gînduri. Sta
dionul și terenurile de sport din 
Lugoj au fost pur și simplu... „asal
tate" de iubitorii de întreceri sportive. 
Atletismul a inregistrat o participare 
numeroasă. De nu mai puțin succes 
s-au bucurat și întrecerile la volei, 
fotbal și handbal. O serioasă „concu
rență" a făcut, sporturilor mai sus 
amintite, gimnastica. Numărul celor 
care s-au întrecut la această disci
plină, pină in prezent, depășește cu 
mult cifra de 700.

Cea mai serioasă preocupare pentru 
mobilizarea tinerilor in întreceri au 
dovedit-o asociațiile sportive : Voin-

ța. Știința, Avîntul și Școala profe
sională textilă.

Un viu interes față de Concursul 
cultural-sportiv l-au dovedit și tinerii 
din satul Silagi, comuna Buziaș. Aci, 
toți membrii asociației sportive Pod
goria s-au înscris în întrecerile de 
fotbal. Cu ajutorul conducerii gos
podăriei agricole colective din loca
litate consiliul asociației sportive a 
reușit să-și completeze materialele 
necesare practicării mai multor dis
cipline sportive. Lucruri îmbucură
toare am întîlnit și în satul Bodo, 
comuna Balinț. Asociația sportivă de 
pe lingă G.A.C. „Brazdă Nouă“ din 
localitate numără peste 160 de mem
bri U.C.F.S. Ei au participat cu toții 
în întrecerile de volei și fotbal.

T. R.

La Osica n-a venit încă vara?
Deși sezonul de activitate spor

tivă în aer liber a sosit de mult 
se pare că consiliul asociației spor
tive Oțelul din Osica de sus, ra
ionul Balș, nu știe acest lucru. Ti
nerii și tinerele din această comună 
așteaptă cu nerăbdare să se întreacă 
in diferite competiții de masă. Se 
pare că consiliul mai sus amintit 
ori nu cunoaște această dorință a 
tinerilor ori are alte „griji". Ei. 
adică cei din conducerea acestei

prin sport numai...

ca tovarășii
U.C.F.S. - 

din i

de 1» 
Balș să 

conducerea

asociații, înțeleg 
fotbal 1

Ar fi timpul 
consiliul raional 
le „explice" celor
acestei asociații că a face sport în
seamnă nu numai a juca fotbal ci 
și a te întrece la atletism, a juca 
volei sau tenis de masă, ceea ce 
doresc din inimă tinerii dm comună

AUREL ROȘCA-coresp.

Se extinde gimnastica 
în producție

rodnică activitate de popu'ari- 
și extindere a gimnasticii in

O
zare - - =
producție in cadrul întreprinderilor 
din orașul Craiova o duce un co
lectiv condus de dr. Șerban Avră- 
moiu, în cadrul căruia s-a evidențiat 
in mod deosebit profesoara de edu
cație fizică Constanja Albiș.

Datorită activității depuse de acești 
activiști obștești, nu de mult la în
treprinderea „11 iunie** a fost in
trodusă gimnastica în producție î’> 
secțiile „lăcătușerie" și „mecanică 
și tîmplărie". De asemenea, la de- 

C.F.R. comanda exercițiilor se 
acum prin stația de amplifi- 
ceea ce creeazăcare.

tăți de extindere a 
producție în cit mai 
V. SANDULESCU, I.

coresp.

mari posibili- 
gimnasticii în 

multe secjii. 
PLEȘOIANU

O asociație fruntașă pe regiune...
...Uzinele „Vasile Tudose" din Coli- 

bași. Alei asfaltate, pomi falnici de o 
parte și de alta și multe, multe afișe 
sportive. „Tineri și tinere — parti
cipați la concursul cultural-sportiv 
al tineretului**, „Azi ia ora 16 meci 
de fotbal între sectoarele turnătorie 
și strungărie". Curînd întîlnim tova
răși din conducerea asociației sporti
ve. începem o discuție ale cărei 
utilate le notăm mai jos.

re-

OBIECTIVUL NR. 1

se...
Me-

Întrecerile din cadrul Concursului cultural-sportiv al tineretului au j 
totdeauna dispute ilirze între tinerii participanți. lată-i pe sportivii 
„Tudor Fladimirescu" din Capitală, disputindu-și intiietatea pe terenul ti

TREABA BUNA

Ca orice asociație care 
respectă, și consiliul asociației 
fatal Colibași și-a pus ca obiectiv 
de frunte în planul de muncă pro
blema dezvoltării bazei materiale. 
Socoteala a fost simplă „Avem 2000 
de membri în U.C.F.S. 
spus membrii consiliului —
că trebuie să ne îngrijim să

— și-au 
înseamnă 

le
asigurăm acestora o activitate cit 

neaceasta
echipament 
sursă de 

sportive au

Dar cotizațiile nu au constituit 
singura sursă de întărire a bazei 
materiale a asociației Metalul Co- 
libași. 
ședințe tov. Radu Preda) a ținut 
și de data 
de sportivi 
consiliului asociației 15 la 
fondul sindicatului.

— Aveți acum fonduri 
— le-au spus sportivilor, 
din Comitetul de partid 
atențî cum le cheltuiți!

— Organizăm munca 
pentru amenajarea bazei

Și, ca la o comandă, mii 
citori au ieșit la muncă entuziaști, 
pentru a-și amenaja baza sportivă a 
uzinei. S-au făcut săpături de pă- 
mînt de 10.000 m.c., s-a drenat și 
brăzdat terenul de fotbal, pista de 
atletism a încercuit ca un inel ver
dele gazonului. 100.000 de 
muncă patriotică - acesta 
zultatul muncii tinerilor de 
nele „Vasile Tudose" 1

Comitetul sindicatului (pre-

aceasta să fie alături 
să aloce 
sută din

și a hotărît

însemnite
tovarășii
— fiți

patriotică 
sportive 1 
de mun-

ore de 
este re
ia uzi-

M1NDRIA MUNCITORILOR

trăgătorii, iar peste puțin timp vor 
lua startul atlcții, jucătorii de oină 
și cicliștii.

— Ați asigurat stimularea frun
tașilor în competițiile de mase?

— Consiliul asociației a hotărît ca 
cîștigătorii Concursului cultural- 
sportiv precum și cei clasiați pe 
locul doi (la fotbal și volei) să ia 
parte Ia o excursie pe Valea Pra
hovei.

CALENDARUL COMPETIȚ1ONAL

oglinda activității

sportivi din regiune 
consiliului

care mulți acti- 
privesc 

acestei asociații 
Interesul lor

concretizat printr-o vizitămai bogată. Dar, pentru 
trebuie o bază sportivă, 
și materiale**. Principala 
procurare a materialelor
fost, firește, cotizațiile. Toți cei 2000 
de membri ai asociației sînt tineri, 
toți au pasiune pentru activitatea 
sportivă. într una din zile, consiliul 
asocrafiei a convocat o adunare ge
nerală. La un moment dat, cînd s a 
pus problema cotizațiilor cei din sală 
s-au angajat ca în fiecare lună să co
tizeze mai mult de 1 leu. Așa se 
face că lunar intră în fondurile 
asociației sportive aproape 9000 ue 
lei.

Muncitorii de la uzinele „Vasile 
dcse“ găsesc totdeauna timp să discute 
și despre sport. Pasiunea 
muncă este împletită cu 
tru activitatea sportivă, 
anul
volei erau gata-gat3 să 
în categoria A dar înaintea ultimu
lui „hop“, în baraj, au fost întrecuți 
de voleibaliștii 
prezent,
din nou la un loc în 
de data 
piardă.

trecut, băieții din

Tu-

lor pentru 
aceea pen- 
Aîlăm că 
echipa de 
promoveze

De temeinica organizare a acti
vității competiționale de la asociații 
Metalul Colibași s-a dus vestea în 
întreaga regiune Argeș. Așa Se ex
plică interesul cu 
viști 
munca
fruntașe pe regiune, 
a fost 
puțin obișnuită. Intr-o zi au poposit 
la poarta uzinei numeroși activiști 
sportivi din asociațiile Chimia Go
vora, I.M.S. Cîmpulung, Progresul 
Argeș, Textilistul și Rapid Pitești, 
Minerul Golești, Forestierul Stîlpeni 
ș.a. Veniseră... 
să învețe din 
Metalul. S-au 
bleme privind
cotizațiilor, înscrierea 
U.C.F.S., alcătuirea și 
deplinirii calendarului 
Acesta conține obiective precise, re
alizabile, care sînt urmărite siste
matic de membrii consiliului. Majo-

la fața locului ca 
experiența asociației 

dezbătut multe pro- 
modul

$i-au amenajat 
noi baze sportive
Cu prilejul „Lunii construcțiilor 

și amenajărilor de baze sportive", în 
raionul I Mai din Capitală au apărut 
numeroase terenuri de sport, ca ur
mare a muncii entuziaste a tinerilor 
din cadru] asociațiilor sportive. Ast
fel. elevii școlii profesionale Galvani 
Tei și-au amenajat două terenuri de 
volei, două de baschet și unul de 
handbal în 7, Salariații spitalului 
Fundeni au muncit cu entuziasm pen
tru amenajarea bazei sportive din in
cinta spitalului. De curînd ei au ter
minat construcția a două terenuri de 
volei și unul de handbal în 7, iar în 
prezent își amenajează un teren de 
tenis. Tinerii de la întreprinderea 
I R.A I, mobilizați de organizația 
U.T.M și de consiliul asociației spor
tive își construiesc în prezent tere
nuri de volei, baschet și handbal.

echipa

de încasare a 
de membri în 
urmărirea în- 
competitional.din Constanța. In 

fabricii candidează 
„A“ pe care, 

asta speră să nu-I maî
Fotbaliștii au cîștigat anul 

trecut campionatul regional (seria I), 
dar, ca și voleibaliștii, au 
meciul de baraj cu Chimia 
ratînd astfel posibilitatea de 
în categoria B. Trăgătorii, 
de tenis de masă, șahiștii, 
aeromodeliștii, se numără printre cei" 
mai buni sportivi din uzină. Ajus- 
torul ■ I 
Aurel i 
mescu, 
Opran, 
nologul 
Baciu și alții sînt tineri 
stituie mîndria uzinei și ; 
lor.

— Desigur că numai 
cei 2000 de membri aj 
fost angrenați în activitatea de per
formanță... Dar ceilalți?

— Nici ceilalți nu stau cu mîinile 
in sîn, mi-a spus tovarășul Sorescu. 
Dacă anul trecut la noi în fabrică 
nu se putea vorbi de o activitate 
sportivă de mase, în schimb, acum 
avem cu ce să ne mîndrim. 
echipe de fotbal se întrec în momentul 
de față în Concursul cultural-sportiv 
al tineretului. La fel voleibaliștii,

pierdut 
Govora, 

a activa 
jucătorii 
boxerii.

Radu Gheorghe, rectificatorii 
Popa, Ion Dincă și Ion To- 
controlorul tehnic Genoveva 
inginerul Ion Voinescu. teh- 

I Ion On, frezorul Maria 
care con- 
asociațieia

se vor realiza.

ritatea obiectivelor propuse în ca-
lendar — pină la această dată —
sînt îndeplinite, ceea ce face să
existe garanția că și pe viitor ele

R. CALARAȘANU

Acum o lună, numărul celor ce au 
auzit, pe 
raionului 
echipele 
ȚIA, era 
o astfel de întrebare cu două luni în 
urmă, singurul răspuns pe care l-ai 
fi primit ar fi fost o ridicare din. 
umeri. Era și firesc. In evidența aso
ciațiilor sportive, pe care o găsești 
la sediul consiliului raional U.C.F.S. 
mai sus amintit, Construcția e trecu
tă mai pe la urmă, însoțită de laco
nica notație: „înființată in februarie 
1961“. Deci, numai patru luni de exis
tență. Cam puțin timp pentru a face 
o treabă bună. Cei ce modifică Ca
pitala și in verticală ți in orizonta
lă sînt insă și in treburile sportive 
la fel de... grăbiți.

In momentul înființării noii aso
ciații numărul membrilor U.C.F.S. a 
fost de 1000, dar în scurt timp, din 
cauza transferării unor muncitori și 
tehnicieni pe alte șantiere, numărul 
lor a ajuns la 400. In primul rind, 
trebuia, deci, pornită o serioasă cam
panie 
cadrul 
a fost 
zicem 
ductive. 
muncitori și tehnicieni pe terenurile 
de sport ? Cine va înscrie mai mulți 
membri in U. C. F. Ș. 2 Pentru 
buna reușită a acestei acțiuni fie
care membru al noului consiliu a 
răspuns direct la locul de produc
ție, 
celor 
lingă 
ție 
cu greu ai fi găsit șantier fără de 
lozinci care chemau constructorii să 
facă sport, să se înscrie in U.C.F.S. 
Pentru a se asigura un succes deplin 
acestei acțiuni, s-a colaborat îndea
proape cu organizațiile U.T.M.

Astfel, la întreprinderea Instalații 
montaj nr. 1 in numai două săptă
mâni numărul noilor înscriși a trecut 
de 100! Cei de la întreprinderea 
Produse industriale 207 (Iosif Ne- 
delcu-responsabil sportiv pe unitate) 
nu s-au dat nici ei în lături, 
două unități — dependente pe 
de producție — timplăria din 
Iancului și unitatea Rudeni 
responsabilii sportivi C. Dinu și 
tre D. Ion (membri ai consiliului 
ciației sportive) 
de bătaie". Cum 
de noi ? Prin 
fapte I! Și au 
unor întreceri de șah, 
masă, 
bal. .
de convingere, de atragere pe tere
nurile de sport. „Vino de te întrece 
cu noi, vino și tu în rîndurile mem
brilor U. C. F. S.!“ Ce rezultat s-a 
obținut ? In luna aprilie la „207“

terenurile de sport din raza 
Tudor Vladimirescu, de 

cu denumirea CONSTRUC- 
foarte mic. Dacă ai fi pus

de atragere a noi elemente in 
asociației sportive. începutul 

făcut cu inițierea unei — să-i 
— întreceri între unitățile pro- 

Cine va atrage mai multi

Și astfel a început întrecerea 
9 unități de producție, pe 
care activează noua asocia- 

sportivă. După citeva zile

Cele 
linie 
șos. 
prin 
Pe

as o- 
au făcut un „plan 
să-i atragem alături 
vorbe ? Nu ! Prin 
început organizarea 

tenis de 
, volei și bineînțeles... fot- 
A fost cea mai bună metodă

peste 200 de noi oameni ai 
s-au inserts in rîndurile mc 
U.C.F.S. La fel s-a procedai 
întreprinderea 3 Construcții 
unități.

In concluzie, in trei luni 
s-a ajuns de la 400 la 1345 di 
bri U.C.F.S. Acest fapt n-ar ; 
posibil dacă n-ar fi pus urni 
treg consiliul asociației î și m 
fost mobilizați toți instructo 
luntari și întreg activul obș 
asociației. Trebuie să noi 
faptul că toți membrii a: 
sint cu cotizația la zi. Acest 1 
datorește și faptului că 
U.C.F.S. este lipit imediat in 
la achitarea cotizației.

Dar a inscrie numai meml 
nu le da posibilitate să fac 
ar fi numai o jumătate de 
De aceea, consiliul asociației 
o foarte 
tinue a : 
tiții de 
la sută 
practică 
pionatele 
echipe de fotbal, două de i 
masă, una de popice, una d< 
trei de volei. In afară de 
asociația mai are 9 echipe d 
și tot atitea de volei care ri 
întreprinderile pe lingă care 
nează asociația în cadrul co 
lor de mase. La „207“ sint 3i 
hiști, la I.A.C. jgO, la Intreț 
3 Construcții ț]Mte 40, iar 
de masă au “Lat pești
tineri și virstrf...., cadrul i 
lor organizate in „„rul can 
lui pe asociație. Crosul „Să 
năm 1 Mai“ a constituit un 
succes. Pe lingă o bună m 
peste 1000 de participanți (!), 
șit și selecționarea unor 
valoroase care compun in 
secția de atletism. In mom 
față atleții se pregătesc j 
participa la campionatul răii 
mai nouă secție este cea de 
ființată... săptămina trecută 
boxeri sint antrenați de c 
pugilist și 
tea.

Planuri 
mul rind 
handbal in 7 at it pentru bi 
și pentru femei. începerea 
mentelor la gimnastică și i 
unei secții de

La asociația 
s-a muncit cu 
cit in colectiv, 
biroului și ai 
și-a adus contribuția sa. la 
tele sint cele pe care le-aț 
prezentul reportaj și, binein 
ce vor mai urma...

mare atenție angrena 
membrilor in diferite 
mase. In prezent, ) 
din numărul celor 
un sport oarecare.

• raionale activeazi

actualul antrenor

de viitor ? Multe, 
înființarea unor i

turism, 
sportivă C 
spor fiindcă 
Fiecare dintri
consiliului

satul, ce i 
menii ? C 
treci mar» 
reușit su 
apară în
Știi însă t 

și jumătate așa

Carnet de reporterAsemănarea e per
fectă. Involuntar, 
pradă frămintărilor, 
aducea cu... statuia 
lui Rodin: „Gîndi- 
torul”, marmură ce 
a consolidat faima 
cez. Aparenfele sînt 
De aproape, omul nu avea mina gîndi- 
toare, împietrită, ca statuia de sub bol
țile Louvre-lui. Deși citeva cute îi brăz
dează încă fruntea, undeva , pe la col
ini ochilor, s-a ivit o licărire ștrengară. 
încetul cu încetul întreaga față s-a lu
minat intr-un surîs pornit din adincuri.

Nu îndrăznesc să tulbur reveria celui 
din fața mea. De fapt nu-i o visare. 
K ceva real, palpabil. Proba o con
stituie însăși metamorfoza prin care a 

", trecut: supărare, îngîndurare și acum 
înseninare. Geneza stărilor a început 
astfel: în drum spre vestiar, o fată a 

Șapte Zros(ît un cuvint. Celelalte au mai aclău- 
" gat citeva Una a insistat. Omul, antre

norul le-a ascultat, nu le-a dat dreptate, 
n protestat. Ele, nu și nu! l’or așa, cum 
zic, și pace.

„C O N F IL II €
duhnitorului fran- 
uneori amăgitoare.

parte din
w

o
asociației

— Mă împotriveam, dor dorința lor 
mă și bucura !

Antrenorul e un tinăr subțirel. O față 
ascuțită, din care te privesc doi ochi 
de un albastru adine, așa cum e cerul, 
pe vremea asta, deasupra Cibinului. Are 
mișcări energice și acum, după ce o 
trecut furtuna, cînd zîmbește, te dezar
mează. Se ridică în picioare:

— Le contraziceam. Voiam să-mi re
pete. Să le mai aud o dată. Ce ziceau ? 
Că vor costume ca ale handbalistelor 
din Mediaș! Auzi, de acelea cu fermoar! 
Cu fermoar!
- Și ?
— Cum și?! E lucru mare. Nu te mira! 

Acum cîțiva ani cînd am venit la Ră
șinari n-ar fi îmbrăcat echipament de 
sport pentru nimic in lume. Cine mă mai ia 
de sofie ? Ducă mă vede... despuiată lot

că fugi o oră 
dacă nu crezi ! Una mai isteap 
bluza de trening. Era un fapt 
A fost curînd imitată. Echipa 
din Rășinari juca in tricouri :. 
Ioni de trening. A venit rîndi 
iar o dată cu participarea la 
a echipamentului specific, i

— De ce-ai rămas pe gini
— Cum o scot la capăt < 

asociației? Auzi, cc le-a t 
gînd ? Echipament cu feri 
zici? Cum să rezolv... conf.

— Cît se poate de firesc 
tov. profesor Eirgil lonescu 
care handbalistă ar contribu 
rarea celor de mai sus?

OTTO



Ș.CRIIMR Pe urmele materialelor nepublicate
$1 acum, marele „eunucii de la Varșovia!...

Cei mai tineri reprezentanți ai țării noas- 
'c în meciul cu R.P. Polonă care începe 
îîfne la Varșovia, de la stingă la dreapta : 
mei Drimbă (floretă băieți), Ana Ene și 
'ctavian Vinlilă (sabie).

După meciul cu reprezentativele 
.S.S. Bieloruse, „triunghiularul" de 
oretă fete R. P. Romînă—R. P. Un- 
ară — Italia și „internaționalele" 
.P. Romine, scrimerii noștri fruntași 
nt chemați tot în acest sezon să 
isțină un nou examen. Este vorba 
• întîlnirea bilaterală cu echipele 
î floretă (băieți și fete) și sabie 
e Jt 'P. Polone, programată înce- 
nd de miine. la Varșovia. Este in-

Cupa Victoria
Simbătâ seara, pe ringul instalat 

incinta stadionului Victoria, au 
ceput să se desfășoare întîlnirile 
rale din cadrul Cupei Victoria, 
i categoria semiușoară dinamovis- 
1 D. Roman a obținut o victorie ra
dă în fața lui Al. Voicu (Grivița 
>șie). Chiar din prima repriză di- 
movistul a profitat de apărarea 
fectuoasă a lui Voicu și i-a aplicat 
serie de lovituri la cap, . făcîndu-1 
o. Un meci frumos au oferit se- 

ușorii M. Băloiu (Unirea Sport) și 
Rădulescu (Dinamo). Echilibrată 
primele două reprize, Întîlnirea a 

it o turnură favorabilă lui Băloiu 
ultimul rund, cînd acesta a re.u- 
să obțjpă, punctele în. plus care 

u adus “'ictoria.
Cel mai ..sputat meci al reuniunii 
avut loc între „mijlociii mici" Gh. 
sile (Grivița Roșie) și Gh. Dinu 
oința). Boxerul de Ia Voința a re- 
?ționat în prima repriză serii de 
’ituri puternice la stomac, a căzut 
podea și a fost numărat. In pauză 
ă, și-a revenit și următoarele două 
îduri au fost foarte echilibrate. A 
■ins la puncte Gh. Vasile (Grivița 
șie).
Celelalte rezultate: L. Duță (Di
no) b. p. V. Dobre (Dinamo); P. 
:itiu (Dinamo) b. p. N. Dumitru 
C.B.); Gh. Ciurea (Dinamo) b. p.

Vlad (Voința); Gh. Ilie (Dinamo) 
p. E. Popa (Grivița Roșie); I. Gro- 

(S.P.C.) b. ab. I A. Teodorescu 
•ivita Roșie).
Jrmătoarea reuniune din cadrul 
pei Victoria are Ioc azi, marți, in- 
nnd de la ora 19.30, în grădina 9 
i din str. Brezoianu nr. 31 B. Spi
on din program: R. Șerban — C. 
ju, M. Pîrvu — S. Crăciun, S. 
su - S. Bălan, C. Stănescu — F. 
stață.

N o
DACA IEI BILET...

.la tombolă, joci tenis de masă; 
ă nu sprijini tombolele (și nu-s 
inel), nu ai voie să calci pra- 

clubului asociației sportive Vo- 
i din Rm. Sărat... Responsabilul 
bului. Vasile Ștefan, este, în a- 
stă privință, mai mult decît... 
transigent". De altfel. este -și un 
-bosit plasator al biletelor pen- 

tombole. Dacă ești membru 
'„F.S. cu cotizația la zi, asta 
re mare importantă la asociația 
rtivă Voința din Rm. Sărat, 
mportant este să dai 5 lei Ia 
:bolă. Ca să cîștigi clame, boî- 
i, agrafe și... bunăvoința lui „nea 
lică" l

A STIRNIT UIMIRE...

.printre tîrgovișteni comportarea 
r „suporteri" ai școlilor medii 
te nr. 1 și 3. Întîlnirea de 
dbal în 7 dintre cele două școli 
ost completată cu numeroase ele- 

contestabil, cel mai greu examen de 
pînă acum. Se știe doar de cît pre
stigiu se bucură pe plan european și 
chiar mondial scrima poloneză, care 
a înregistrat cu regularitate fru
moase succese la toate concursurile 
internaționale de mare anvergură.

In vederea acestei întîlniri, trăgă
torii polonezi ■— așa cum rezultă 
și din comentariile presei varșoviene 
— s-au pregătit atent, ei dovedind o 
formă excelentă. După toate proba
bilitățile, federația poloneză de spe
cialitate va folosi în întîlnirea cu 
reprezentativele noastre următorii 
scrimeri : Parulski, Kunze, Wojda, 
Franke, (care a participat și la ultima 
ediție a „internaționalelor") — floretă 
băieți; Julitho, Migas, Ojehowska, 
Kaszmarczyk — floretă fete; Paw
lowski, Zablowski, Piatkowski, Zub — 
sabie.

Tot la Varșovia și în aceeași pe
rioadă vor mai . avea loc alte două 
importante întreceri internaționale.

Astfel, în ziua de 9 iunie, sabrerii 
romîni își vor măsura forțele — în 
cadrul unui interesant concurs triun
ghiular — cu cei polonezi și italieni.

Către tine, tînăr turist...
Cît e de plăcut și de instructiv să 

participi la o excursie I Cunoști oa- 
meni noi, peisaje pitorești, locuri 
istorice — dovezi ale trecutului de 
luptă al poporului nostru — cu alte 
cuvinte îți îmbogățești cunoștințele 
despre patria ta și iștoria ei. Iar 
atunci cînd te înapoiezi la locul tău 
de muncă, ai forțe sporite pentru a . riști 
contribui din toate puterile la con
struirea vieții noi în tara noastră.

De aceea, caută să sădești în inima 
fiecăruia dintre tovarășii tăi de mun-
ca dorința de a-și cunoaște patria, de 
a-și petrece ziua de odihnă în 
mijlocul naturii, de a practica tu
rismul. Iar atunci cînd vezi că sînt 
mai mulți amatori, adresează-te res
ponsabilului secției de turism al aso
ciației sportive din întreprinderea în 
care lucrezi, care, ținînd seama de 
experiența d-tale, de pasiunea d-tale 
pentru turism, ți-ar putea încredința 
sarcina de a-1 ajuta la organizarea

te c r i t i
mente „dramatice" : elevul Iulian 
Mazilu din clasa a Xl-a (S.M.M. 
nr. 3) — un „înfocat" suporter — 
a pătruns pe teren și și-a spus 
„părerea" cu... pumnii despre ad
versarii colegilor lui. Un alt elev, 
cu veleități „concertate", dirija ga
leria cu o baghetă din care ieșea... 
fum (să fi fost oare o „Mără- 
șească" ?)...

Toate acestea s-au petrecut sub 
ochii profesorilor de educație fizică 
Paul Drăguț, M. Crețu și I. Bogdan. 
Sau poate că au avut... soarele în 
ochii și n-au văzut nimic? Ar fi, 
în orice caz, o scuză...

O NOUA PIESA...

...va face epocă. După strălucitele 
succese pe care le-au repurtat în 
Capitală piesele „Omul care aduce 
ploaie" de Robert Nash, „Omul cu 
mîrțoaga" de G. Ciprian și „Omul 
care a văzut moartea" de Victor 
Eftimiu, iată că de la Baia Mare 
ne-a parvenit o veste excepțională- 
a fost pusă tn „scenă" noua piesă

In sfîrșit, la 10 și 11 iunie capi
tala Poloniei va găzdui un mare 
concurs internațional individual la 
toate armele, cu participarea unor 
trăgători din Franța, Italia, R. P. 
Romînă, R. P. Polonă și R.F.G.

Trăgătorii noștri fruntași privesc 
cu toată seriozitatea această adevă
rată suită de întreceri sportive de 
la Varșovia. Ei s-au pregătit, în 
continuare, în tot cursul săptămînii 
trecute sub conducerea antrenorilor 
Andrei Vilcea și Vasile Chelaru. 
Componenții lotului nostru reprezen
tativ manifestă multă încredere în 
forțele lor, precum și o bună dispo
ziție. Ei sînt ferm hotărîți să adauge 
noi succese în palmaresul scrimei 
romînești.

Iată ce ne-au declarat în această 
privință, cîțiva dintre componenții 
lotului nostru reprezentativ.

MARIA VICOL: La Varșovia ne 
așteaptă întîlniri deosebit de grele. 
Cunoaștem valoarea floretistelor po
loneze și, în consecință, ne am pre
gătit cu multă grijă. Vom lupta să 
obținem victoria, deschizînd o... pîrtie 
pentru celelalte întreceri internațio
nale : concursul de la Como, cel de 
la Paris și campionatele mondiale...

OLGA SZABO: Ultimele întîlniri 
internaționale au dovedit o formă 
bună a trăgătoarelor noastre. Rezul
tatele viitoare urmează să confirme 
acest lucru ..

TANASE MUREȘANU : Mă ' voi 
strădui ca la Varșovia, să reeditez 
victoria de la București. Mă simt în 
plenitudinea forțelor și, fapt foarte 
important, mi-am recăpătat încrede
rea în posibilitățile mele, după acci
dentul suferit cu doi ani în urmă în 
Italia

DUMITRU MUSTAȚA: Sînt ho- 
tărît să șterg impresia proasta pe 
care am lăsat-o după campionatele 
internaționale de scrimă ale țării 
noastre, cînd dozîndu-mi greșit efor
tul n-am putut realiza o performanță 
la nivelul pregătirii mele..

TIBERIU SIAMA

și conducerea unei excursii. Ce va fi 
de făcut ?

Mai întîi trebuie să stabilești iti- 
nerariul și locul unde vreți să ajun
geți. Asta în funcție de felul cum 
veți parcurge drumul (pe jos, cu 
autobuzul sau cu trenul, pe biciclete 
etc.) și de componența grupului (tu- 

începători sau avansați). Să 
zicem că veți merge la cabana Ba
bele din Bucegi. Deci pînă la Buș
teni călătoria va fi făcută cu trenul. 
Este bine ,să te interesezi de starea 
timpului, în funcție de care vei ști 
ce îndrumări să dai în privința echi
pamentului. Apoi trebuie Să studiezi 
bine traseul și să-l explici celor cu 
care vei pleca. Nu este admis ca în 
calitate de conducător al excursiei 
să nu cunoști drumul la perfecție. 
Cel mai bun lucru e ca să fi stră
bătut înainte traseul, memorînd 
nu numai marcajul ci și — de 
pildă — cuilmfle care se văd în

c e
locală „Omul cu sacul". Piesa este 
scrisă în colectiv de consiliul oră
șenesc U.C.F.S. Baia Mare și con
siliul regional U.C.F.S. Maramureș. 
Rolul principal îl interpretează se
cretarul asociației sportive Dinamc 
Săsar, A. Ferencz. Protagonistul s a 
cam încovoiat cărînd la sediul con
siliului orășenesc U.C.F.S. saci cu 
acte ale asociației pentru control. 
E doar dispoziția consiliului regio
nal 1 Tot într-un rol principal a 
apărut și Z. Brotzky, secretarul a- 
sociației sportive Stăruința, care a 
primit aceeași dispoziție: să bage 
toate actele în sac și să le aducă 
la control.

Autorii „piesei", plini de imagi
nație, au și creat o nouă... comedie: 
„Muncim pe teren". Au în proiect 
și o nouă variantă a operei... 
„Bărbierul din Sevilla" 1

AURELIAN AXENTE
(după scrisorile primite de ta E. 
Dumitrescu, M. Avanu și V. Să- 

săranu).

Cabana Straja va intra in 
reparație

Cu cîtva timp în urmă ne-a scris 
la redacție tov. Tiberiu Fazakas din 
Lupeni, iubitor al turismului, care ne 
arăta că de mai multă vreme la ca
bana Straja sînt adunate diferite 
materiale de construcții, dar că ni
meni nu se îngrijește de începerea 
reparațiilor pe care le necesită clă
direa. Scrisoarea sa a fost îndrumată 
la Sfatul popular al orașului. Lupeni, 
de unde ni s-a comunicat că „între
prinderea regională de exploatare a 
bazelor turistice Petroșani se preo
cupă de reparațiile necesitate la ca
bana Straja. In legătură cu acestea 
a fost trimisă sfatului popular al 
orașului documentația lucrărilor îm
preună cu autorizația pentru execu
tarea lor și toate avizeie necesare, 
astfel că reparația va începe în 
curînd'*.

Primește din nou ziarul

Tov. Gheorghe Vascu, învățător la 
școala de 7 ani din comuna Plopiș, 
raionul Șimleu, regiunea Crișana. 
ne-a comunicat că de multă vreme 
nu a mai primit ziarul. Sesizării sale 
ne-a răspuns Direcția regională 
P.T.T.R. Crișana : „Vinovată de aceas
tă reclamație este agenta autorizată 
Maria Gal de la agenția Plopiș care, 
neprimind publicația în luna martie 
a.c., nu a adus acest lucru la cunoș
tința oficiului raional Șimleu. De 
asemenea nici după reclamația făcută 
direct agenției de tov. Gh. Vascu, 
nu a luat legătura cu oficiul Șimleu 

Vremea frumoasă din ultimele zile atrage la munte tot mai mulți amatori 
de turism. Iată, în fotografia noastră, un instantaneu dintr-o excursie în Retezat

dreapta sau în stînga, pentru că să 
nu crezi că vei scăpa tfșor de între
bările tovarășilor tăi de drum, mai 
ales dacă ei calcă pentru prima dată 
pe aceste locuri.

Nu uita, de asemenea, să te inte
resezi de sănătatea celor cil care vei 
pleca. Nu trebuie să facă parte din 
grup oameni suferinzi, pentru că ur
cușul va.fi dificil pentru ei.

Le-ai făcut pe toate ? Foarte bine! 
In acest caz urmează să iei legătura 
cu agenția locală O.N.T. „Carpați" 
pentru a avea asigurate locurile la 
cabană și mijlocul de transport.

In continuare, trebuie să le explici 
tovarășilor de muncă că nu e 
nevoie să-și ia cu ei 2—3 pături, 
cearceafuri etc., să-și umple sacii de 
munte cu tot felul de lucruri. In sac 
trebuie să-ți pui o cămașă de re
zervă, cîteva perechi de ciorapi, pro
sop, pulover, mîncare, o carte pentru 
citit etc. și — neapărat — o haină de 
ploaie. Pentru că la munte, nici nu 
știi cînd începe să plouă I Foarte 
importantă e încălțămintea șf starea 
ei. Se recomandă încălțăminte adec
vată : bocanci de munte sau ghete 
de baschet (pentru a înlătura peri
colul rosăturilor, pune ciorapi groși 
de lînă peste cei obișnuiți). In nici 
un caz, pe munte nu poți merge cu 
încălțămintea de oraș 1 .... .

Acum, cîteva cuvinte despre ali
mentele pe care' trebuie să le iei în 
sac. Nu-i nevoie să cari cutii cu con
serve, pentru că la cabană vei găsi 
mîncare suficientă. E.mai bine să 
pui într-unul din buzunarele sacului 
zahăr sau rahat. Dulciurile prind 
bine la urcuș, cînd te simți obosit. 
Și nu uita bidonul cu apă (termosul 
e mai fragil, se sparge), Gîte unii 

Pentru a sesiza această lipsă. Pentru 
această neregulă, agentei autorizate 
Maria Gal i s-a aplicat sanc iunea 
„observație", fiind la prima abatere, 
în ceea ce privește abonatul dv., s-au 
luat măsuri ca să primească ziarul 
la timp și în bune condițiuni".

„Porți’s de handbal în 7...”

„Mulți spectatori din Ploiești au 
asistat în duminica aceea la compe
tițiile organizate în sa'a și pe sta
dionul Petrolul. Ei au fost însă ne
plăcut impresionați de dezordinea 
care a domnit atît în sală (s-au vîn- 
dut mult mai multe bilete decît ca
pacitatea sălii) cît și pe terenuri, 
ne scria corespondentul nostru Ștefan 
Ionescu. Din această cauză, ca și 
datorită neglijenței organizatorilor, 
una din porțile de la terenul de 
handbal în 7 a căzut în timpul jocu
lui. Am dori să știm ce părere au 
tovarășii din conducerea Clubului 
Petrolul despre cele relatate mai sus, 
avînd în vedere că au fost prezenți 
la cele petrecute".

Părerea clubului am aflat-o din 
scrisoarea de răspuns pe care am pri
mit-o la redacție în urma sesizării 
corespondentului nostru : „Cele ară
tate în scrisoare sînt juste și ne în
sușim pe deplin critica făcută, care 
ne-a ajutat în muncă. Vă asigurăm 
că pe viitor vom lua toate măsurile 
necesare în ceea ce privește organi
zarea în condiții optime a competi
țiilor și asigurarea unei vizibilități 
cît mai bune pentru spectatori. în 
ceea ce privește porțile de handbal 
în 7, vă comunicăm că ele au fost 
refăcute".

pun în bidon vin sau țuică, zicînd 
că „le dă puteri" I Trebuie să lupți 
împotriva unei astfel de concepții. 
Alcoolul te moleșește. In calitate de 
conducător, trebuie să ai și o mică 
trusă medicală (vată, un dezinfec
tant, leucoplast, antinevralgice) și o 
lanternă — pentru orice eventuali
tate.

Drumul trebuie parcurs liniștit, 
fără goană, cu opriri din loc în loc 
atît pentru odihnă, cît și pentru a 
admira peisajul. Buna dispoziție și 
voioșia, efortul gradat, contează 
foarte mult în reușita excursiei. Ai 
grijă ca grupul să nu se împrăștie. 
Trebuie să mergeți cu toții la un 
loc pentru a evita eventualele rătă
ciri. Dacă grupul e prea mare, e 
bine să fie împărțit în altele m.a. 
mici, dîndu-ie in grija cîte unui tu
rist mai experimentat.

Ajungînd la cabană, ai grijă s? se 
păstreze cuiătenia, să nu-și scrie 
cineva numele cu briceagul pe pereți 
etc. Nu e mai frumos să păstrați 
rînduia-la și curățenia așa cum ați 
găsit-o? Iar la coborîre trebuie să 
aveți aceeași grijă ca la urcuș: pas 
normal I

In încheierea articolului de azi 
(pentru că ne vom mai intilm in 
numerele viitoare) încă un sfat : 
luați cu voi și un aparat de foto
grafiat. O imagine din excursie e o 
bucurie în plus !

MIRCEA TUDORAN



învățăminte în urma concursului 
de tir de la Moscova

Turneul final al campionatului masculin de handbal în 7 
o întrecere a tinereții

Intre 25—31 mai, la marginea unei puduri din împrejurimile Moscovei, unde 
se înalță un frumos și modern poligon de tir (Poligonul Dinamo), și-au dat 
întîlnire sportivi din R.P. Ungară, R.D.G., R.S. Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Romînă și U.R.S.S., pentru a-și măsura forțele In primul mare concurs 
internațional al anului.

Concursul a reunit pe cei mai huni trăgători din lume, printre care cam
pionii mondiali Bogdanov, Itkis, Zabelin și mulți alții, de o necontestată 
valoare.

Noi am participat la acest concurs 
cu un lot de trăgători din care au făcut 
parte multe elemente tinere, care 
s-au relevat în concursurile interne. S-a 
procedat astfel pentru a se verifica o 
serie de elemente în întîlniri internațio
nale de mare amploare, cum a fost 
concursul de la Moscova — ( 
care urmăresc de fapt pregătirea în ve
derea participării la Campionatele Mon
diale din 1962 la Cairo.

Timpul excepțional de frumos, poți go
niți modern, cu instalații care func
ționau ireproșabil, ștandurile de tra
gere tapisate cu material ondulat care 
amortizează zgomotul, construcția spe- 

■ e»ală a ta lozurilor acoperite de 
deață care dau o vizibilitate excelentă, 
arătau încă de la început că probele din 
concurs vor fi foarte disputate.

In ziua de 27 mai s-au desfășurat 
probele de pistol precizie și armă libe
ră culcat 60 de focuri, la care au par
ticipat și sportivii noștri.

Sovieticul Gușcin a confirmat și de 
această dată că este cel mai bun, cîști- 
gînd proba de pistol precizie cu 557 
puncte, urmat îndeaproape de contpa- 
trioții lui Abramovici și Solukvatze, cu 
556 de puncte. Bodnărescu s-a compor
tat satisfăcător, în timp ce Jeglinsclii care 
a dat dovadă de o accentuată emotivi
tate. a tras mult sub valoarea sa, 0- 
cupînd ultimul loc.

T.a probele de armă, reprezentantul 
nostru Teodor CiitMI a ocupat locul I la 
poziția culcat 40 focuri, din cadrul pro
bei de 3x40 armă liberă calibru redus, 
cu un rezultat foarte bun de 394 puncte. 
Semnificativ este faptul că cu o zi îna
inte același trăgător la aceeași poziție 
(culcat 
ultimul 
lentin 
clasase 
cui 6 și lăsînd în urmă trăgători de 
lie mondială, 
locul ultim. Aceste 
de la o zi la alta 
fie decît aceea eă 
specială nu a fost 
mc inie.

Antal și Văcarii au avut 
re mediocră, nereușind în 
concurs să se 
mă sură și să 
așa cum se aștepta, în mod firesc, de 
la niște sportivi tineri.

La pistol viteză și la pistol calibru 
mare numai Tripșa a reușit să obțină un

rezultat satisfăcător, trăgînd destul de 
constant în ambele manșe. Părerea spe
cialiștilor este că Tripșa poate mult 
ntai mult, dar pentru aceasta trebuie 
să-și îmbunătățească atît pregătirea fi
zică generală eît și cea specifică.

Atanasiu a avut o comportare slabă la

au ezitat să acorde încredere u 
elemente tinere și care au preg 
acești jucători pentru a putea f 
față cu succes jocurilor destul 
dificile din acest turneu. Cu i 
cuvinte promovarea lor nu s-a fa 
întîmplător, nu a fost determin 
de indisponibilitățile unor fitul 
Doar Rapid București, forțată 
indisponibilități, a fost nevoită 
utilizeze un număr mai mare 
jucători noi.

In rest, însă, am remarcat nu: 
lucruri bune în această privii 
Chiar și în rîndurile echipei c: 
pioane, tinerii jucători ChirU și 
dor Marius au evoluat promiță: 
în special primul dintre ei s-a. 
cadrat foarte bine în jocul for: 
|iei, alături de o serie de, hand 
lișți consacrațj. D,e asemenea, 
componența echipei Știința Ț 
șoara au intrat cîțiva tineri, <1* 
care I. Schimo s-a impus cu aut 
tate. Acest handbalist îri vîrstă 
18 ani are o constituție fizică 
cepțională, fiind dotat cu forță 
șut puțin obișnuită pentru un tî 
de vîrsta lui. In ceea ce privi 
pregătirea tehnică și, mai ales, 
tică, el mai are încă de învă 
Alături de el, în. rîndurile echipei 
mișorene, s-au mai evidențiat | 
tarul Pîrva, Sauer I., Niess și Oț<

Am lăsat la urmă — și nu înl 
plător — echipele Tehnomeial T: 
șoara și Rapid București. Des 
prima dintre ele am mai scris. Vi 
doar să adăogăm, acum, în plus, 
comandarea de a merge înainte 
drumul promovării cu curaj a 
rnentelor tinere. De altfel, farm: 
de bază a acestei echipe este a 
tuită din astfel de jucători și ei 
dovedit — rezultatele vorbesc gră 
în această privință — că sînt cî 
bili să facă față cu succes jocur 
dificile. Formația bucureșteanâ Ra 
este la fel de tînără. O bună p; 
din jucători au confirmat cu ai 
prilej valoarea lor. Ne referim 
portarul Lăzărescu (plasament e: 
lent), la tinerii Bușe, Mergear 
etc.

In concluzie deci, întrecerile 'i 
tui turneu final s-au disputat 
semnul afirmării. puternice a tin 
tului. Fapt care ne bucură și care 
face să privim cu încredere vii'to 
Într-un sport în care — să nu ui 
— sîntem campioni ai lumii.

....
concursuri pistol viteză, trăgînd. inconstant. Primul 

foc l-a executat întotdeauna eu întîrziere. 
neavînd o cadență constantă și grăbind 
ultimul foc din criză de timp (fapt care 
l-a și dus, de altfel, la pierderea unui 
foc)-. Și Atanasiu a avut o oarecare* re
venire la pistol calibru mare*, ceea ce de
monstrează că. cu o pregătire corespun
zătoare poate să dea mai mult.. Jeglin- 
schi a avut și la această probă 
o comportare slabă, mult sub nivelul 
rezultatelor pe care le obține în țară, 
deși au existat toate condițiile pentru 
a trage bine.

Cu prilejul concursului și la antrena
mente sportivii noștri au avut prilejul să 
facă un rodnic schimb de experiență cu 
trăgătorii sovietici. Astfel, am văzut că 
antrenamentele nu sînt făcute întotdeauna 
trăgîndu-sc integral, conform regulamen- 

’ tului, și se adoptă din cînd în cînd 
sistemul variației în trageri mai ales 
la seriile de pistol viteză. încălzirea pis
tolarilor nu se face trăgîndu-se pe țin
tă ci în biută, ceea ce duce la econo
mie de consum nervos în zilele de con
curs.

Sportivii 
pe tub 
ceasta o 
tușe, ci 
tragere.

In concurs cei mai mulți dintre marii 
trăgători trag în forță, ochind puțin 
și terminînd concursul cu rezultate foarte 
bune, cu mult înaintea celorlalți. Aceasta 
demonstrează că trebuie pus și mai mult 
accent pe individualizarea pregătirii și 
stilului de tragere. Sportivii noștri 
au putut vedea la fața locului cum — 
datorită voinței și perseverenței -— spor
tivii sovietici au realizat, rezultate de 
valoare mondială eu pistoale originale, 
nemodificate.

Interesantă este, de asemenea, utili
zarea detantelor tari la arme și pistoale, 
în timp ce la noi s-a recomandat să se 
tragă cu detantele foarte slabe. O deose
bită atenție sc acordă 
tcrialelor pe trăgători 
rezultate superioare.

V.

ver-

sovietici „trag** foarte mult 
în timpul antrenamentelor. A- 
fac nu pentru economic de car- 
pentru studierea pozițiilor de

trăgător la
60 de focuri), s-a clasat 
ioc. Pe (le altă parte.

Enea care în prima zi 
printre fruntași, o,cupînd

pe 
Va

se
lo- 
ta- 
peâ doua zi s-a clasat 

fluctuații de formă 
nu au altă expliea- 
pregătirea fizică și 
făcută în mod te

o comporta- 
accst mare 

concentreze în suficientă 
sc întreacă pc ei înșiși, și adaptării ma- 

ccea ce duce la

PANȚURU
antrenor

Aspect de la intilnirea Dinamo

Deși n-am făcut o statistică pen
tru a putea spune acum, cu precizie, 
cîți dintre jucătorii componenți ai 
echipelor participante la turneul final 
sînt tineri, cu frumoase perspective 
de afirmare în viitor, totuși, nu 
greșim dacă afirmăm că acest turneu

București— Tehnometal Timi șoara 

final poate fi numit „întrecerea 
nereții".

Discutând despre această problemă, 
este de relevat un prim aspect și* 
anume acela al orientării sănătoase 
a antrenorilor celor patru echipe 
participante la turneul final, care nu

Azi, start în campionatele 
internaționale aie R. P. Romîne

(Urmare din pag. 1) Rakosj

ti-

Șavkulov și Șt. Țolov. Evident, 
veleități la titlu emit și reprezen
tanții țării noastre, în frunte cu fos
tul campion internațional al R- P-

I.

1
Ieri, la antrenamentele oaspeți

lor, campioana R. D. Germane, 
Eva Jo-hannes — care a mai vizi
tat țara noastră, pârtiei,pînd la 
ediția din 1958 a campionatelor 
— ne-a făcut următoarea declara
ție:

„După trei ani de la prima mea 
cunoștință cu Bucureștiul. găsesc 
Capitala dv. mult schimbată. 
Orașul este înnoit și îți oferă o 
priveliște minunată. Cu plăcere 
am revăzut și frumoasele tere
nuri de tenis pe care vom juca 
de marți. Sper că turneul de tenis 
de ta București va fi un succes 
desăvîrșit!...“

Romine/Gh. Viziru și tînărul cam
pion romîn I. Tiriac, li secondează 
de aproape ceilalți membri ai lotului 
republican: G. Bosch, C. Năstase,

E. Cristea, A. Bardan, I. 
tînărul P. Mărmureanu.

Este interesant de notat 
dintre participanțij străini 
nif recent în cadrul turneului de la 
Riga. Potanin a ajuns în finală, 
pierzînd în patru seturi la Lejus. 
Acesta l-a întrecut în sferturi 
finală pe Manevski.

Se vw reWîlni de asemenea — 
cadrul probei de simplu femei 
jucătoarele fruntașe Irina Riazanova 
(U.R.S.S.) și Eva Johannes (R. D, 
Germană). JLa Riga, în 
tenismana
6—2, 8—6. 
pretendente la primul loc, 
cu “șanse romîncele Julieta Namian, 
Mina Ilina (în progTes evident), po
loneza Danuta Rilska și campioana 
bulgară Maria Ciakarova-Todorova.

De mîine încep întrecerile și în 
probele de dublu, care promit meciuri 
spectaculoase și deschise.

Se joacă în fiecare dimineață de 
ta ana 9 și diipa-a.miaza de ta ora 16.

Și

că o serie 
s-au întîl-

a

de

in

sovietica a
Alături de

semifinale, 
cîștigat cu 
cele două 
concurează

CĂLIN ANTONESC

„Peretele de gheață4 
escaladat de sportiv 

de la Voința Sibiu
C. COMARNISCH1

RADU VOIA

Cultura fizică și sportul 
întăresc trupul și mintea

(Urmare din pag. 1) și munca fizică.

crește numărul celor care se preocu
pă de sport. Preocuparea aceasta nu 
este o simplă întimplare. Este do
vada oarecum experimentală că toți 
simțim nevoia sportului și culturii 
fizice.

Poate 
vedere 
ten, fizic, încă mai simte nevoia de 
.sport sau de cultură fizică. Tocmai 
această nevoie arată că la noi, în 
anii puterii populare, s-a realizat un 
mare progres și în această direcție, 
adică s-a format ceea ce s-ar putea 
denumi CONȘTIINȚA SPORTIVA. în
țelegem prin aceasta justa interpretare 
a activității sportive. Nu este vorba 
numai de competiții, nici t- mai ales 
— nu este vorba de vedetism, ci 
este o nevoie organică, normală, să- 
nătoas!, de a desfășura din plin re
sursele fizice ale organismului nos
tru. S;unind resurse fizice, fără în
doia ă că trebuie să înțelegem, așa 
cum spun medicii, efortul neuro-mus- 
cutar. Insă, pentru ca acest efort 
neuro muscular să merite, numele de 
efort sportiv sau de cultură fizică, 
trebuie să fie de un anumit nivel, 
de anumită formă, pe care numai cel 
cîștigat pentru sport și cultură fizică 
le-a înțeles așa cum trebuie.

Era pe vremuri o ruptură între

să apară curios la prima 
că cineva care muncește in-

munca intelectuală
Situația aceasta era folositoare pen
tru guvernanții de atunci. Astăzi 
știm, dimpotrivă, că munca fizică șî 
munca intelectuală se împletesc în 
mod necesar și armonios. De altfel, 
din pregătirea 
de specialiști, nu lipsesc 
orele de 
de teren, 
din ce în

Știința 
muncă ca multe altele. Oamenii de 
știință au și ei nevoie de o bună să
nătate, bine armonizată. Au și ei ce
rințe de o justă repartiție între efor
tul fizic și cel intelectual. Dacă-i în
trebăm pe medici, ei 
foarte documentat că 
muncă științifică nu 
de un organism cu o 
devăr Satisfăcătoare.
afirma că pentru oamenii de știință, 
pentru tehnicieni și pentru artiști în 
special, este nevoie de un echivalent 
al muncii fizice care să contrabalan
seze intensitatea muncii și încordării 
intelectuale inerente activităților 
care le desfășoară.

Sînt cam depărtați anii cînd am 
ceput ca student la Facultatea 
medicină din București. Mi-aduc 
minte și astăzi, cu multă emoție, 
unii dintre studenții cu care am 
ceput această frumoasă profesiune și 
care pe drum au fost secerați de 
boli, la care desigur âr fi rezistat, 
dacă s-ar fi îngrijit din vreme de 
sănătatea lor, Profesiunea medicală

teoretică a cadre'or 
niciodată 

activitate practică, munca 
îndrumarea către aplicări 
ce mai precise și mai largi, 

reprezintă o ramură de

ne vor spune 
nici un om de 
se poate lipsi 
sănătate într-a- 
Se poate chiar

pe

în
de 
a- 
de 
in-

astfel muncitori sîrguin-a pierdut 
cioși, cinstiți, devotați.

Pe acele vremuri însă sportul și 
educația fizică nu erau nici pe de
parte pe măsura posibilităților și 
speranțelor oamenilor muncii.

Pricepem astăzi de ce lucrurile au 
luat cu totul altă orientare. De altfel, 
așa cum ne-a învățat experiența U- 
niunii Sovietice, medicina trebuie ba
zată pe fiziologie, în sensul profila
xiei. In felul acesta medicina previne 
încă mai mult decît este chemată să 
vindece. Bineînțeles, pe lingă o pro
filaxie strict adaptată, să spunem, 
bolilor profesionale, infectoconta
gioase. intoxicațiilor, — mai inter
vine și o profilaxie generală. Aceasta 
înseamnă că prevenim bolile prin în
tărirea trupului și minții, prin ridi
carea potențialului nostru vital, prin 
dezvoltarea noastră intelectuală și 
fizică fa un nivel tot mai ina.lt, po
trivit timpurilor pe care dorim să le 
dezvoltăm înspre pace și progres.

Medicul de astăzi vede în cultura 
fizică un aliat puternic. Medicul își 
dă seama că prin cultură fizică se 
obține în mod sigur nu numai o în
tărire a organismului, un spor al 
funcțiilor de apărare, o tonifiere a 
sistemului nervos și sistemelor de 
reglare pe organism puse î<n subordi- 
nea sistemului nervos, dar și a 
calc nouă, modernă, de a contribui 
în mod esențial la o vindecare mai 
rapidă și mai bună. Aceasta înseam
nă o revenire a fostului pacient la o

stare cit mai aproape de starea nor
mală pentru o muncă de bună ca
litate. De altfel. în unele clinici, pe 
lingă tratamentul medical propriu- 
zis, s-a instituit și tratamentul ad
juvant, prescris de către medicul spe
cialist în cultură fizica. Sînt anumite 
ramuri de sport și cultură fizică co
respunzând unor anume boli. Este 
de. gur de competența unor buni 
• jecialiști să facă această selecție. 
Lucrînd mină în mîpă, cei doi medici 
vor putea individualiza și ameliora 
prescripțiile pe ambele linii de trata
ment.

In felul acesta sr mai cîșligă iin 
punct foarte important. Fostul pa
cient se convinge personal că sănă
tatea sa se poate ameliora și men
ține, nu numai prin medicamente, 
dar și plinind în valoare resursele fi
ziologice ale organismului nostru, 
începînd cu ameliorarea randamen
tului neuromuscular

Trăim vremuri noi, care cer de la 
fiecare o justă înțelegere a ceea ce 
este necesar pentru realizarea depli
nă a noilor perspective care sc des
chid, luminoase, în fața noastră.

Ni șe cere în principal să dezvol
tăm capacitatea de muncă și de crea
ție, de disciplină și de coordonare a 
tuturor celor care sînt chemați să 
construiască și să desăvârșească so
cialismul și comunismul. Pentru a- 
ceasta, trebuie să punem tot mai 
mult accentul pe dezvoltarea rarnla- 
mentultiii nostru, prin practicarea e- 

** ere iții lor fiz-ice și șpwiițltri. *

Membrii secției de alpinism de 
Voința Sibiu au realizat escalade 
iarnă de mare valoare. Cu toate 
activitatea acestei secții a înc< 
abia în toamna anultti trecut 
scurtă vreme s-au obținut rezttl 
frumoase, iar numărul alpiniștilor 
ridicat de ta 2 la 11.

După ce noii alpiniști au fost 
țiați în tainele acestui sport, au 
alcătuite mai multe echipe care 
depus o vie activitate în iarna ac 
ta. Antrenamentele au fost urn 
de cîteva premiere de iarnă valoro

In mai puțin de o lună, alpin 
de la Voința Sibiu au escaladai 
premieră 6 ture de iarnă, toate 
cutate în masivul Făgăraș. Șirul 
formanțelor a început cu Creasta 
dică a Ciortei, tură propusă 
omologare la gradul de dificili 
HI A. A continuat cu Peretele no 
al Ciortei, de același grad de dif: 
tale, cu Creasta alpină Șerbota 
goinl (gradul II B), Peretele no 
al Călțunului, supranumit și „Peri 
de gheață" la care s-a lucrat 
ore. înaintarea a fost foarte difi 
la fiecare pas trebuind să se sapi 
gheață, trepte cu pibletul. Difer 

■de nivel a traseului 350 m. „Pere 
de gheață" este unul dintre cele 
dificile trasee de iarnă din țara n- 
tră. El a fost propus spre omolof 
la gradul IV B. Celelalte două tr 
escaladate de alpiniștii de la Vc 
Sibiu sînt Creasta Călțunului (gr 
A) și Creasta Șerbotei (gr. I B)

Toate aceste trasee au fost r 
zate de două 
tîmplarul H, 
și conducător 
tins, .elev ; a
catuită din medicul O. Ivancenco 
de coardă) și tîmplard it . 
G. Wachsman.

1L1E lONESCU-cores

eellipe alcătuite 
Horst (cap de co 
al secției), H. F< 

doua echipă a fost

I
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BULETINUL CATEGORIEI B Coltul statistic

• Metalul Tirgoviște și-a netezit drumul spre categoria A • Dinamo Pitești și-a asigurat locul I.
• întrecerea din seria a lll-a continuă și mai pasionant

Scorul a fost deschis de Selymesi (în 
min. 37) din greșeala fundașului Va- 
silescti. După pauză, gazdele domină 
autoritar și înscriu prin Papp (de trei 
ori) și Ujvari din penalti. Au asistat 
7.000 de spectatori (600 veniți de la 
Tg. Mureș), ploaia torențială și 
nul greu, alunecos, a influențat 
calitatea jocului. (V-> Săsăranu 
coresp.).

JIUL PETROȘANI — C.S.M.

Interesul slîrnit în jurul întîlnirilor de categoria B face, uneori, concurentă 
partidelor de categoria A, sau, cum a fost cazul jocului de la Tirgoviște, atrag 
atenția a zeci de mii de amatori de fotbal, care așteaptă cu înfrigurare dezno- 
dămîntul meciului „cheie*. Cum era de așteptat, la Tirgoviște avantajul 
terenului și-a spus' cuvîntul. Metalul a ciștigat pe merit, după un joc dramatic, 
întîlnirea cu Dinamo Galati, celălalt pretendent la primul loc în seria întîia. 
Prin această victorie Metalul Tirgoviște și-a netezit drumul spre categoria A

In seria a Ila, Dinamo Pitești — după succesul obținut la Brașov în fufa 
Tractorului — poale fi socotit virtual cîștigător. In această serie, practic, s a 
încheiat cursa pentru primul loc.

O întrecere pasionantă se desfășoară în seria a III-a, untie etapa de dumi
nică nu a adus nici o schimbare în fruntea clasamentului, deoarece cele... 5 ore- . 
lendeute la întîielate nu au pierdut nici un punct ! In schimb, etapa viitoare 
poate fi hotărîtoare. lată, de altfel, cu cine mai au de jucat echipele înșiruite , 
pe primele. 5 locuri ,

C.S.M. BAIA MARE: cu C.S Oradea (d). Jiul Petroșani (a) și lud.. 
Sirmei C. Târzii (d). JIUL PETROȘ1NJ: cu Dinamo Barza (a). C.S.M. Baia 
Mare (d) și Mureșul Tg. Mureș (d). INI). SIRMEI C. TURZII: eu C.SM. 
Cluj (a). Recolta Carci id) și C.S.M. Baia Mare (a). C.E R TIMIȘOARA : cu 
Gloria Bistrița (d), Arieșul J'nrdti (ă) și A.M.E.E.A, (a) C.S. ORADEA: eu 
C.S.M. Baia Mare (a), C.S.M. Cluj (d) și Revolta Cărei (d).

duminică :

tere- 
mult

C.S.M. Baia Mare (a), C.S.M. Cluj (d) și 
Și acum citevfi amănunte din etapa de

SERIA I de apărare. Unicii) gol al partideiioc <
a fost- înscris de Ciobanii (min. 551 
cu capul. Cei 100 de excursioniști, 
care * au însoțit echipa oaspete 
plecat dezamăgiți de jocul prestat de 
ethipa lor favorita. (V. Lazăr 
coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — DINAMO 
PITEȘTI. (1-2). A fost tin joc spec- 
taculos, de bun nivel tehnic, terminat 
cu victoria meritată a oaspeților. Pi. 
teștenii au jucat mai clar, s-au apă
rat organizat și au contraatacat pe
riculos. Au înscris Halagian (min. 28) 
și Pintea; (min. 72) pentru oas.peț., 
iar pentru gazde — Roșea (min. 36) 
(V. Secăreami și P. Dumitrescu — 
coresp.).

C.S.M.

FLACARA MORBNI — PRAHOVA 
1 MAI PLOIEȘTI (4.1). La capătul- 
mini joc frumos, c-u faze rapide și 
^spectaculoase, gazdele au obținut a 
pătrâ victorie consecutivă. Scorul a 
fost fixat în prima. repriză, caracteri
zată printr-o, dominare insistentă a 
Flacărei. în repriza a doua am asis
tat, de asemenea, la un joc viu, în 
care, ambele echipe au luptat fientru 
a modifica scorul. (Au fost înregistra
te nu mai puțin de 25 de șuturi la 
.poartă, dintre care 2 bare ale gazde
lor în min. 53 și 68). Au marcat Ior- 
dănescu, Bîrsan, Patru și Ștefănescii 
pentru Flacăra și Voinea, golul de 
onoare al celor din Ploiești. (Ion Savu 
și Răzvan Săvulescu — coresp ).

DINAMO SUCEAVA — STEAUA 
ROȘIE BACAU (2-0). După un joc 
de factură tehnică modestă, localnicii 
au obținut victoria prin golurile mar
cate de Chilievici și Asimionbăie. Din 

. min. 49 oaspeții au jucat" în 10 oa
meni, deoarece Mangalagiu s-a acei-, 
dentaf. De notat că ambele echipe au 
ratat cite o lovitură de la 11 m prin 
Burlacii (D_) 'și A'mbăfiiș (St. r), 

"(O. Alexa și R. Muriteanu — coresp.)'.
RAPID FOCȘANI — C.S.M. BRĂ

ILA (1-1). Deși a dominat (raport 
dc- cormere 10-3 pentru Rapid), echi
pa gazdă și-a nemulțumit susținătorii 
pr- joriil slab pe care l-a prestat, 
La aceasta a contribuit într-o’ oare
care .măsură și' terenul desfundat. Au 
marcat: Cili. Ioan (Rapid)' și Mili
tarii; (C;S.My) (C. Rădulescu și H. 
Cohn — coresp.). - •••

S N.M. CONSTANȚA — FORESTA 
FĂLTICENI (2-2). Corrtportîndu-se ia 
continuare slab, avînd un atac lipsit . 
de finalitate și o linie de fund greoaie, ■ 

. Ș.N.M. a fost Ia un pas de înfrîn- 
. gere. Condusă ’ multă vreme, cu 2-1, 
echipa gazdă a egalat abia jn fnin. 
87 din 11 m. Au marcat Ionescu (au
togol) și Moldoveanu (pentru Foresta), 
Seiten și Goman (S.N.M.). în minutul 
73 Vultur (S.N.M.) a fost eliminat 
pentru lovire (L. Brukner — coresp.).

POIANA CIMPINA — C.F.R. PAȘ
CANI (0-0). Deși an dominat aproape 
80 minute, localnicii au trebuit să se 
mulțumească — după un meci de 
factură tehnică bună — cu un sin- ' 
giir punct, datorită ineficacității ata- 
canților, a barelor din min. 15, 30, 
65 și 70, precum și a formei excep
ționale a portarului Cristescu (G.F.R.), 
cel mai bun de pe teren. Oaspeții ' 
s-au apărat supranumerîc în repriza . 
a doua, reușind să mențină rezultatul 
dc egalitate. (C. Vîrjoghie ți Gh 
Briotă — coresp.).

UNIREA IAȘI — RULMENTUL 
BȚRLAD (2-2). Profitînd de jocul lip
sit de elan al gazdelor, bîrlădenii au 
luptat — cu succes — pentru un re- ' 

; zultat de egalitate. La numeroasele 
greșeli tehnice comise de ambele e- 
chipe s-a adăugat și ploaia torențială 
care n-a contenit aproape tot timpul ‘ 

în , _ .... ...
- priza a dpua, dar înaintașii n-au a- 

vut eficacitate pe de o parte, iar pe 
de alta s-au lovit de apărarea dîrză 
i metalurgiștilor, compartiment în 
:are s-au remarcat Stere și Szabi • 
Metalul s-a bazat pe contraatacuri 
bine pregătite și a obținut o victorie 
meritată. Autorii gohirilor: Iancu 
,(min. 30 . în proprie poartă), și Con
stantin (min. 86). Dc la Dinamo cei 
mai. ;buni au fost Szekely, Tiron 
Ștefan. Bun arbitrajul lui C. Solir 
Buc. (D. C.).

SERIA A III-A
C.S.M BAIA MARE — C.S. MU

REȘUL (4-2) Gazdele au obținut o 
victorie meritată, 'deși pînă la pauză 
inițiativa a aparținut formației oaspe.

u VVIdVIUț «OlVUj/V IU.
' meciului. Unirea a ratat un 11 m 

min. 42 prin Cojocarii. (P. Codrea 
coresp. regional).

SERIA A Il-A
ACADEMIA MILITARĂ — STI1NTA

BUCUREȘTI (6-2). Jocul dintre cele 
două formații a avut puține faze spec
taculoase. Ambele înaintări au ratat 
ocazii clare. Apărările au comis și 
ele multe greșeli. După o repriză eu 

■ scorul alb în care militarii au jucat 
mai bine, studenții atacă mai mult 
și înscriu prin Zăinescti (min. 70) 
și Cîrstici (min. 76). De semnalat că 

. în min. 85 Stelian ( Academia Mili
tară) a ratat o lovitură de fa 11 m, 
(N. Tokacek — coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — CHIMIA 
GOVORA (10), Oaspeții au făcut un

au

MEDIAȘ — C.F.R. ELEC

RE. 
Ș!ȚA (3-0). Gazdele au dominat a- 
proape 80 "minute, ; obținînd o vic
torie categorică. Oaspeții, buni înpri.. 
ma repriză au dat vădite semne de 
oboseală după pauză. Au -înscris Ga
bor (min. 28), Toth (56) și Go'srrioc 
(85). • Raport de corhere 14-5 pentru 
Jiul (I. Zamora — coresp.).

piNAMO BARZA — G.F.R. TIMI
ȘOARA (1-4). Cu toate că a plouat 
tot . timpul, feroviarii timișoreni au 
desfășurat un joc spectaculos, de bună 
calitate. Golurile au fost înscrise de 
Bălan (min. 21), Ionescu (55), Ger- 
gely (75), Stepau (89) respectiv 
Schlett (43). Gazdele au mai înscris 
un gol (min. 41) pe care însă arbi
trul N. Cursaru — Ploiești l-a anulat 
pe motiv de ofsaid. (Mihai Susan — 
coresp.).

C.S. ORADEA — GLORIA BIS- 
TRIȚA (2-0). Meci viu disputat, și o 
victorie pe deplin meritată a gazde
lor. Scorul putea lua proporții dacă 
C.S.O. n-ar fi ratat o serie de ocazii 
clare. Au marcat : Iacob (min. 7) și 
Szakacs I (min. 80). (Ilie Ghișa — 
coresp.).

ARIEȘUL TURDA — DINAMO 
SASAR (2-0). Localnicii au obținut o 
victorie mai grea decît arată scorul. 
Ambele echipe au părut obosite și de

fază din meciul Academia Militară — Știinfa București (0—2) desfășurat pe
Stadionul Republicii. Foto : V. Bageac

ȚRO CRAIOVA (5-0). .tocul a plăcut 
priit hiimăful — - ' k.
scrise'. C.S.M. a dominat majorita
tea timpului, mareînd prin 
(min. 4 și 68), Feurdean (min. 21 șl 
57) și Comșa (min. 29 din il m)

mare de goluri . în>

mareînd prin Biegler

Medieșenii au avut și trei bare. (Dan iele proteste o» 
Vintilă — coresp;). bitruhii. (los-if

ȘTIINȚA CRAIOVA — DRUBETA 
TR. SEVERIN (8-1). Deși învinsă la 
scor, Drnbeta a jucat frumos în cîmp 
Diferența marc de scor se datoreșto 
vervei dc joc și eficacității atacanți- 
lor echipei studențești. Aii înscris Popa 
(min. 8, 21, 30, 54, 81),' Constanți- 
nescu (min. 24), Ganga (min. 41) și 
Dumitrescu (min. 56 din 11 m), res- 

............ .74). (Șt. Gur-pectiv Mateescu (min. 
gui — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — 
(1-0). Joc interesant, 
spectaculoase. Gazdele 
victorie meritată 
mai mare, dar în 
roviarii au ratat numeroase ocazii. 
Golul victoriei a fost înscris de Stei 
cescu (min. 64). (P. Negulescu și
Al. Popescu — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — DINA
MO OBOR (2-0). Dinamovi.știi an do
minat multă vreme, în special în re-

C.S.M. SIBIU 
cti multe faze 
au obținut o 

și scorul putea fi 
repriza secunda fe

ti umeroase

și

aceea înaintașii s-au întrecut în rata
re* nenumăratelor ocazii de gol. 
Punctele au fost înscrise de Pîrvu 
(min. 28 și 88). Szakacs de la Di
namo Săsar a fost eliminat de pe te
ren (în min. 83) pentru nenumăra

te, care le-a adresat ar- 
------- - (los-it Pataki — coresp.).

A.M.E.F. ARAD — IND. SIRMEI 
C. TURZII (1-2). Timp de 80 minute 
A.M.E.F.A. a dominat copios, dai 
oaspeții s-au apărat organizat, reu- 
~"J să înscrie în urma unui contra- 

(min. 82) golul victoriei. Pune- 
au fost înscrise în ordine de Pa- 
(min. 10) pentru AMEFA, Szasz 

și Asztaloș (82). (St. Iacob —

și nd 
atac 
tale 
piu
(<3) ....
coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.M. CLUJ 
(1-1). Recolta a dominat mai mult 
dar a ratat ocazii clare prin Hauler. 
Fischer, Ktiki și Szikszai. Scorul a 
fost deschis de Kunkuti (C.S.M.) în 

au egalat prinmin. 48. Localnicii 
Pop (min. 72),

Categoria A în note, 
comentarii și cifre

Prima dintre „bucureștene”

Echipa remaniată a Rapidului, care 
fusese privită cu destule rezerve la 
începutul campionatului (poate chiar 
și de unii suporteri), a fost o adevă
rată revelație, reușind — mai ales 
în acest sezon — comportări din 
cele mai bune și rezultate care au 
adus-o pe locul trei în clasamentul 
general, după colegele ei de ...oraș 
C.C.A. și Dinamo. Este interesant de 
subliniat, însă,- că Rapid mai deține 
un „titlu", acela de a fi... prima echipă 
bucureșteană, după cum rezultă din

Deci, emoții au toate cinci, inclusiv 
Știința Timișoara.

Cîteva curiozități

Așadar, Rapid a

următorul clasament, alcătuit pe baza
rezultatelor dintre formațiile din
Capitali:

1. Rapid 6 4 2 0 10: 6 10
2. C.C.A. 5 2 OtTI 1:10 4
3. Dinamo 5 12 2 6: 7 4
4. Progresul 6 1 2 3 9:13 4

i ciștigat detașat 
întrecerea bucureșfenilor.

• Primele 7 echipe din clasamentul 
genera! au golaveraj pozitiv, iar ce
lelalte 7 negativ.
• Știința Timișoara este singura 

echipă care nu a suferit decît o sin
gură' înfrîngere în retur.
• Echipa Steagul roșu deține și 

ea un mic record : nu a 
un meci pe teren propriu 
pioriatul.
• In schimb, Petrolul, 

mișoara și Corvinul nu 
nici o victorie în deplasare, 
nu

pierdut nici 
în tot cam- ■" !.■ ■ W I
Știința Ți- 
au reușit 

ceea ce 
constituie o notă bună pentru ele.

Comentați-le !

Ziua penaltiurilor... rotate...

Etapa de duminică a fost a echipe
lor gazdă, în general, și a... penaltiu
rilor, mai ales ratate. In jocurile de 
categorie A au fost acordate cinci 
(două cu destulă ușurință de arbitrii 
N. Mihăilescu și O. Comșa), dar nu
mai două au fost transformate 
(Oaidă și Pîrcălab). Celelalte au fost 
ratate (Lereter, Georgescu la Știința 
Timișoara și Matej la C.S.M.S.). 
Ceea ce înseamnă că unii jucători 
din echipele fruntașe mai au mult de 
exersat Ia acest capitol, în special 
Lereter și 
afară, la 
poartă !...

Adăugind și loviturile de la 11 
m acordate în categoria B (9, dintre 
care 6 transformate) ajungem la un 
total... duminical de 14 (8 executate 
bine și încheiate cu goluri. 6 bătute 
prost și, deci, ratate).

Putea fi și 6-1, dar și 4-4 !...

Georgescu, care au tras 
vreun metru și ceva de

O d®claratie scurtă, dar concludentă, 
a lui Coloman Braun, antrenor fede
ral : .^Meciul Rapid — Progresul a 
prilejuit un joc foarte bun. Ambele 
echipe — și mai eles Rapid —.au 
jucat excelent. Scorul putea fi 6—1 
pentru Rapid, dar și 4—4!“

Și o declarație a unuia din antre
norii Progresului, C. Drăgușin : 
„Rapid a jucat mai relaxat și mai 
bine; i-e reușit tot ceea ce a încer
cat Apărarea noastră a greșit lăstn 
du-i pe înaintașii Rapidului să-și facă 
jocul. Atacul însă, cu excepția lui 
Dinuilescu, a acționat bine și putea 
in final, sa realizeze un meci nul".

Zona retrogradării continuă să

pasioneze

Și după etapa de duminică, zona 
retrogradării continuă să țină .capul 
de afiș** al campionatului. Lucrurile 
încă nu sînt clare, cu excepția locu
lui 14, care nu mai poate... scăpa 
Corvinului. Pentru evitarea locurilor 
12 și 13 continuă să lupte cinci echi
pe, care mai au de jucat următoarele 
partide:

ȘTIINȚA TIMIȘOARA cu: CSMS 
(d) și Minerul (d)

PROGRESUL cu : Farul (d) și 
Petrolul (a)

FARUL cu: Progresul (a) și Știin 
ța Cluj (d)

MINERUL cu: Corvinul (d) și 
Știința Timișoara (a)

C.S.M.S. cu : Știința Timișoara (a) 
și Corvinul (a).

A început turneul fiirial al campionatului 
republican de juniori

Primul meci: Dinamo București-Metalul Pitești 8-0!
Etapa finals a campionatului republi- Nn(u (2) și St ocne seu.

caii de juniori a (osî inaugurat ^duminică Duminica viitoare, Dinamo Bocwrcști 
la Pitești, eu meciul Metalul Pitești-- va întâlni — în cadrul semifinalelor 7,0- 
Dinamo Bucureștii lntî!nir<?a a avut un nei a IV-a — pe Olimpia Giurgiu, la 
caracter preliminar și a desemnat a 16-a' București.
pehipă care va participa de duminică 11— ® Duminică s au disputat alte două 
iunie la turneul final propriu zis (în 
zona ă IV-a șînt cinci echipe).

Meciul s-a desfășurat în nota de su
perioritate a dinamoviștilor bucureșțeni, 
după cum ne relatează corespondentul 
nostru Dojrel Ștefăncsctt. Mai bine pregă
tiți, juniorii bucureșlcni au obținut o 
victorie la scor 8—0 (4—0). Punctele 
au fost marcate de. Dumitrescu (5) — 
cel mai bun vin al echipei Dinamo —,

f inale de campionat, regional:
Lâ Bacău: Dinamo Bacău—Ceahlăul 
Neamț 2—0 (0—0). Au marcat Ga

lan (min. 62.) și Eeibu (mîn. 37).
La Brașov : Tractorul Brașov—Preci

zia Săcele 3—1 (0—1).
®Au fost desemnate echipele campioa

ne ale regiunilor Dobrogea și Ploiești : 
Farul Constanța și, respectiv, Petrolul. 
Ploiești*

CLASAMENTUL

Rapid (3)
2. Ștlinta cluj (7»
3. Ștlinta Tim. (9)
4. St. roșu (4)
5. C.C.A. (1)
6. Farul (11)
7. Dinamo Buc. (2)
x. Dinamo Bacâu ("'
9. Progresul (10)

10. C.S.M.S. (13)
11. U.T.A. (6)
12. Petrolul (8)
13. Minerul (12)
14. Corvinul (14)

In paranteze am 
fiecărei echipe, locul ocupat in 
mentui general.

CLASAMENTUL „ACASA“

1.

(5)

RETURULUI

7 2 2 18:11 
«22 18:11
4 6 1 19:16
5

ii
10
11 
io
10
11
10
11 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

5
5
4
5
3
4
3 3
3 2 
0 3

2
2
2
1
3
0
3
1

21:14 
17:13 
16:21
24:13 
16:13
23:22
19:19 
16:20
16:23 
8:19
9:25

îs 
î*
T*
IZ
12
12
11
11
10
9
9
9
S
3

indicat, in dreptul 
clasa-

1. St. roșu 11 9 2 0 29: 7 20
2. Petrolul 12 9 2 1 31:15 20
3. Știința Tim. 13 8 3 2 34:21 19
4. Dinamo buc. 11 8 2 1 36: 6 18
5. Dinamo Bacău 12 8 2 2 28:12 18
6. U.T.A. 12 8 1 3 23:11 17
7. Rapid 12 6 5 1 22:11 17
8. C.C.A. 12 8 1 3 28:15 17
9. Știința Cluj 12 8 1 3 32:19 17

10. Minerul 12 7 2 3 17: 9 16
11. Progresul 12 7 1 4 33:25 15
12. Farul 12 6 3 3 20:17 15
13. Corvinul 12 4 4 4 18:12 12
14. C.S.M.S. 11 5 2 4 19:13 12

clasamentul „ÎN DEPLASARE*

1. C.C.A. 11 7 1 3 27:17 15
2. Dinamo Buc. 12 5 2 5 16:19 12
3. Rapid 12 4 3 5 11:15 11
4. U.T.A. 12 3 2 7 18:27 R
5. Știința Cluj 11 3 2 6 9:19 8
6. Dinamo Bacău 12 3 1 8 10:20 7
7. Progresul 12 2 3 7 12:24 7
8. C.S.M.S. 13 1 4 8 21:33 «
9. St. roșu 12 2 1 9 16:28 5

10. Farul 12 2 1 9 14:36 5
11. Petrolul 12 0 5 7 10:29 5
12. Știința Tim. 11 0 4 7 9:26 4
13. Minerul 12 2 0 10 12:40 4
14. Corvinul 12 0 2 10 8:37 2

ȘTIRI
• Doi antrenori romini, Angelo 

Niciilescu și Const. Teâșcă, participă 
la un curs internațional de antrenori, 
care are loc — de duminică — la 
Macolin, in Elveția. Cursul este or
ganizat de Uniunea Europeană de 
Fotbal (U.E.F.A.) și se va încheia Ia 
10 iunie. Scopul cursului este discu
tarea problemelor generale, aprofun
darea cunoștințelor tehnice asupra 
fotbalului și un schimb de păreri 
asupra diferitelor chestiuni profesio
nale.

• Duminică a fost mare afluență 
de public la Alexandria (record de 
spectatori): a jucat echipa 
C.C.A. Partener i-a fost 
de care C.C.A. a dispus cu 
Bucureștenii, ținînd seamă 
propagandistic al întîlnirii, 
sat cea mai bună formație: 
(Voinescu) — Za vodă 
(Cojocaru), Ivănescu - 
(Mihăilescu I) — Al. 
veanu), 
drescu), Raksi, Tătaru.

e Rapid va susține miine după- 
amiază un meci amical în compania 
formației Bumbacul. Partida are loc 
pe terenul din cal. Dudești, cu înce
pere de Ia ora 17.30. In deschidere 
(ora 16) o partidă între două echipe 
de „bătrîni“.

• Programul jocurilor optimilor de 
finală ale Cupei 
prin tragere la 
ședințe care va 
ora 19 la sediul 
pfilej, delegații 
vor stabili și locurile de disputare a 
meciurilor.

• Joi la ora 15, pe Stadionul Re
publicii va avea loc un nou trial al 
celor mai buni juniori, in vederea 
selecționării lor pentru tabăra de 
vară.

® Duminică, în prima ediție a fi
nalei campionatului regiunii Bacău 
(seniori): Textila Buhuși — Ceahlăul 
P. Neamț 3—3 (2—2). Returul va avea 
loc la 11 iunie, tot la Bacău.

campioană 
Progresul, 
8—0 (4-0). 
de scopul 
au depla- 

: Toma 
II, Apolzan 
Jenei, Bone 

Lazăr (Caco- 
Crișan, Constantin (Alexan-

R.P.R. va fi alcătuit 
sorți în cadrul unei 
avea loc miine la 
federației. Cu acest 
echipelor interesate
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MUNCI CU VIITORII PERFORMERI

Dinamo București conduce plutonul 
în campionatul de polo

Două noi recorduri în bazin de 33,33 m

TREBUIE ÎNCEPUTĂ DE LA 10-11 ANI!
— tuni trebuie făcuta, selecția

’ La nivelul performanțelor actuale forță în condițiile exercițiilor ciclice. 
In atletism problema selecționării și Rezultatele valoroase sînt urmarea

■’ ” ----- ' * ***“ unei forțe dezvoltate, a unei reacții
imediate la un semnal (pocnetul pis
tolului) și de asemenea 
calității viteză.

Alergare lansată pe 30 m. Carac
terizează capacitatea de 
a proceselor de contractare șj rela
xare muschiulară a copiilor (perioada 
latentă a relaxării muschiulare este 
mai scurtă). Ea nu cere o mare can
titate de energie și dă o imagine 
clară a capacității de „iuțeală" la 
copii'. Este un exercițiu foarte pre
țios pentru posibilitatea de a face 
aprecieri complexe asupra sportivu
lui.

Alergarea pe 60 m cu start de jos 
Caracterizează corelațiile unei grupe 
întregi de calități : reacția la sem
nalul starterului, caiitățile de viteză- 
forță în prima parte a cursei și 
d>- viteză pe ultima parte a alergării.

Săritura în lungime fără avînt. 
Caracterizează pregătirea de viteză- 
forță a începătorului. Contează foar
te mult felul în care este executată 
săritura : rapid sau încet. Se va 
acorda mai multă atenție acelor copii 
la care iuțeala este însoțită și de 
o bună amplitudine a mișcărilor.

Triplu salt fără avînt. 
aprecierea capacității de coordonare 
fn condițiile destul de complicate 
impuse de această probă.

Aruncarea mingii medicinale, înapoi 
peste cap, din poziția semi-ghemuit. 
Caracterizează,' mai ales, capacitatea 
de coordonare a începătorului în ceea 
ce privește execuția mișcării. Lină și 
continuă, ea începe cu lucrul picioa
relor și angajează treptat, în acțiune, 
mușchii spatelui, ai brațelor și ai 
gîțului.

Controlul asupra posibilităților co- 
piiilor trebuie făcut numai după ce 
le-â fost făcută „cunoștință" cu teh
nica de execuție a diferitelor probe, 
In cadrul-, cîtorva lecții, completate 
cu normele de control.

Deci, pentru o atentă selecționare a 
copiilor trebuie, să ne folosim de: 
1. aprecierea rezultatelor obținute la 
probele atletice ; 2. la normele de 
control ; 3. comportarea acestora în 
timpul trecerii normelor și în timpul 
lecțiilor practice; 4. constituția lor 
fizică (înălțime, greutate) ; 5, obser
vațiile pedagogice. Abia în urma cer
cetării atente a acestor date 
trece la alcătuirea grupelor 
to a re.

In privința selecției și a 
lor de selecție, în majoritatea cazuri
lor, noi stăm încă foarte slab. Cei 
mai mulți dintre antrenorii 
lucrează după „principiul"... 
dem ce oameni ne vin 1 In 
acesta antrenorii pregătesc, 
ani do zile, tineri începători

a pregătirii tinerilor sportivi a eăpă- 
tat o importanță deosebită. Din ana

■ liza rezultatelor celor mai buni atleți 
a reieșit că media de vîrstă la care

,au fost obținute aceste rezultate este 
între 20—25 ani. Din experiența. 

; practică a vieții stadioanelor a rele-- 
șit faptul că pentru a se putea ajun
ge la rezultate de o înaltă valoare 

.internațională este nevoie de o pre-
■ gătire susținută, bine planificată de-a- 
ilungul a 6-10 ani. In felul acesta
s-a ajuns la concluzia că selecționa

rea și pregătirea atleților trebuie să 
■înceapă de la 10-11 ani! Această- 
perioadă de început a pregătirii vii
torilor atleți preocupă astăzi cel mai 
mult pe toți specialiștii în atletism.

In rîndurile ce urmează vom căuta 
să analizăm cîteva aspecte legate de 
această problemă.

Selecționarea copiilor în vederea 
alcătuirii grupelor de pregătire în 
atletism.

De la bun început, se consideră — 
și lucrul acesta este confirmat de 
practică — că este arbitrară aprecie 
rea făcută că unii copii sînt buni ș> 
au perspectivă pentru atletism, iar 
alții sînt slabi. Intr-adevăr, este 
foarte greu chiar și pentru cel mai 
renumit specialist să afirme cu certi
tudine că un copil de 10—11 ani are 
sau nu perspectiva de a ajunge atlet 
de frunte. în această privință expe
riența antrenorilor sovietici ne stă 
la dispoziție cu o serie de exemple 
de rezolvare cu succes a acestei pro
bleme. Astfel, în prevederile progra
mului școlilor sportive de copii, ca 
și în practica asociațiilor și cluburi
lor sportive există bunul obicei de a 
se forma, la început, grupe de pre
gătire pe baza unor norme de con
trol. La alcătuirea acestor grupe se 
ține seama de.rezultatele obținute de 
copii la trecerea normelor de control, 
cît și de comportarea lor în timpul 
acestor „examene"..

Selecționarea copiilor doar pe baza 
rezultatelor obținute la concursuri și 
pe aprecierile făcute asupra consti
tuției lor fizice (înălțime și greutate) 
nu dau întotdeauna cele- mai bune 
rezultate. Acest lucru se datorește 
faptului că perioada în care se fac 
aprecierile asupra posibilităților copii
lor este de obicei foarte scurtă. De 
cele mai multe ori obțin rezultate 
bune nu cei mai talentați dintre copii, 
ci cei mai bine dezvoltați fizic la 
acea perioadă. Astfel, este cunoscut 
faptul că la fete capacitățile fizice 
pot fi apreciate în funcție de înce
putul perioadei pubertare (12—13 
an-i), iar la băieți doar în jurul vîrs- 
tei de 14 ani.

In practica școlilor sportive de 
copii din Uniunea Sovietică se folo
sește cu deplin succes următorul sis
tem de lucru : în cîteva ore practice, 
copiii care vor fi supuși selecției, 
tntr-o perioadă de două 
fac cunoștință cu tehnica 
a diferitelor exerciții, 
aceea, începătorii vor fi 
melor de control ale căror haremuri 
de admitere în grupele de pregătire 
sînt următoarele :

săptămîm 
de execuție 
Abia după 
supuși nor-

Probele Băieți Fete

dezvoltarea

coordonare

Ajută la

se poate 
pregăti-

metode-

30 m cu start
30 m lansat
60 m start
Lungime de pe loc 
Triplu de pe loc 
Aruncarea mingii 

medicinale, peste 
cap, înapoi

4.8- 5,1
3.8- 4,3
8,6-8,9 

2,20-1,95 
6,60-5,70

8,5-7,0

<3 kg)

au fost folosite 
ani. Pe

Aceste haremuri
pentru copiii în vîrstă de 13 
baza îndeplinirii acestor baremurj și 
ținîndu-se seamă de rezultatele la 
probele atletice, de constituția fizică a 
copiilor, ca și de observațiile peda
gogice asupra capacității de mișcare 
a acestora, se trece la selecționarea 
lor în grupele de pregătire la atletism.

Un principiu important de care 
trebuie să se țină seamă este acela 
că la aprecierea rezultatelor baremu- 

1 rilor să se urmărească nu numii 
cifrele realizate, ci și felul în care 
au fost realizate aceste rezultate.

Alergarea pe 30 m cu start de jos. 
Caracterizează calitățile de viteză-

ca abia, după o perioadă lungă 
timp să-și dea seama că ei nu sînt 
do-tați și n-au nici o perspectivă det 
progres. Grav-este și faptul că prin-” 
tre unii antrenori circulă părereaȚ 
că selecția trebuie făcută după simț, 
sau cum spun ei după... nas 1 Această 
metodă nu are la bază nici un fel 
de experiența practică științifică și 
ea reflectă în cel mai mare grad 
comoditatea unora dintre tehnicienii 
noștri.

Pe de altă parte, faptul că selecțio
narea începătorilor nu are un caracter 
științific, de perspectivă, face ca 
multe dintre secțiile pe ramură de 
sport din cluburi și asociații sa de-f 
vină într-adevăr „pepiniere", dar fără" 
o valoare practică în ceea ce privește-- 
calitatea și perspectiva muncii. în" 

privință credem că cel^

noștri- 
să ve- 

felul 
ani și 
pentru

Gluck, portarul arădanilor, nu poate opri înscrierea celui de al șaselea goZ, 
opera lui Bădiță (cascheta neagră cu nr. 3) Foto: T. Roibucalitatea 

această 
mai bun este procedeul folosit de” 
antrenorii 
zează grupe pregătitoare în

In sfîrșit au „părăsit" piscina aco-
__ .. ... perită și echipele bucureștene; cu o

zează grupe pregătitoare în cadrul"* întîrziere atît de mare, față de anii 
școlilor. Activitatea antrenorilor des-< - trecuți, î n-cit, în ciuda ploii stărui- 
fășurată în cadrul acestor școli asi-“ toare de duminică dimineața, nu s-a

șj-■ vîndu-se în vedere faptul că o parte
v.  ____ _ „ I.. J:-‘— —-‘-j fruntași —

felul acesta se poate face o selecție--a^at’ CL1 trei săptămîni înaintea ținui

sovietici. Aceștia organi-
participante în prima < 
țării, după cum reiese și 
mentul alăturat :

categorie a 
i din clasa-

gură o legătură strînsă între aceste-- ro.3*, dat în-ăpoL Și bine s-a făcut, a- 
secții, școlile sportive de elevi ’
asociațiile și cluburile sportive. In^umtre jucătorii^ noștri

judicioasă și o promovare eficientă a"‘urneH internațional — au nevoie de 
tinerilor cei maj talentați și mai bine--0 perioadă de acomodare cu condi- 
rfotați; --țiile specifice jocurilor desfășurate
fote£AStt dF.mU"Căn„tfre?Ui4 'Hp'in ‘^S'3 caracterizat această a

. ? ° ' va Pu.tea . f'” Vl-a etapă desfășurată aproape în
ezolva a insa cu succes numai prin---înt im/ (trei joJuri din p atr'u) la 

tr-o colaborare activa intre direcțiile. transduil TJnerefJlui? In pripmul țînd> 
școlilor și conducerea cluburilor șn- in bun racticat de c>c A j
asociațiilor sportive. ” Progresul, două echipe rămase da-

în cadrul școlilor sportive de copii-- (oare, pînă duminică, publicului bucu- 
antrenorii sovietic; folosesc următoa-J reștean. Se pare că militarii au de- 
rele haremuri (pentru trecerea 
grupa de bază) ;

desfășurate

Prin ce s-a caracterizat această a

prin jocul bun practicat de .C.C.A. și 
Progresul, două echipe rămase da-

Probele Băieți

1. Dinamo Buc.
2. Știința Cluj
3. C. S. Oradea
4. C.C.A.
5.
6.
7.
8.
9.

C. S. Mureșul 
Rapid
I. C. Arad 
Știința Buc. 
Progresul Buc.

5
5
5
5
5
6
6
5
6

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0 
0 
1
2
2
4
5
4
6

38: 9 10
25:13
37.17
21:16
17:21
17:25
22:40
11:30
20:37

1°8
6
6
4
2
2
0

★
înot organizat sîm- 
Floreasca de către 
L. Caragiale“ a pri

30 m cu start
30 m lansat
60 m lansat 
Lungime fără elan 
Triplu fără elan 
Aruncarea mingii 
medicinale, 
cap, înapoi

înălțime cu 
Lungime cu

Aceste norme

peste

elan 
elan

au

10,50-7,50 
<3 kg) 

1,45-1,35 
5,36-4,60

fost

reștean. Se pare că militarii au de- 
în--pășit perioada necesară omogenizării 

"formației, astfel că evoluțiilp viitoare 
--se vor solda cu rezultate pe măsura 

L Fete «- va|orij ei_. In meciul susținut cu Ști- 
4 5-4 9"‘nta Buc., C.C.A. a desfășurat acțiuni 
3’6_3j9" clare Și consistente. Victoria obținută 
8,3-8.9"la scor (10—1) în dauna studenților 

6 70-5’70"a sa^a* echipa pe locul IV în clasa- 
’ ' "ment, iar golaverajul, negativ pînă

..duminică (11 — 15) a devenit acum 
11(2%8r^0\ mai rezonabil : 21 —16.
i.4O-)S2oi In ceea ce privește echipa Progre- 
4,90-3,90-- sul, deși a pierdut, ea a părăsit ba- 

"zinul, la sfîrșituti meciului cu C. S. 
..Oradea cu „fruntea sus". Prin jocul

6,70-5,70.

folosite după
^ori/xnrln <1 z. r, ~ X 4- ! - I 1 • UTaUCd CU „ 1 T U II SUS . I 1 JOCU1

1° R ronfi în e ? ‘ 3 '-P ” Postat tinerii jucători care alcătuiesc
tru copiii in virsta de 13-14 am. fF„rmatia d. Th An^l^ni,

★

Pentru ca munca 
dea cele mai bune 
ca să se asigure perspectiva și temei--- 
nicia lucrului său este necesar ca el*- , . „ . .
să-și împartă elevii în trei grupe dis-"C0IPe au rarnas neînvinse:

..formația antrenată de Th. Angelescu, 
--au demonstrat că locul pe care îl 

ocupă actualmente în clasament este 
După 
prima 

parte a campionatului doar două e-
Dinamo

București și Știința Cluj. Dar, dina- 
moviștii nu vor putea răsufla ușurați 
decît abia luni, dacă vor scăpa cu 

din întîlnirea, derbi de

unui antrenor să domeniul... provizoratului, 
roa e, n sensUl" ■ consumarea a VI etape din

tinete: 1. grupa pregătitoare, 2. grupa-- 
de bază și 3. grupa de performanță." 
Aceste grupe vor fi alcătuite din:^ 
maximum, 30 de persoane pentru” . , 
grupa I, 10-15 pentru a II-a și ce):?’fa*a curata 
mult 5 în grupa de performanță. --etapă, pe care o vor susține în de-

X plasare cu puiernica Prof. VASILE DUMITRESCU t Oradea. Pină atunci,
antrenor federal 4 duce plutonul celor nouă

plasare cu puternica formație C. S. 
, Dinamo con

formații

yîzi, ultima zi la concursul special pronoexpres de mîine
- V-ați cumpărat buletine „Abonament Pronoexpres” pe luna iunie ?

simțitor cuantumul de premii. Iată doar 
cîteva exemple : participanții Roman Hăr- 
duț din Arad și Leon Franciuc din com. 
Ipotcști (Suceava) au obținut cîte un pre
miu de 125.000 lei la concursul special 
Pronoexpres din 8 februarie, la care s-au 
distribuit în total 26.000 premii în bani 
și obiecte. La un alt concurs special Pro
noexpres — cel din 26 aprilie — partici
panții Iosif Călineșcu din Moldova Nouă, 
regiunea Banat, și Ștc Sania Polihroniadc 
din București a.u obținut cîte un premiu 
de 93.251 lei. Tot la acel concurs special 
s-au mai distribuit: l premiu de 50.600 
Ici, 11 premii de 18.367 lei, 10 premii a

Mîine 7 iunie are loc un nou concurs 
special Pronoexjprcs, cu premii suplimen
tare în • bani și obiecte. La acest concurs 
special se vor distribui, în afară de pre
miile obișnuite, următoarele:

2 autoturisme (Volga și Skoda), moto
ciclete, scutere, televizoare, frigidere, a- 
paratc de radio și alte numeroase premii 
care se suportă din fond special.

Dc reținut că se extrag din urnă, în 
total, 16 numere.

Cu acest prilej, amintim participanților 
că la fiecare concurs Pronoexpres din a- 
cest an au fost distribuite importante pre
mii, iar concursurile Speciale au mărit

(Volga și 
îlevizoare,
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10.000 lei, valoarea totala a premiilor dis
tribuite la 26 aprilie depășind 2.300.000 lei:

Interesant de notat că pe schema re
dusă nr. 7 (21 lei) au fost obținute nu
meroase și însemnate premii la toate con
cursurile Pronoexpres. Iată două exemple 
edificatoare: jucînd schema redusă nr. 7 
(21 lei) participanții Pavel Carabinț din 
Galafi și Mihail Pavelescu din București 
au objinut premii în valoare de 115.963 
lei și respectiv 79.190 lei.

Iată, deci, că cu o sumă modestă, 21 
lei, puteti obține premii importante. Vă 
sfătuim, așadar, să utilizați această sche
mă redusă nr. 7 și la concursul de mîine, 
schema care vă mărește șansele de cîștig.

Atcn(iune ! V-ați cumpărat buletine „A- 
bonament Pronoexpres“ PE LUNA IUNIE? 
Dacă nu ați făcut acest lucru, vă reamin
tim că NUMAI ASTAZI vă mai puteți 
procura buletine „Abonament Pronoexpres" 
pe luna iunie, buletine care participă și 
la concursul special de mîine, precum și 
la toate celelalte concursuri Pronoexpres 
din această lună

Costul unui abonament este de 12 lei, 
iar premiile se plătesc prin mandat poș
tal.

TRAGEREA DE MIINE ARE LOC LA 
TIMIȘOARA.

PREMIDLE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 31 MAI 1961

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Pentru

10 premii a 7.816
59 premii a 1.426 
461 premii a 280 

1.140 premii a 113
6.653 premii a 22 

Pronoexpres 
suma 

ale

II- a
III- a
IV- a
V- a
VI- a 

concursul
iunie s-a reportat

Rezultatele provizorii 
cursului Pronosport din 4 iunie 1961.

486 variante cu 12 rezultate.
5.196 variante cu 11 rezultate.
23.723 variante cu 10 rezultate.
Rubrică redactată de I. S. Loto-Prnuo- 

sport.

lei. 
lei. 
lei., 
lei. 
lei.

din 7 
de 30.064 lei.

trierii con-

Concursul de 
bată la bazinul 
școala medie „I. 
lejuit două noi recorduri în bazin de 
33,33 m. Ele au fost obținute, de îno
tătorii dinamoviști Ștefan Kroner și 
Cristina Balaban. Kroner a acoperit 
distanța de- 200 m liber în timpul de 
2:12,1 (.vechiul record.: 2:12,4), iar 
Cristina Balaban a înotat aceeași 
distanță în timpul de 2:43,0 .— nou 
record dp fetițe (v. r. : 2:43,7).

G. NICOLAESCU

iosef Meta, Kurt Gohn șț 
Focșeneanu învingători 
în „Cupa Valea Albă“

Duminică, la Bușteni, s-a consumat 
și ultimul act ăl sezonului de schi 
prin desfășurarea ediției a IX-a a 
„Cupei Valea Albă“, competiție or
ganizată de consiliul regional 
U.C.F.S. Ploiești, prin comisia regio
nală de specialitate. Deși înaintea 
concursului a plouat torențial, iar 
în cursul disputării probelor a bur
nițat, întrecerile s-au bucurat de un 
frumos succes. Numeroșii spectatori 
veniți din Bușteni și de pe Valea 
Prahovei prin O.N.T. au urmărit cu 
mult interes concursul la care au 
luat parte peste 40 de schiori. Ză
pada excelentă a permis
noștri fruntași să evolueze la 
nivel 
slalom special marcat pe o lungime 
de 180 m cu 32 porți.

Iată rezultatele înregistrate: FETE: 
Iosef Meta (Olimpia Brașov) 74,6; 
Liliana Focșeneanu (Carpați Si- 

Viorica Vintilă (Ș.S.E.
4.
98,7;

schiorilor 
un 

tehnic ridicat pe traseul de

1.
2.
naia) 90,0; 3.
Predeal) 95,8; 4. Viorica Casapu
(Ș.S.E. Predeal) 98,7; JUNIORI: 1. 
Marin Focșeneanu (Carpați Sinaia)
74,0; 2. Ion Postolache (Carpați Si
naia) 81,9; 3. Ion Rusu (Olimpia Bra
șov) 90,1; SENIORI: 1. Kurt Gohn 
(Dinamo Brașov) 57,5 (30,1 -ț-27,4); 2. 
Gh. Văcaru (Dinamo Brașov) 58,1 
(29,0 + 29,1); 3. Gh. Bălan (Casa Ofi
țerilor Brașov) 58,3 (26,6 -|- 31,7); 4. 
Mihai Bucur (Carpați Sinaia) 58,5 
(27,6 -f- 30,9); 5. Ion Secui (Caraima- 
nul Bușteni) 59,7 (30,3 -|- 29,4). Au 
abandonat sau au fost descalificați 
următorii: Cornel Tăbăraș, Ion Zan- 
gor, Adrian Bătușaru 
Iovici (Dinamo Brașov), 
și Radu Banu (Carpați 
cea Enache (Căraimanul

(C.O.B.), N. 
Petre Clinei 

Sinaia), Mir- 
Bușteni) ș. a.

CLAUDIU ATANASIU
delegat al F.R.S.B.A.



Să organizăm cîl mai multe concursuri
pentru sporiiuii noștri fruntași

Am răsfoit deunăzi caietul cu statis
ticile anului 1961... In nici un alt an 
pînă acum n-am notat pînă la această 
dată atîtca și atîlea concursuri în toate 
orașele țării atîtca performanțe, de la 
rezultatele copiilor pînă la recordul mon
dial al Iolandei Balaș.

In acest sezon numărul competițiilor a 
depășit toate așteptările. Cele mai multe 
comisii locale nu s-au mulțumit numai 
cu ceea ce aveau prevăzut în calendar și 
au mai organizat și alte întreceri, in- 
lerraioane, intexrcgiuni, între reprezenta
tivele școlilor sportive de elevi etc. A- 
ceste competiții au asigurai o activitate 
continuă, susținută, pentru atleți, au ofe
rit cel mai bun prilej de a angrena mii și 
mii de tineri începători, de a-i roda în 
întreceri. Rezultatul direct al acestor 
preocupări se vede ecl mai bine în per
formanțele înregistrate în acest sezon. 
Listele celor mai buni performeri au 
suferit un asalt viguros din partea tine
rilor atleți și rezultatele lor, în cele 
mai multe cazuri, le întrec — încă de pe 
acum — pe cele ale anilor trecu ți.

Analizată din acest punct de vedere, 
situația atletismului nostru se prezintă 
cu mult mai bine ca altădată. Mai pu
țin bine se prezintă insă lucrurile atunci 
cînd e vorba de a tie | ii noștri fruntași, 

—membri ai loturilor republicane. Față 
de alți ani, pînă acum ei au fost destul 
de puțin solicitați în concursuri de mare 
anvergură. Iată de pildă pe Olimpia 
Cataramă. In acest sezon ca a participat 
pînă sîmbăt'î, doar 1a două concursuri 
importante alături de recordmana țării 
Lia Manoliu. In ambele concursuri O-

Concursuri*** rezultate***
CLUJ. Etapa orășenească a campio

natelor republicane școlare a prilejuit 
întreceri de un bun nivel, încheiate 
cu rezultate bune. în această privință 
este de subliniat faptul că Ja acest 
concurs participanții au realizat 1 nor
mă de categ. I, 20 de norme de categ. 
a Il-a, 77 de categ. a III-a și 91 de 
norme categ. junioxi. Un asemenea bi
lanț nu a mai fost înregistrat în nici 
un alt concurs de juniori desfășurat 
la Cluj. Cîteva rezultate : JUJMIORI I : 
200 m : Em. Sima 23,3 ; V. Chirișan
23.5 • disc (1,5 kg) : V. Moldovan
41,82 m ; JUNIOARE I : 200 m : A.
Beșuan 26,0 : 800 m : Ec. Juhos 2:22,7:
A. Negru 2:24.4 ; lungime : M. Davi- 
dovici 5,08 ; Disc : A. Bugnariu 36,36 ; 
greutate : A. Bugnariu 11,61 ; JU
NIORI II : 90 mg : E. Udrea 13,7 ; 
înălțime : St. Kiss 1.68 : disc (1 kg) : 
St. Kiss 45,39 : JUNIOARE II : 500 m :

Sarmezey 1:26,2 ; E. Moldovan 
(1946) 1:28,5. (P. NAGY - coresp.).

TIMISOARA. Concurs inter-orașe cu 
participarea reprezentativelor Timișoara 
(238 p). Reșița (184 p), Arad (118 p) și 
Lugoj (43 p.). Cîteva rezultate : BĂR
BAȚI : loo m : Nedelea (T) 11,3 ;
200 m : Nedelea 23,2 ; 800 m : V. Popa
(T) 2:03,5 ; 5000 m : Veliciu (T) 15:26,2 ;
I. David (T)16:06,8 : 400 mg î Schnei
der (T) 59,4 ; lungime : W. Keller (R) 
6,90 : înălțime : C. Popovici (T) 1,75 ; 
disc : St. Panda (A) 42,45 ; suliță :
D. Marian (T) 51,00 ; FEMEI : 100 m :
L. Veselinovici (T) 13,2 ; V. Szekeres
(A) 13,3 : D. Tundrea (R) 13,4 ; 800 m :
G. Ziegler (T) 2:26.0 : 80 m : E. Vasi
(1946) 12,5 : F. Grama (R) 12,6 ; lun
gime : Grama 5.12 : înălțime ; E. Ma
yer (A) 1,48 ; E. Vasi 1,46 ; R. Haus- 
ner - 1945 - (T) 1.40 : suliță : R. Bu
cea (T) 35,83 ; U. Resch (T) 35,52 (L. 
MICȘAN — coresp.).

BAC AU. întrecerile fazei regionale a 
concursului republican de copii s-au 
desfășurat la Tg. Ocna, 150 de partici
pant!. BĂIEȚI : 60 m : FI. Donici (Ro
man) 7,8 : 200 m : Fi. «Donici 27,4 ;
500 m : M. Tamaș (Tg. Ocna) 1:24,2 ; 
lungime : Gh. Nemeei (Moinești) 4,96 : 
înălțime : R. Antoniu (Roman) 1,35 ; 
greutate : D. Pintilie (Bacău) 10,60 ; 
FETE : 60 m : C. Bîrlea (P. Neamț)
8,7 ; 300 m : El. Baciu (Roman) 49.7 ; 
lungime : O. Dolganciu (Bacău) 5,02 ; 
înălțime : O. Dolganciu 1.38 ; greutate : 
Ec. Martini (Bacău) 8,68 (A. AROMÎ-
NESEI — coresp.).

SLATINA. La etapa regională (Argeș) 
a concursului republican au participat 
150 de copii din toate raioanele. BĂ
IEȚI : 60 m : I. Ionescu (C-lung) 8,2 ;
200 m : M. Petrescu (Drăgănești) 28,6 ; 
500 m : M. Petrescu 1:23,0 ; lungime :
M. Popescu (C-lung) 5,01 ; înălțime :
St. Teșu (Slatina) 1,30 ; greutate : S. 
Marinescu (Pitești) 13,35 : FETE : 60 m : 
S. Nedelcu (C-lung) 8,9 : 300 m : L.
Onciu (C-lung) 47.2 : lungime : S. Ne
delcu 4,37. (I. FEȚEANU - coresp.).

C1MPIA TURZII. Peste 200 elevi din 
Cluj, Turda. C. Turzii, Zalău, Huedin, 
Cîmpeni și Aiud au participat la etapa 
regională (Cluj) a campionatelor șco
lilor profesionale, Cîteva rezultate : 
BĂIEȚI: loo fiii P. Grigorescu (CT)
11.6 ; lungime : V. Sărucan (CȚ) 5/75 : 
greutate (6 kg) : M. Lisz (Cluj) 12747 ; 
FETE ; 60 m : S. Fekete (C)uj) 8,5 ; 
100 m : El. Balaș (Cluj) 13,3 ; iun' ’me :
E. Rostas (Cluj) 4.80. (P. TONEA — co
respondent).

DEVA. Pe stadionul „Cetate" au avut 
loc întrecerile etapei regionale (Hune
doara) ale campionatelor școlilor me
dii. JUNIORI I : 100 m : L. Cosma 
(Simeria) 11,9 ; 800 m ; I. Andreșoiu 
(Orăștie) 2:12,9 : 110 mg •; A. Eribacan
(Deva) 16,5 ; lungime : C. Cibu (Alba 
lulia) 6,00 : JUNIOARE I : 100 m : G.
Balaban (Alba lulia) 13.5 ; lungime : G. 
BaJaban 4,63 ; JUNIORI II : lungime : 
D. Bsrbu (Cugir) 5.45 ; greutate : H. 
Fleicher (Sebeș) 13,52 : JUNIOARE n : 
60 m : V. Radu (TeiuȘ) 3.5 : înălțime : 
M. Nemeș (Petroșani) 1,40 lungime : 
M. Nemeș 4,63. (I. S IM ION și GH. CIO- 
RANU — coresp.).

BISTRIȚA. Elevi și eleve din *«ud, 
Bistrița, Cluj. Dej. Năsăud, Turda. 
Gherla si Zalău au luat parte Ja etapa 
regională a campionatelor școlilor me
dii. JUNIORI I : 100 m : Em. Sima (C)
si V. Chirișan (C) 11,4 ; 200 m : Em.
Sima 23,6 ; 800 m: J. Tenger (A)

Vă prezentăm pe viitorii noștri oaspeți — 
rugbiștii de la Lourdes...

limpia Cataramă și-a realizat cele mai 
bune performanțe ale ci, recorduri per
sonale, arătîndu-se într-un sensibil pro
gres. Dar în rest... diferite concursuri la 
Cîmpulung cu adversare care n-o sti
mulează. Și asemenea exemple mai sînt 
încă multe, lată și cazul sprinterilor:• 
la primul concurs ,,tare“ stimulați de 
faptul că la start se prezentau cei mai 
huni din țară, trei atleți au parcurs 
100 m sub 11,0 sec.

In legătură cu această situație, în 
urma mai multor consultări pe care le-am 
avut cu diverși tehnicieni, am dori să 
facem o propunere. Este destul de cos
tisitor să fie organizate lunar cîte 2—3 
concursuri cu caracter republican. In 
schimb, cu mai puțină cheltuială ar pu
tea fi organizate concursuri pe specia
lități. Un exemplu : Ja sfîrșitul acestei 
săptămîni ar putea fi organizat, să zi
cem la Iași un concurs cu un program 
restrîns : 100 m, 800 m, 110 mg. lun
gime, înălțime, greutate și suliță. La a- 
cest concurs să fie invitați să participe 
membrii loturilor republicane (seniori și 
juniori) și toți atleții din orașul sau 
chiar regiunea respectivă. După o săptă- 
mînă, sau două la Reșița poate fi pro
gramat un alt concurs, cu alte probe. 
Apoi, alte concursuri la Constanța, la 
Craiova, Ia Mediaș ele. In felul acesta 
atleții fruntași ar avea o activitate mult 
mai susținută, iar evoluția lor în dife
rite orașe ale țării ar impulsiona desi
gur mișcarea atletică locală.

R. V1LARA

2:03,7 ; J. Koto (T) 2:04,2 ; Gh. Szabo 
(C) 2:05,5 ; înălțime : L. Tuka (C) si
L. Pintea (D) 1,77 : lungime : E. Sima
6,17 ; triplu : E. Rican (B) 13,03 ; greu
tate : I. Lazăr (Z) 13,97 ; disc : Al. 
Moldovan (C) 40,95 ; JUNIOARE. I :
100 m : A. Beșuan (C) 12,7.; 200 m :
A. Beșuan 26,4 ; A. Darvasi (C) 28,2 ; 
înălțime : E. Madar (C) 1,39 : greutate : 
A. Bugnariu (C) 11.47 ; disc : A. Bug
nariu 35,18 ; JUNIORI II: 80 m î S. 
Dincă 9,3 ; L. Cherecheș (B) 9,4 : disc : 
St. Kiss (C) 44,32 : JUNIOARE TI ; 
60 m : M. Sarmezei (C) 8.2 ; 500 m :
M. Sarmezei 1:25,0 : înălțime : El. 
Dezsi (C) 1,37 : lungime : El. Ciobanu 
(C) 4,55 ; greutate : I. Nagy (Dj 8.90. 
(P. NAGY și M. THELLMAN - coresp.).

Duminică s-a încheiat la Cîmpina 
una dintre cele mai populare compe
tiții ale sportului cu motor din țara 
noastră : campionatele republicane de 
motocros. Desfășurată de-a lungul 
a cinci faze (trei la Cîmpina și două 
la Brașov), întrecerea celor mai buni 
motocrosiști a avut în acest an un 
cadru adecvat: trasee la nivelul ac
tualelor exigente și o organizare ire
proșabilă. Condițiile bune de con
curs create de F.R.M. și de asocia
țiile sportive Poiana-Cîmpina și 
Steagul roșu Brașov (organizatoa
rele celor cinci faze) au dat posibi
litate alergătorilor să evolueze la ni
velul pregătirii lor și să realizeze o 
simțitoare creștere a măiestriei sdot- 
tive.

♦

Dacă nu toate titlurile de cam
pioni republicani au fost cucerite de 
motocrosiștii care se arătaseră în 
maximum de formă, aceasta se dato- 
rește fie defecțiunilor mecanice, fie 
accidentării unor alergători. Dar 
toate acestea fac parte integrantă 
din desfășurarea... întrecerilor fie 
motocros.

Traian Macarie a devenit pentru 
a doua oară consecutiv campion al 
tării la motocros. El a realizat în 
4 faze, la clasa 125 cmc (a cincea nu 
s-a desfășurat pentru că nu s-a în
trunit numărul regulamentar de a- 
lergători) un procentaj de 48% din 
numărul maxim de puncte. Tînărul 
motociclist n-a avut în acest an ad
versari prea tari și de aceea nu pu
tem să-i apreciem evoluția.

Ștefan lancovici — învingător la 
175 cmc — a adus clubului său un 
prețios titlu de campion republican. 
El este în progres fată de anul tre
cut însă — deocamdată — nu se si
tuează la nivelul posibilităților sale.

Mihai Dănescu a realizat la clasa 
250 cmc cel mai ridicat procentaj din 
campionat: 72% din totalul puncte-

Așa cum am mai a- 
nunțat,. echipa R. C. 
Lourdes, una din frun
tașele rugbiuiui francez, 
va susține în țara noas
tră un turneu de două 
jocuri. Primul joc este 
programat duminică pe 
stadionul „23 August" din 
Capitală, cînd rugbiștii 
francezi vor avea de în
fruntat o selecționată a 
orașului București.

Cunoscută prin jocul 
ei spectaculos și eficace, 
echipa R. C. Lourdes a 
cucerit în patru rinduri 
campionatul Franței, în 
anii de după cel de al 
doilea război mondial. 
In campionatul din acest 
an antrenorul echipei, 
vechiul internațional 
Jean Prat, a Încercat să 
folosească o formulă 
nouă, bazată pe întineri
rea echipei. Se pare că 
acțiunea n-a fost prea 
inspirată. înlocuirea bru
scă a unor titulari și în 
special a experimentatu
lui Martine, scăzînd din potențialul 
echipei, ea s-a soldat cu eliminarea 
din campionat... (Trebuie să arătăm 
aici că în Franța, campionatul se 
desfășoară, inițial, în cadrul a 8 se
rii de cite 8 echipe. Primele 4 echi
pe din fiecare serie „merg" mai de
parte într-un turneu final, sistem 
cupă, deci cu jocuri eliminatorii...) O 
greșeală tactică, dar care nu scade 
cu nimic din valoarea echipei. A- 
eeasta știe — mai ales în confruntă
rile internaționale — să practice un 
rugbi de bună calitate. Explicația o 
găsim ușor, dacă privim puțin lista 
jucătorilor care compun echipa...

...Doi dintre jucătorii de la R. C. 
Lourdes, înaintașul Crauste și aripa 
Rancoule au făcut parte din echipa 
Franței care a evoluat in iunie 1960 
la București. împreună cu Bouquet 
și Moncla, ei au fost oamenii de bază 
ai „XV“-lui Franței. In acest an, 
Crauste împreună cu un alt jucător

Despre noii campioni 
de motocros...

lor. El a fost în primele 4 faze clar 
cel mai bun alergător al campiona
telor și dacă s-ar face un clasament 
pe întreaga desfășurare a competi
ției ar ocupa detașat primul loc. Bine 
pregătit, el a dominat pînă la faza 
finală nu numai cursele de la 
250 cmc ci și pe cele de la 350 cmc.

In ultima fază — a cincea — des
fășurată duminică la Cîmpina, Mihai 
Dănescu a concurat sub posibilități, 
a părut lipsit de dorința de a-și apă
ra cu dîrzenie șansele. Acționînd „ra
țional" el a fost de nerecunoscut. A- 
ceastă slabă comportare este, se 
pare, rezultatul faptului că Mihai 
Dănescu s-a culcat pe laurii victoriei 
în urma succeselor pe care le-a ob
ținut pe parcursul întrecerii. Mihai 
Dănescu și aH> alergători care pro
cedează ca el trebuie să știe că nu
mai talentul nu este suficient pen
tru a realiza performanțe de valoare, 
că pentru o întrecere sportivă trebuie 
să te pregătești tot timpul cu aceeași 
sîrguință și să lupți cu toată dîrze- 
nia pentru obținerea succesului. Așa 
cum a evoluat la clasa 350 cmc Mi
hai Dănescu a lăsat o impresie peni

Campionii republicani de motocros pe anul 1901 (de la stingă la dreapta): 
Tr. Miuarie. (Dinamo) — 125 cmc; St. lancovici (Metalul „23 August”) — 17H 
cmc; Mi Iun Dănescu (C.C.A.) — 250 cmc; Gh. loni/ă (C.C.A.) — 350 emoc

valoros de la R.C. Lourdes, Lacaze, 
se află în vederea federației fran
ceze pentru turneul din Noua Zeelan- 
dă. Tot un înaintaș, Crancee a intrat 
în componența lotului francez care 
a jucat in Africa de Sud. Linia de 
atac se mai bazează pe aportul lui 
Manterola și Taillantou. Din linia de 
trei sferturi, în afara lui Rancoule 
despre care am vorbit, cei mai cu- 
noscuți sint centrii Marquesuzaa și 
Tarricq, precum și aripa Gachassin. 
Un alt jucător, Labazouy — jumătate 
la grămadă — își aduce și el un pre
țios aport în echipă, prin siguranță 
in acțiuni și un deosebit simț al 
plasamentului. In sfirșit, este de re
ținut și numele lui Calvo, un jucă
tor bine dotat fizicește.

Prin urmare, o echipă cu un lot 
select de jucători, capabili să ofere 
un spectacol rugbistic de calitate.

T. STAMA

bilă. Acest lucru trebuie să-i dea se
rios de gîndit 1

Gh. loniță — campion la 350 cmc 
— a muncit mult în finalul compe
tiției pentru a cuceri titlul. In ulti
ma fază a impus un ritm foarte di
namic întrecerii și, datorită dîrzeniei 
cu care a concurat, a reușit să ter
mine pe merit învingător. In ansam
blu însă Gh. loniță nu poate fi mul
țumit de forma pe care a arătat-o 
în acest sezon.

Cunoscîndu-i valoarea și posibili
tățile și judeeîndu-i comportarea în 
funcție de acestea, putem să-i repro
șăm acestui membru de bază al lo
tului republican o scădere a valorii 
sale. Anul acesta nu l-am mai văzut 
executînd acele manevre tactice, acele 
depășiri spectaculoase, pentru care 
publicul îl aplauda cu entuziasm. 
Sperăm că la viitoarele întreceri va 
fi din nou unul dintre principalii 
animatori ai curselor.

In afara campionilor s-au mai re
marcat printr-o comportare deosebită 
alergătorii Mihai Pop, Mircea Cer- 
nescu, H. Sitzler și losif Popa. De a- 
semenea pot fi citați pentru contri
buția pe care au adus-o la animarea

Dinamoviștii au dominat 
întrecerile 

de pe velodrom
Velodromul Dinamo din Capitală 

a găzduit, simbătă după amiază, un 
nou concurs de pistă. In trei din cele 
4 probe disputate, cicliștii dinamo- 
viști s-au impus cu autoritate, iar 
în ultima probă a reuniunii (semi- 
fondul) cicliștii clubului C.C.A. au cîș- 
tigat detașat.

Un rezultat promițător a obții.ut 
Vasile Oprea (C.C.A.) la viteză : 12 
secunde pe 200 m (în serii). Este cel 
mai bun rezultat al anului. Cu acest 
timp, Oprea a ocupat locul 3, îna
intea lui Dumitru Stan (C.C.A.). Pă
cat că nu am asistat și la finala aces
tei probe care trebuia să se dis
pute între Petie Tache (Dinamo) și 
Constantin Voicu (C.C.A.). Ultimul 
a suferit o întindere musculară, după 
ce ciștigase o semifinală, și nu s-a 
mai putut prezenta la startul finalei.

A doua probă a fost cursa italiană. 
Au participat 4 echipe, care au evo
luat în două semifinale. Este re
gretabil că nici această probă nu 
a avut o finală. Nu știm din ce mo
tive — dacă pot fi numite „motive" 
— arbitrii și antrenorii au căzut de 
acord ca ordinea echipelor să fie 
stabilită după timpurile din semifi
nale : 1. Dinamo II (D. Popovici, V. 
lordache, M. Voinescu) 1:26,3; 2.
Dinamo I 1:26,5; 3. C.C.A. I 1:27,1; 
4. C.C.A. II 1:28,0.

O altă probă care a revenit clu
bului organizator, prin Eugen Băr- 
bulescu, a fost cea de 1000 m cu 
start de pe Ioc. Învingătorul a reali
zat timpul de 1:16,4. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Dumitru Stan 
(C.C.A.) cu 1:18,2 și Gheorghe Cal- 
cișcă (Dinamo) cu 1:19,4.

Desfășurată pe parcursul a 60 de 
ture (cu sprinturi la 3 ture), între
cerea semifondiștilor a fost mult 
mai interesantă. încă de la primele 
sprinturi s-a văzut forma bună, pen
tru început de sezon, a cicliștilor mi
litari. Dar învingătorul nu a putut 
fi stabilit decit în urma ultimelor 
două sprinturi, lată rezultatele în
registrate ; 1. Dumitru Rotaru (C.C.A.} 
33 puncte ; 2. Victor Voloșin (C.C.A.} 
26 p. ; 3. Nicolae Grigore (C.C.A.} 
21 p. ; 4-5. Virgil lordache (Dinamo} 
și Mihai Bardan (C.C.A.) 17 p.

(A. A.)

întrecerilor Gh. Voiculescu și E. K«- 
resteș, iar pentru prima lor evoluție 
la categoria avansați trebuie eviden- 
țiați motocrosiștii Otto Stephani, 1. 
Ionescu și M. Voicu.

Iată clasamentele finale :
125 CMC: I. Tr. Macarie (DinaJ 

mo) 24 p. — campion al R.P.R.; 2. 
Mihai Pop (Dinamo) 18 p; 3. B. 
Predescu (Met. „23 August") 18 p; 
4. I. Popa (Dinamo) 14 p; 5. P. 
Fischer (Dinamo) 9 p; 6. M. Voicu 
(Dinamo) 7 p; 7. St. lancovici (Met. 
„23 August") 3 p.

175 CMC: 1. Ștefan lancovici 
(Met. „23 August") 30 p — campion 
al R.P.R.; 2. Mihai Pop (Dinamo) 
24 p; 3. I. Popa (Dinamo) 17 p; 4. 
Tr. Macarie (Dinamo) 14 p; 5. P. 
Enescu (Met. „23 August") 8 p; 6. 
D. Manea (Met. „23 August") 6 p; 
7. Gh. Bănică (Met. „23 August") 
6 p; 8. I. Ionescu (Steagul roșu 
Brașov) 6 p; 9. P. Drăghici (Voința 
Brașov) 2 p; JO. I. Pușcașu (I.T.B.) 
1 P-

250 CMC: 1. M. Dănescu (C.C.A.) 
36 p — campion al R.P.R.; 2. M. 
Cernescu (Dinamo) 34 p; 3. Gh. Io
nita (C.C.A.) 15 p; 4. H. Sitzler 
(Met. „23 Aujust") 14 p; 5. C. Do- 
vitz (Dinamo) 8 p; 6—7. E. Keresteș 
(C.C.A.) și E. Seiler (Met. „23 Au
gust") 5 p; 8. Hirschvogel (Metalul 
Reșița) 2 p; 9. Otto Stephani (Stea
gul roșu Brașov) 1 p.

350 CMC : 1. Gh. loniță (C.C.A.) 
30 p —• campion al R.P.R.; 2. M. 
Dănescu (C.C.A.) 28 p; 3. M. Cer
nescu (Dinamo) 16 p; 4. E. Keresteș 
(C.C.A.) 15 p; 5. H. Sitzler (Met. 
„23 August") 9 p; 6. E. Seiler (Met. 
„23 August") 9 p; 7. C. Dovitz (Di
namo) 4 p; 8. Gh. Voiculescu 
(C.C.A.) 2 p; 9. O. Stephani (Stea
gul roșu Brașov) 2 p; 10. P. Fischer 
(Dinamo) 1 p.

Despre comportarea alergătorilor 
începători vom vorbi într-unul din 
numerele viitoare ale ziarului nostru.

HRISTACHE NAUM



Pe marginea încercărilor de a reduce 
programul Jocurilor Olimpice Din inimă vă dorim succes !

r

■< >
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înaintea celei de a 58-a sesiuni a 
i Comitetului Internațional Olimpic, 
care va avea loc la Atena în a doua 
jumătate a lunii iunie, presa sportivă 
de pretutindeni dezbate o serie J* 
probleme de actualitate, legate 
mișcarea olimpică. Printre cele 
discutate probleme se numără:

de 
de 

mai 
_______ r______ re
ducerea sau extinderea programului 
Jocurilor, sportul feminin în progra
mul olimpic, definiția noțiunii de 
amatorism etc.

Ecourile acestor discuții nu puteau 
să nu pătrundă și în coloanele Bu
letinului Comitetului Internaționali 
Olimpic, unde găsim o serie de opi
nii ale unor personalități marcante 
ale mișcării internaționale olimpice 
și ale sportului mondial, precum și 
ale unor ziariști.

Cea mai arzătoare problemă se 
pare că este cea a programului Jo
curilor Olimpice. Printre cei care 
susțin reducerea acestui program se 
află și ziaristul Willy Meisl, care 
pretinde că această reducere trebuie 
efectuată în primul rînd pentru... a 
limita comercializarea J. O. „Argu
mentul" lui Meisl (un program bo
gat al J O. oferă posibilități mari 
de propagandă societăților turistice) 
este însă foarte slab. Mai ales că 
(Willy Meisl vine și cu o completare 
cel puțin ciudată, ca să n-o califi
căm altfel. El pretinde ca J. 0. să 
nu se mai dispute în mari orașe, cu 
un număr mare de coucurenți. pen
tru că astfel s-ar facilita, chipurile, 
comercializarea acestei competiții. 
(?!). Este însă limpede că încerca
rea de a diminua amploarea Jocu
rilor Olimpice, de a le organiza în 
orașe mici — indiferent de „argu
mentele" la care s-ar recurge — nu 
numai că nu ajută cu nimic la pro
movarea spiritului olimpic, la extin
derea idealurilor olimpice, dar duce 
direct la înăbușirea lor, la frînarea 
unor idei care în ultimii ani au cu
prins mase tot mai mari de tineri 
din întreaga lume.

Intr-un articol publicat tot în 
organul de presă al Comitetului In
ternațional Olimpic, generalul Vladi
mir Stoicev din R. P. Bulgaria, mem
bru al C.I.O., combate pe cei ce ur
măresc să reducă programul J O.

Iată un pasaj elocvent din acest 
articol :

„In ciuda acestei stări de fapt in
discutabile (N. N. e vorba de dez-

Răsfoind
Buletinul C.I.O.

voltarea în ultima vreme a mișcării 
olimpice), în ultimii ani s-au auzit 
în sinul C.I.O. voci cerînd reducerea 
programului olimpic, atît ca număr 
de sporturi, cît și ca număr de par- 
ticipanți. Au fost prezentate în acea
stă direcție mai multe proiecte și 
continuă să se facă și alte propu
neri. Argumentele care însoțesc a- 
ceste propuneri nu sînt însă cu ni
mic convingătoare. Unul din moti
vele invocate de partizanii reducerii 
programului este acela al dificultăți
lor de care se izbesc organizatorii 
Jocurilor. Cele considerate ca cel 
mai greu de depășit sînt legate de 
găsirea terenurilor și a clădirilor 
pentru cazarea concurenților și ofi
cialităților, precum și pentru organi
zarea probelor, stabilirea programu
lui și grija asigurării transportului, 
spectatorilor și materialelor.

fi însă justifi- 
ltpsă de orașe 
Jocurile. Or, 

nid-

Această neliniște ar 
cată, dacă ar exista o 
dornice să organizeze 
acest fapt nu s-a manifestat 
odată pină azi; dimpotrivă, numărul
orașelor candidate la organizare s-a 
mărit de la o Olimpiadă la alta, 
C.I.O. neavînd alte dificultăți decît 
aceea de a alege un oraș sau altul. 
Trebuie să ținem seama, de aseme
nea, că pînă azi nici un oraș nu s-a 
găsit în dificultăți financiare, teh
nice sau de alt fel... Candidaturile 
orașelor au fost, în general, susți
nute de personalități remarcabile ca 
guvernatori, primari, președinți de 
consilii municipale. Toate delegațiile 
au insistat asupra posibilităților lor 
nelimitate de a face față exigențelor 
Comitetului Internațional Olimpic, 
pînă în cele mai mici detalii.

Un alt argument prezentat de că
tre partizanii reducerii este cel al 
dificultății de a introduce toate spor
turile din program în intervalul a 
numai două săptămîni. Dar. ne în
trebăm, cine a fixat acest interval ? 
Se știe că in trecut unele ediții ale 
J. O. s-au ținut pe interval de mai 
multe săptămîni sau chiar luni. Pen
tru ce atunci ar fi imposibilitate pre
lungirea duratei Jocurilor cu 
trei zile ? Perioada unei 
este de 4 ani. In acest 
timp sînt 1.4i>0 de zile.
Ioc un sacrificiu dacă în timpul a- 
cestei durate s-ar rezerva 
pentru întrecerile celor 
sportivi din lume, pentru a întări să
nătatea și pentru a fortifica spiritul 
tineretului lumii".

Azi, fluierul arbitrilor va che
ma în întrecere pe cei mai buni 
luptători de „clasice" din lume. 
Sala de sport a Universității din 
Yokohama va găzdui întrecerile 
sportivilor din 21 de țări parti
cipante. Alături de sportivii so
vietici, turci și bulgari — cotați 
pe plan mondial printre primii — 
se află și reprezentanții noștri : 
D. Pîrvulescu, I. Cernea, M. Sultz,

V. Bularca, I. Țăranu și Gh. 
povici. Cu prilejul 
limpice de la Roma 
prezentat cu cinste, 
atenției specialiștilor.

Acum, în aceste ore ei înfruntă j» 
din nou adversari valoroși în • - 
lupta pentru titlurile mondiale. De j j 
departe, din patrie, le transmitem .. 
o călduroasă urare: SUCCES ‘ ” 
DRAGI SPORTIVI!

Po- 
O- 
re-

Jocurilor 
ei ne-au 
impunîndu-se

- •

Reprezentativa de șah a R.S.S. Gruzine 
învingătoare cu 9-7 la Ploiești

două- 
Olimpiade 

interval de 
N-ar fi de

20 de zile 
mai buni

PLOIEȘTI 5 (prin telefon). — 
După o zi de odihnă, în care șahiștii 
gruzini au făcut o frumoasă excursie 
pe Valea Prahovei, luni dimineața a 
fost reluată întîlnirea de șah dintre 
reprezentativa R.S.S. Gruzine și se
lecționata Ploieștiului. Ultimele par
tide întrerupte au fost disputate cu 
deosebită dîrzenie de ambele 
sfîrșitul lor fiind consemnat 
tul final de 9-7 în 
lor.

Două întrerupte a 
Rodica Reicher. In ,
obținut egalitate : la Togonidze și la 
Gaprindașvili. O victorie a cules 
Partoș la Ghiorgadze. In schimb Ra
dovici și ” '
cunoască 
nidze și

Astfel, 
întîlnirii

favoarea

părți, Ia 
rezulta, 
oaspeți-

avut de 
amîndouă,

terminat 
ea a

Pavlov au trebuit să se re- 
învinși: primul la Gurghe- 

al doilea la Șișov.
rezultatul primului tur al 

este de 5-3 pentru oaspeți.

Echipa de polo a R.P. Ungare 
a cîștigat turneul 

internațional de la Leipzig
BERLIN 5 (prin telefon de la co

respondentul nostru Gerhard Lerch).— 
In ultimele meciuri din cadrul tur
neului de polo de la Leipzig echipa 
R.P. Ungare a dispus de reprezenta
tiva R.D. Germane cu 6-2, iar Iugo
slavia de Olanda cu 2-1. Pe primul 
loc s-a clasat selecționata R.P. Un
gare, la egalitate de puncte cu Iugo
slavia (5), dar cu un golaveraj mai 
bun (10:5 față de 9:7). Pe locul trei 
s-a clasat echipa R.D. Germane cu 
2 p., iar Olanda a ocupat ultimul loc 
cu 0 p.

Actualmente sînt in plină desfășu
rare cîteva importante turnee inter
naționale de șah, în cadrul cărora 
se întrec o serie întreagă de mari 
maeștri și maeștri internaționali. Trei 
dintre aceste turnee au loc în orașe 
din Uniunea Sovietică. Iată o scurtă 
enumerare a acestora, după ultimele 
știri primite:

MOSCOVA. La acest turneu iau 
parte 12 competitori, dintre care nu 
mai puțin de 7 mari maeștri interna
ționali. Pină acum, nu s-au înregistrat 
surprize importante, fruntașii făcînd 
remize între ei. Poate fi consemnată 
doar lupta dirză din partida Bakulin 
— Bisguier cîștigată de șahistul ame
rican după două întreruperi. In run
da a 5-a, cu remiză s-au încheiat 
partidele: Aronin — Olafsson, Gu- 
feld — Toluș, Bakulin — Rabar, Bron
stein 
kov. „Derbiul" rundei, 
Fachman s-a intrerupt 
pozițional pentru marele 
hoslovac, al cărui pion 
coloana „d" amenință să 
me. In clasament, conduc la egalitate 
Smislov, Bronstein (ambii U.R.S.S.),

Smîslov și Bisguier — Vasiu- 
Portisch — 

cu avantaj 
maestru ce- 
avansat pe 
se transfor-

Bisguier (S.U.A.) și Olafsson (Islanda) 
cu cite 3 puncte fiecare.

ROSTOV-PE-DON. Aci se întrec 
șahiști din U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă, R.D. Germană, R.P. 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia și Uru
guay. Doi reprezentanți ai șahului 
sovietic au fost cei mai „productivi" 
pină acum: Rașid Nejmetdinov și 
Mark Taimanov. Ambii totalizează 4 
puncte din 5 posibile, dovedind o ex
celentă dispoziție de joc.

LVOV. Pentru prima oară, federa
ția de Șah din U.R.S.S. a organizat 
în acest an un turneu internațional 
pentru juniori. Participă la prima 
ediție a întrecerii 4 maeștri și 8 can
didați de maestru. Dintre șahiștii 
străini se remarcă tinerii șahiști Ko- 
vacevici și Simovici (Iugoslavia), 
Meleghedi (R.P. Ungară) și Janza 
(R.S. Cehoslovacă).

ZURICH. Nume de rezonanță sînt 
prezente pe lista turneului din Elve
ția. Clasamentul concursului, după 6 
runde, are în frunte trei candidați la 
titlul mondial: Keres 4 (1) p., Petro
sian 4 p., Gligorici 3*/, (1). Avansul 
virtual deținut de marele maestru

sovietic Paul Keres este datorat 
victoriei directe pe care a înregistrat-o 
în runda a 2-a în fața campionului 
unional T. Petrosian. Acesta, la rîn- 
dul său, l-a scos din 
moment pe americanul 
Gligorici are avantaj 
în fața Iui Larsen.

cursă pentru 
W. Lombardy, 
la întrerupere

• La Moscova a început întîlnirea 
internațională de sărituri de la tram
bulină dintre echipele reprezentative 
ale R.S.F.S. Ruse și Suediei. După 
prima zi scorul este favorabil echipei 
gazde. La masculin, primul loc a re
venit lui Iurii Kazakov cu 136,43 
puncte, iar la feminin victoria a fost 
cîștigată de Olla Kulakova cu 80,42 
puncte. Pe locul doi s.a clasat Birta 
Hansson cu 79,53 puncte.

• Campionul maghiar Laszlo Ka- 
muti a cîștigat turneul internațional

DUKLA PRAGA — CAMPIOANA
A R. S. CEHOSLOVACE

Cu două etape înainte de sfîrșitul 
campionatului, Dukla Praga și-a asi
gurat definitiv primul loc în clasa
ment, devenind campioana R. S. 
Cehoslovace pe 1960—1961. In ultima 
etapă disputată, a 24-a, Dukla a în
trecut în deplasare cu 2—0 pe Ruda 
Hvezda Brno. Alte rezultate: Banik- 
Jednota Trencin 3—1, Spartak 
Trnava-Snop Kladno 3—1, Dinamo- 
Slovan Bratislava 0—1, Spartak So- 
kolovo-Tatran Preșov 1—0, Ruda 
Hvezda Bratislava-Spartak Stalin
grad 1 — 1, Spartak Hradec Kralove- 
Slovan Nitra 3—0. In clasament : 
Dukla Praga 36 p. Ruda Hvezda 
Bratislava 30 p, Banik Ostrava, Slo- 

,van Bratislava și Spartak Sokolovo 
— fiecare cu cite 26 p etc.

tidei, Slavia Sofia a scăpat din mînă 
victoria în partida cu Ț.D.N.A., în- 
tîlnirea încheindu-se cu un scor alb. 
O victorie la scor a realizat Loko
motiv în meciul cu Septemvri : 6—2. 
Aceasta din urmă se pare că nu mai 
are nici o șansă de a evita retro
gradarea. Alte rezultate ale etapei 
de duminică : Minior Dimitrovo—• 
Spartak Sofia 3—3, Spartak Varna 
—Spartak Plovdiv " ~
Ciorno More 4—2,

In clasament conduce Ț.D.N.A.

a scos definitiv 
din . lupta pentru 
rezultatul rejucării. 
primul loc, termi- 

etapă la egalitate

2-0.

GORNIK ZABRZE — NOUA 
VICTORII CONSECUTIVE

optIn campionatul polonez, după 
etape, se remarcă comportarea fostei 
campioane, Cornik Zabrze. Din nouă 
meciuri disputate, Gornik a acumu
lat maximum de puncte posibile: 18. 
In etapa a 8-a ea a cîștigat cu 3—0 
în fața echipei Lech, iar în cursul 
săptămînii a întrecut cu 3—0 pe 
Wisla într-un meci contînd pentru 
etapa a X-a. Alte rezultate ale etapei 
a VIII-a : Cracovia-Polonia Byîom 
1—2, Legia-Wisla 0—1, L.K.S.-Le-
chia 0—0, Stal Mielec-Zawisza 2—0, 
Polonia Bydgoszcz—Ruch 0—1, Stal 
Sosnowiec—Odra 2—2. Clasament: 
Gornik 18 p, Polonia Bytom 13 
Legia 10, Lech 9 etc.

P,

CAMPIONATUL BULGAR

Ratînd prin Largov o lovitură 
Ia 11 m în ultimele secunde ale par-

de

3—1, Botev—
Beroe—Marek

tania-Inter. 2—0) 
echipa milaneză 
titlu, indiferent de 
Juventus a ocupat 
nînd în ultima
(1—1) cu Bari. Alte rezultate: Udi
nese — Atalanta 2—1, Milan — Lane- 
rossi 0—0, Lazio — Lecco 0—1, Na
poli - 
Roma 
pdoria

Padova 1—2, Fiorentina 
0—1.
4—4,

Bologna — Sam- 
Spal — Torino, 0—0.

clasa-de Levski cu 29, 
26, Marek 25 etc.

cu 38 p, urmată 
Botev 27, Minior

JUVENTUS DIN NOU CAMPIOANA 
A ITALIEI

Campionatul pe 1960—1961 al Ita
liei a avut spre sfîrșit o desfășurare 
mai dramatică decît multe din cele
lalte ediții ale întrecerii. După ce la 
un moment dat Internazionale se 
anunța campioană sigură, 4 înfrîn- 
geri consecutive au făcut ca echipa 
antrenată de Herrera să fie ajunsă 
și apoi întrecută de principala sa 
adversară, Juventus. în urma derbiului 
dintre aceste formații, revenit echipei 
din Milano cu 2—0 după ce jocul 
fusese întrerupt în min. 31 la 0—0, 
Internazionale obținea din nou șanse 
de a aspira la titlu. Înaintea ultimei 
etape însă. Liga italiană de fotbal a 
hotărît totuși ca meciul Juventus— 
Internazionale să se rejoace, aceste 
echipe avînd astfel înaintea ultimelor 
jocuri Juventus 46 p, Internazio
nale 44. După cum se vede, șansele 
nu erau încă pierdute pentru Inter. 
Dar înfrîngerea de la Catania (Ca-

Ecnipele Lazio 
te pe ultimele două locuri, au retro
gradat, cea de a treia formație care 
va părăsi categoria A urmînd să fie 
cunoscută după un baraj la care vo-r 
participa : Lecco, Udinese, Bari. Au 
promovat în prima ligă echipele Ve
nezia, Ozo Manlova Și Palermo, 
clasate pe primele trei locuri în 
vizia B.

MONACO A CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL FRANCEZ

di-

Duelul de mai multe etape dintre 
Racing și Monaco pentru întîietate 
în campionatul francez a fost rezol
vat de-abia în ultima etapă. Monaco 
a cîștigat în deplasare, intrecînd cu 
1—0 pe Valenciennes, în timp ce Ra
cing a terminat la egalitate (2—2) 
cu Le Havre. în felul acesta, titlul 
de campioană a Franței a revenit 
echipei Monaco, care a acumulat la 
sfîrșitul campionatului un număr de 
57 p. Iată alte rezultate ale ultimei 
etape: Lyon — Limoges 2—1, Gre
noble — Sedan 6—3. Stade Francais 
— Troyes 2—1, Reims — Nice 3—0

Rouen — Angers 3—1, St. Etienne 
— Nîmes 2—0. Formațiile Grenoble, 
Limoges, Valenciennes și Troyes re
trogradează în categoria secundă, în 
timp ce Montpellier, Metz. Sochaux 
și Strasbourg, clasate pe primele pa
tru locuri în divizia a Il-a vor activa 
în

turul doi fiind încheiat la
4-4. Ca și 
tativa R.P. 
excelat la 
gurîndu-și 
cele două 
tinde Eleonora Gogîlea a fost net în
trecută.

De la învingători, cel mai bun re
zultat individual aparține maestrului 
Gurghenidze care a cîștigat ambele 
partide în fața lui Radovici. In echipa 
ploieșteană, au cîștigat întîlnirile res
pective FI. Gheorghiu și Mititeln.

egalitate ■ 
reprezen- 

gruzină a 
ea asi-

în întîlnirea. cu
Romîne, echipa 
mesele feminine, 
avantajul în special prin 
victorii la ultima masă,

I. RADULESCU
corespondent

DISTINCȚil PENTRU ÎNVINGĂTORII 
„CURSEI PACII“

Cicliștilor sovietici care au cîștigat 
ediția din acest an a tradiționalei 
competiții „Cursa Păcii" li s-au a- 
cordat distincții sportive pentru stră
lucitul lor succes obținut în cea mai 
mare întrecere a ciclismului amator. 
Iurii Melehov (S.KA. Leningrad), 
Gainan Saidhujin (Trud Celeabinsk) 
și Anatolii Cerepovici (Ț.S.K.A. Mos
cova) au fost distinși cu titlul de 
maestru emerit al sportului. Nikolai 
Leașcinko, antrenor al selecționatei 
U.R.S.S., a fost distins cu titlul de 
antrenor emerit al U.R.S.S.

de spadă de la Londra, obținînd 6 
victorii din 7 posibile. El a pierdut 
cu 3—5 în fața lui Allan Jay, care 9 
ocupat locul doi în clasament

® Anul acesta competiția interi’’ 
țională de ciclism ,,Dauphine Libere” 
a fost cîștigată de Robinson (Anglia), 
care a realizat 41 h 08:34,0, urmat de 
Mastroto la 6 min. și Mahe (Franța) 
la 7:15,0. Ultima etapă 
ției : Brianțon—Grenoble
lui Wolf (Belgia).

® Agențiile de presă 
boxerul J. Rigores (cat.

a competi- 
a revenit

anunță că 
cocoș), >n 

vîrstă de 23 ani, a decedat în urma 
— ■ _..,Țunei comoții cerebrale suferite după 

o înfrîngere înainte de limită. Acesta 
este cel de al treilea caz mortal în
registrat anul acesta pe ringurile pro
fesioniste din S.U.A.

sezonul următor în liga I.
ECHIPA ARGENTINEI 

ȘI-A ÎNCEPUT TURNEUL 
IN EUROPA

Selecționata de fotbal a Argenti
nei, care întreprinde un turneu de o 
lună în mai multe țări din Europa, 
a susținut duminică primul meci la 
Lisabona, în compania reprezentativei 
Portugaliei. Fotbaliștii 
obținut victoria 
(2-0).

TURNEUL DE

cu

LA

• Boxerul negru Emile Grifith și-a 
păstrat titlul de campion al lumii la 
categoria semimijlocie, învingîndu-i 
prin K.O. în rundul 12 pe șalangerul 
său, mexicanul Gaspar Ortega.

• Tradiționala cursă ciclistă cu an
trenament mecanic Bordeaux—Paris 
(597 km) a fost cîștigată de olande
zul Vim van Est, în 14 h 48,0. Fran
cezul L. Bobet a sosit al doilea la 
22 secunde.

argentinieni au î_________________________________
scorul de 2—0 f

La închiderea ediției
NEW YORK . ______

turneului interna-XA FOST ALCĂTUIT LOTUL DEIn continuarea turneului interna-X a FOST ALCĂTUIT LOTUL DE 
țional ce se desfășoară la New York,4FOTBAL AL R p UNGARE PENTRU 
precum și în orașul canadian Mont-X MECIUL CU AUSTRIA
real, duminică noaptea s-au desfășu-f
rat pe stadionul „Polo Grounds" dint Selecționerul unic al R.P. Ungare, 
New York al te doua partide. Echipai Lajos Baroti> a ak.atllit lotl,i di(1 
engleză Everton a întrecut cu o "Xcarc va fi formată selecționata R.P. 
(2—1) formația vestgerinana Karls-Iy are perdnl tradiționala întîlnire 
ruhe iar New York Americans a ciș-r C11 KAllslr‘aj care va avca Ioc dunlL 
tigat surprinzător partida cu Banguildcă ja gltdapesta. Printre alții, din 
cu scorul de 4—2 (1 2). Asta-seara |oj fac palde . Grosics, Matrai, Sipos,
are loc mecml Kilmarnock - Con tDalnoki ' Sarosi Solymossi, Kotasz, 
cordia Montreal, iar mime DinamoIN ’Sand Gbrbcs, Machos, T 
București va susține cel de al pa-f-i.:*' Ft>nvvc,sj 
trulea meci al turneului. întîlnind pet > }
Everton. TURUL CICLIST AL ITALIEI

JUVENTUS ÎNVINGĂTOARE IN 
TURNEUL DE JUNIORI 

TORINO
Turneul internațional de 

zervat echipelor de juniori 
în orașul italian Torino a 
gat de 
Torino, ___  _ ______
1—0 pe F. C. Milano.

Ieri, pe rufa Modena—Vicenza (200 
km) s-a desfășurat cea de a 16 etapă 
a Turului ciclist al Italiei. Victoria a 

fotbal re-X revenit din nou unui ciclist italian 
desfășurat Zamboni, cronometrat în 5h 14:19,0. 
.................. .Tricoul roz continuă să fie păstrat 

>de Pambianco (Italia), urmat la 22 
^de secunde de rutierul francez An- 

quetil. (Agerpres).

DE LA

ișul italian Torino a fost cîști-X 
e către echipa gazdă, Juventusf 
I, care a întrecut în finală cu Ț
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