
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ l

In Cupa Campionilor Europeni

joacă mîine cu C. C. A.

Uniunii 
Mosco-

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

. și va fi condusă 
arbitrii Jakoves Bilele (Turcia) 

și Gojko Radojkovici (R.P.F. Iugo
slavia).

Această partidă va începe la ora 
.9,30 (în caz de ploaie la ora 10,30 
în sala Dinamo) 
de
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RAPID POATE INTRA
ÎN FINALA C. C.E. LA VOLEI!

Echipa Ț.S.K.A., campioană de baschet a Uniunii Sovietice,

In numărul de azi

Concursul cultural-sportiv 
al tineretului :

POPASURI UÎLCEUE
Spiritul olimpic 

trebuie să triumfe

Ancheta noastră:
Cum pregătim 

schimbul de mîine

O pagină de fotbal

MAGAZIN SP0R1IV

Iată o imagine care exprimă 
cum nu se poate mai bine forja 
de atac a voleibaliștilor feroviari: 
printr-o admirabilă detentă Pa
vel domină la fileu și „asistat" 
de Drăgan se pregătește să lo
vească năpraznic mingea.

Foto: B. Ciobanu

Sesiunea Comisiei Executive

RAPID BUCUREȘTI și DUKLA 
KOLIN se întîlnesc din nou în fața 
fileului, în cadrul returului semifina
lei „Cupei Campionilor Europeni" la 
volei masculin. Așteptăm cu emoție 
semnalul de începere care va fi dat 
mîine la ora 19, în sala Giulești. Cu 
emoție, dar și cu încredere... Este 
drept că în prima partidă, desfășu
rată cu o săptămînă în urină, Rapid 
a părăsit învins sala din Pardubice. 
Și totuși, îi credităm pe feroviari cu 
o victorie ” „
carea în finala competiției. Ne 
zuim, în primul rînd pe faptul că, 
deși au pierdut cu 1—3, voleibaliștii 
noștri — cedînd seturile la limită —■ 
au reușit un punctaveraj general po
zitiv : 56—54 ! In consecință, 
victorie cu 3—1 le asigură în 
practic succesul final. In plus,

care să le asigure califi-
bi-

Mîine dimineață publicul bucu- 
reștean va avea prilejul să vizioneze, 
pe podiumul amenajat în incinta 
Stadionului Republicii, una din cele 
mai valoroase echipe de baschet care 
a jucat vreodată în țara noastră. 
Este vorba de campioana 
Sovietice, formația Ț.S.K.A.
va, care întîlnește echipa C-C.A. în 
meciul retur din cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni. Ț.S.K.A., o demnă 
reprezentantă a baschetului sovietic, 
are în componența ei o serie de 
actuali și foști jucători din repre
zentativa U.R.S.S., dintre care amin
tim pe Alaciacian, Zubkov, Voinov, ș.a.

Primele concluzii 
după campionatele 
europene de box

Cupa UCECOM

Gh. Radulescu (C. C. A.) continuă 
să poarte tricoul galben

a C. I. 0.
Comisia16 (Agerpres).

a C.I.O., întrunită Ia Atena, 
să propună

ATENA 
Executivă 
a hotărit_ .
pic internațional ca 
de vară de la Tokio 
între 11—25 octombrie 
iarnă de la Innsbruck între 29 ianuarie 
si 9 februarie 1961.
va fi luată în discuție in cadrul lu
crărilor celei de-a 58-a sesiuni a C.I.O. 
care va avea loc la Atena între 19 și 
2i iunie. Comitetul Executiv a propus, 
de asemenea, să fie recunoscută Fe
derația internațională a sportului uni- 
ver «ar (F.I.S.U.).

Comitetului Olim- 
jocurile Olimpice 
să se desfășoare 
1964. iar cele de

Această propunere 
luată în discuție în cadrul

orice 
mod 

r____ ______  . , . cu
noaștem cu toții capacitatea formației 
noastre campioane, bogăția mijloa
celor sale tehnico-tactice, puterea ei 
de luptă care nu o dată i-a permis 
să refacă diferențe chiar și mai mari 
în fața unor echipe la fel de valo
roase. De altfel, forma bună a giuleș- 
tenilor s-a vădit joi, cînd ei au între
cut într-o restanță a campionatului 
pe „Flacăra roșie" cu scorul de 3—1 
(—11, 6, 3, 11), dovedind o remarca
bilă poftă de joc. Așteptăm ca și în 
importantul meci de mîine reprezen
tanții voleiului rominesc să se im
pună, să putem astfel striga din 
toată inima după „Haide Rapid!", 
un nou „BRAVO RAPID !“.

AU ÎNCEPUT FINALELE 
JUNIORILOR LA BASCHET

Ieri pe terenurile știința, din str. V. 
Pîrvan, au început întrecerile finale ale 
campionatelor republicane de 
la baschet. în prima zi de 
s-au înregistrat următoarele 
Feminin : Clubul sportiv școlar 
Școala sportivă de elevi nr. 
59-29 (26-11) : Clubul sportiv
„Harghita" Tg. Mureș — CI. . 
„Luceafărul" Brașov 55-43 (34-15). Mas
culin : S.P.C. - CI. sp. șc. Cluj 50-35 
(19-11). Competiția continuă astăzi, de 
la ora 16,30 și mîine, de la ora 8, în 
același loc. Festivitatea de închidere 
va avea loc duminică dimineața în 
pauza meciului de baschet C.C.A. — 
Ț.S.K.A. Moscova din cadrul Cupei 
Campionilor Europeni.

juniori 
concurs 

rezultate : 
Buc. — 
2 Buc. 

școlar 
sp. șc.

DE ZIUA AVIAȚIEI
9

R. P. R
Sărbătorim mîine, 18 iunie, tradi

ționala zi a aviației R.P.R. Această 
prilejuiește, an de an, 
revistă a nenumăratelor 
care le obțin îndrăzneții 
înălțimilor.

Poporul nostru este 
istoria aviației romînești e legată 
începuturile aviației mondiale. Acum 
51 de ani, la 17 iunie 1910, pe cîm- 
pul Cotrocenilor, din București, Aurel 
Vlaîcu, fiul unei familii de țărani de 
pe plaiurile Bințințului, a înfăptuit 
primul zbor, cu un aeroplan con
ceput și construit de el, înscriind 
astfel țara noastră în rîndul 
lor țări din lume care 
spațiul aerian.

încercările îndrăznețe 
rilor aviației romînești 
însă întotdeauna de

o trecere 
succese 
cuceritori

mîndru

au

zi 
în 
pe 
ai

ca 
de

prime- 
cucerit

pionie- 
lovit

ale 
s-au 
împotrivirea 

claselor exploatatoare din Romînia
burghezo-moșierească. Ele au făcut 
tot ce le-a stat în putință pentru ca 
talentul creator al poporului să nu 
se afirme.

In anii puterii populare, datorită 
grijii Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului R.P.R., aviația țării 
noastre s-a dezvoltat puternic, ca 
rezultat al succeselor uriașe obținute 
de Republica Populară Romînă în

★

Locotenent-colonel
TEOFIL BRIȘAN

★

domeniile vieții economice

tiștilor au fost distinși cu înaltul 
titlu de maestru al sportului, iar 
sute de sportivi au obținut categoria 
I și alte categorii.

Avînd o puternică bază de mase, 
aeromodelismul, socotit poarta

tbate 
sociale.

Aviația de transport, aviația 
litară Și cea sanitară, au cunoscut 
o puternică dezvoltare în anii lumi
noși ai puterii populare.

întregul nostru popor se mîndrește 
— pe bună dreptate — cu realizările 
aviației noastre sportive și de per
formanță. Datorită grijii părintești a 
partidului și guvernului care, prin 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
îndrumează și conduce întreaga acti
vitate sportivă, aviația sportivă și de 
performanță a cunoscut un puternic 
avînt. 
uzine, de pe ogoare, din școli, 
atrași spre aeromodelism, spre zbo
rul cu și fără motor sau spre para
șutism. Din rîndul acestora cresc 
fruntașii aviației sportive romînești 
care, in concursurile interne și inter
naționale, obțin performanțe de va
loare, spre gloria patriei noastre 
socialiste. Pentru succesele lor, un 
număr de 35 de sportivi din rîndul 
aeromodeliștilor, piloților și parașu-

uti-

Mii de tineri din fabrici și 
sînt

Campionatul de rugbi se reia cu un derbi
Campionatul republican de rugbi 

se reia mîine cu jocurile din etapa 
a X-a. O etapă interesantă dominată 
de întîlnirea dintre C.F.R. Grivița 
Roșie și C.C.A. Rezultatul cu care se 
va încheia acest meci, poate fi ho- 
tăritor în ceea ce privește desemna
rea campioanei de primăvară. Mai 
avantajați sînt rugbiștii militari, care 
beneficiază de un averaj mai bun. 
astfel că ei se pot menține pe pri
mul loc în clasament, chiar și cu un 
rezultat de egalitate.

De mult interes se bucură și me
ciurile Știința Buc.-Dinamo, Progre
sul—Știinfa Petroșani și Rapid—I.T.B.

O singură partidă are loc în pro
vincie și anume la Iași, unde C.S.M.S. 
va primi vizita Olimpiei Brașov.

• Ieri s-a disputat meciul Metalul
23 August—Știința Cluj 6-6 (3-0).

înaintea etapei a X-a, reamintim
clasamentul :
1. c. c. A. 9 8 1 0 156: 23 26
2. C.F.R. Grivița R. 9 8 1 0 140: 15 26
3. Dinamo 9 6 1 2 93: 43 22
4. Progresul 9 3 4 2 48: 29 19
5. Știința București 9 4 2 3 33: 39 18
6. C.S.M.S. Iași 9 3 2 4 30: 45 17
7. Metalul 23 August 9 3 2 4 44: 43 17
8. Știința Petroșani 9 4 0 5 31: 39 17
9. I T B 9 3 2 4 40: 51 17

10. Știinta Cluj 9 3 15 34: 52 16
11. Rapid 9 10 8 43: 72 11
12. Olimpia Brașov 9 0 0 9 9:250 8

RM. VÎLCEA (prin telefon). — Scă- 
paji și de escaladarea Dealului Negru 
(organizatorii au scos în ultimul moment 
această por|iune extrem de dificilă din 
traseul etapei a 2-a) cicliștii participant! 
la cea de a 6-a ediție a „Cupei UCECOM" 
nu s-au menajat cîtuși dc puțin în cei 68 
km ai cursei desfășurată pc ruta Pitești — 
Rm. Vîlcea — Oiănești—Rm. Vîlcca. Ei 
au rulat cu multă vigoare, oferindu-ne
— lucru rar întîlnit în etape scurte — 
întreceri deosebit dc pasionante. Mărtu
ria cea mai bună stă media orară reali
zată : 40,103 km.

Clasamentul general al etapei a II-a: 
1. Gh. Rădulescu (C.C.A.) 1:40,10 

(timp cu bonificație) ; 2. S. Du|ă
(C.C.A.) același timp (timp cu bonifi
cație 1:39,40); 3. V. Dobrescu (Voința 
I). 4. K. Gazda (Start—R.P.P.), 5. G. 
Moiceanu (Dinamo) toți același timp.

SIBIU 16 (prin telefon). Toți cei 
care însoțesc caravana ciclistă au 
fost de părere că etapa a IlI-a des
fășurată pe ruta Govora—Rm. Vîlcea
— Sibiu a fost cea mai frumoasă. 
De-a lungul celor 118 km ati avut loc 
o serie de tentative de evadare din
tre care cea inițiată de Aurel Șe
laru după 68 de kilometri de la ple
care a fost încununată de succes. 
In urmărirea lui Șelaru se desprind 
unul cîte unul din pluton V. Dobres- 
cti. P. Gane și I. Stoica.

La Rîul Vadului, cu 30 km înainte

cei patru fugari aveau ttn
45 secunde. In acest mo-

de sosire 
avans de 
ment ciclistul polonez Roman Chitej, 
în vervă deosebită, pornește de unul 
singur în urmărirea celor c Jrțl 
se alătură acestora cu 20 
de Sibiu. Chitej nu se 
că i-a prins pe cei patru 
piere de capătul etapei 
sprint excepțional reușește 
prindă și să cîș.tige. Iată ordinea so
sirii: 1. R. Chitej (Start R. P. P.) 
2 h 57:04 (timp cu bonificație 2 h 
56:04) ; 2. V. Dobrescu (Voința I) 
2^11, 57:15_ (2 h_56:_45); 3. I. Stoica 

~ ' A. Șelaru
ii vf.iM, <j. P. Gane 

(Voința I) 2 h 57:17; 6. S. Ariton 
(Voința I) 2 h 57:17. In același timp 
cu S. Ariton au mai sosit un grup 
de 48 alergători. Clasament general 
individual după trei etape: 1. Gh. 
Rădulescu (C.C.A.) 7 h 25:52; 2. R. 
Chitej 7 h 26:15; 3. V. Dobrescu 
(Voința I) 7 li 26:56. In clasamentul 
general pe echipe conduce Voința I 
22 h 22:46 urmată de Start (R.P.P.)' 
22 h 22:59 și G. C. A. 22 h 23:10. 
Simbătă se aleargă etapa a IV-a 
Sibiu—Brașov (139 km), iar dumi
nică ultima etapă Brașov—București 
(172 km) cu sosirea în jaful oreî 
Î.7 pe stadionul Dinamo.

evadați și 
km înainte 
mulțumește 
și în apro- 

printr-un 
să se des-

(G.C.A.) 2 h 57:15; "4.
(Dinamo) 2 h 57:15; 5. P.

TR. JOANIȚESGU(Continuare în pag. a 2-a)

Faze de o rară frumusețe, fot
bal de o calitate superioară, iată 
Pe scurt ceea ce a oferit meciul 
de joi dintre C.C.A. și Honved 
Budapesta (4—0). In fotografie 
Constantin in urmărirea balonu
lui, pe care nu l-a putut reține 
portarul Takâcs. (Citiți cronica în 
pag. a V-a).

Foto: Th. Roibu

MÎINE IN CAMPIONATUL CATEGORIEI A SINT 
PROGRAMATE URMĂTOARELE MECIURI:

U.T.A.—Rapid, Minerul—Știința Timișoara, C.S.M.S.— '
Corvinul, Știința Cluj—Farul, Progresul—Petrolul (se dispută ■ 
pe stadionul Dinamo la ora 17,30). [



știe acum pentru ce trăiește...

Date și cifre ,,E cel mai bun bas“
ziua aceea am regretat că n-am 
în revărsatul zorilor undeva, pe

de

Sîntem la sediul comitetului raional 
U.T.M. Rm. Vîlcea. Răsfoim un dosar, 
între scoarțele căruia sînt adunate date 
și cifre vii despre entuziastele întreceri 
desfășurate în cadrul Concursului cul
ta ral-sportiv al tineretului din satele de 
pe. văile și dealurile vîlcene.

lată, de pildă, în capul unei coaie, 
o mină a caligrafiat sigur și rotund: 
Brezoi „Proces verbal, Încheiat azi... 
mai. 1961, cu prilejul fazei pe comună 
a Concursului cultural-sportiv al tinere
tului. Au fost desemnați următorii dș- 
tigători...u Alături pe o altă coală este 
înserat programul întrecerilor, numele 
echipelor.
1. F. Brezoi — dansuri — 9 perechi 
Soliști vocali — 2
Mica Brezoi — dansuri — 8 perechi 
Corul de copii : Școala medie — 40 

coriști
Călinești — dansuri — suită — 10 pt 

rechi
Gura Vasilatul — dansuri oltenești —

4 perechi 
Recitatori — 20 
Volei — 4 echipe 
Trîntă — 8 perechi 
Atletism — 26 sportivi.

Trecem mai departe. Pe această coală 
este scris programul concursului care a 
avut loc în comuna Sioiceni. Au parti
cipat peste 160 de tineri și tinere : cor, 
brigadă artistică, dansuri, soliști vocali, 
recitatori. S-au desfășurat aprige dispute 
la fotbal, popice, tenis de masă, șah 
etc. Să spicuim din repertoriu. Coruri 
„Te cînt, partid*, „Steagul roșid\ „Stea
gul partidul ui“... Solo: „Lenuța mea* 
ciută Ceorgeta Andronache. Ioana Ruga 
recită „Dușmancele . Aurelia Poienaru, 
„Un demn urmaș*. Dansatorii: execută 
e suită de dansuri populare cu caracter 
sped fie.

De pe fiecare pagină notăm cifre, date, 
nume de oameni, titluri de cîntece, de 
.poezii etc. La Vlădeștî, Boișoara, Mălaia, 
Bogdănești, Sirineusca, Perișani și în 
toate celelalte sate vîlcene zilele în care 
s-au desfășurat întrecerile Concursului 
cultural-sportiv al tineretului au fost 
adevărate zile de sărbătoare ale culturii 
și sportului. La Voineasa, sus aproape 
de culmile înzăpezite ale munților, tineri 
și vîrslnici s-au întîlnit pentru a-și dis-> 
pută întîietatea în sport sau în activitatea 
culturală. Datele, cifrele sînt vii, trăiesc, 
pentru că în. spat ele lor sînt oameni, 
preocupările lor de a-și petrece timpul 
liber plăcut și folositor.

In 
fost 
dealul Pandurului. Primele raze ale soa
relui inundau poienile smălțuite dc mi
lioanele de floricele, în corola cărora 
boabele de rouă străluceau diamantin. 
Fete și băieți, tineri și vîrstnici din Dîn- 
gești coborau spre 
tîmpinarca întîiului 
dueîndu-se să ofere 
dei lor pe tărîmurile

După amiază, pe
Ostrov i-am văzut și ascultat pe artiștii 
din Dîngești. Și-au început programul 
cu un cîntec închinat partidului. Aproape 
60 de voci vibrau cald, convingător și 
cîntecul lor zbura peste undele înspu
mate ale Oltului ce îmbrățișează ostro
vul din dreptul Călimăneștilor. Gheorghe 
Iacovcscu a cîntat din frunză două me
lodii dîngeștene. Cînta și privea undeva 
departe spre culmile din față, spre pă
durile pe care le-a cutreerat zeci de ani 
împreună cu ceilalți țăpinari din Dîn
gești, spre pădurile în luminișurile că
rora poate de multe ori a petrecut clipe 
de răgaz fluierînd la fel, din frunză. 
Gheorghe Iacovescu are acum 49 de ani 
dar a ținut să fie și el prezent la Con
cursul cultural-sportiv al tineretului, pen
tru că asemeni altor țăpinari din Dîn
gești, Gheorghe Iacovescu își trăiește 
în anii aceștia adevărata tinerețe.

Spectatorii, oameni ai muncii din toa
te colțurile țării, veniți la odihnă, au 
răsplătit cu multe aplauze pe artiștii 
amatori din Dîngești. După ce și-au 
terminat repertoriul, cu sufletul încă îm
povărat de emoția scenei cîțiva dîngeș- 
teni ne-au vorbit.

Învățătoarea Maria Oncete „dăscă- 
peste 25 de ani în satul Dîn- 

viață de om. Ea a „modelat* 
fiecăruia dintre cei ce au re- 
astăzi, aci, activitatea cultu-

Călimănești în îh- 
ceas al dimineții, 

oamenilor rodul tru- 
necuprinse ale artei, 
scena parcului din

Tonda c un tînăr boxer, aflat la în
ceputul carierei sale. Cîteva meciuri 
cîștigate i-au creat deja o oarecare 
faimă. A izbucnit însă războiul. Pe o 

•Tstradă a unui orășel cehoslovac, Tonda 
i are un conflict cu un individ, conflict 
XPe care boxerul îl tranșează în spiritul 
T ocupației sale : cîțiva pumni și... K.O.

.. . . .. t. ii- . tt • i t Individul se dovedește a fi însă undintre dealurile Pandurului și llaidoru-4*ir. i • i. . T , . . , h . . Tfuncționar al Gestapoului, londa c ares-lui. In valea lor nu-i loc pentru întinsa T.o, . . . t , . ,, . , . . ; ta - i w 4-tat și trimis intr-un lagăr nazist deane a terenului de fotbal. Dar indra-Xextermjnare 
gostîții de sport și-au aflat pasiuni pen-4 RecenM' 'reo/, 
tni volei, șah ș. ma. a Ies pentru ba-Țo ceh
trimrl nostru joc naț.onal - onta. 4rr 7<>c/( Iasnv Am

— „Lei mai bun oinist am LhngeștiT + supraviețuit morții^ste nea 1 ratau lom ța, uni spune Du 4- „
mitru Ivan trăgîndu-se încetișor de borul reprezintă un

"T zguduitor act de a- 
"Tcuzare adus fascis- ________________
+ mului, dar totodată
Tun impresionant mesaj al solidarității de 
Xluptă al antifasciștilor. Urmărind destî- 
Tnul deținutului Tonda, înțelegem marea 
Tforț ă a colectivului care-l ajută pe tînă- 
~xrul sportiv să-și înfrîngă individualismul, 
T„eroismul” de paradă, pentru a deveni 
■kîn final, un luptător conștient. Intr-adc- 
Tvăr, Tonda azvîrlit în lagăr aborda o 
Tnelimitată încredere în forțele sale, în 
T tăria bicepșilor săi. Asta îl face să bra- 
sveze, să se comporte deseori copilărește. 
L,Așa cum îl definește la un moment dat, 
^luptătorul comunist Iosef, Tonda ,,e 
Tputemic dar prost”. El nu înțelege decît 
"T tîrziu că fasciștii vor să folosească forța 
"xinușchilor săi pentru a lovi în deținuți.pălăriei muntenești, 

și cel mai bun bas

D e
Uneori, în clipe de intime mărturisiri, 

/ artiști, care au îmbătrînit pe scenă, spun 
că și acum mai simt fiorii apariției în 
fața publicului, mai cu seamă cînd e 
vorba de un rol nou. Fruntașii stadioa
nelor, sportivi care sînt obișnuiți să 
uree treptele podiumului învingătorilor, 
nu sînt scutiți nici ci de trac. In cazul 
lor intervine însă îndelungata și bogata 
experiență. In fracțiuni de secundă ci

Pe marginea filmului 
„Am supraviețuit 

morții mele"

De altfel, el este 
.. — __  __ ___ din corul nostru^. .

Auzindu-1 pe tînărul țăpinar Dumitru f1*® aceea’ se pretează să boxeze cu un 
Ivan calificîndu-1 pe Traian Ioniță drept 4-alt deținut, în cadrul unei „gale* orga- 
,,cel mai bun bas**, sesizezi distanța de 
la foștii analfabeți din Dîngești la ge
nerația zilelor noastre în care nivelul 
de cultură al unui fecior sănătos, înalt 
ca bradul, îi pennite să divizeze un 
în bași, baritoni, tenori...

E ceva mai mult decît remarcabil.

nizată de călăii naziști pentru distracția 
tor. Trezirea lui Tonda se realizează sub 
influența grupului de ilegaliști deținuți 
în lagăr, care-i arată boxerului consecin
țele atitudinii sale. Este semnificativă in 
acest sens scena cînd Tonda refuză să 
dea ascultare ordinului primit de la co
mandantul lagărului de a bate pe un de
ținut. Iar rnai tîrziu cînd, participant 
de-acum la acțiunea de rezistență împo
triva naziștilor, este supus torturilor, 
Tonda nu-și va divulga tovarășii. Legat 

înlr-o poziție care-i 
- -1 • fringe mușchii, Ton

da ascultă liniștit a- 
vertismenul călăului:
„încă cîteva ore în 
poziția asta și, adio 
ring". Tonda a des
coperit în acele clipe 

sensul major al vieții : 
TRIE A FASCISMULUI, 
DEMNITĂȚII UMANE, 
IN SOLIDARITATEA 
CELOR EXPLOATAȚI.
PRESUS I)E ORICE AMBIȚIE SPOR- 
TIPA.

Și dacă, din bravadă, Tonda declară 
la primul interogatoriu că este comunist, 
finalul filmului ni-l înfățișează maturi
zat din toate punctele de vedere, capabil 
de a merita — la capătul unor aspre 
probe verificatoare — acest înalt titlu. 
De aici, provine și latura optimistă fi
nală a filmului, care se înalță ca un 
vibrant masa j umanitar peste, sumbrul 
decor al cruzimilor fasciste...

LUPTA IMPO- 
PASTRAREA 

ÎNCREDEREA 
DE CLASA A 
ȚELURI MAI

RADU MIHAILA

cor

î
De Ziua. Aviației R. P. R.

(Urmare din pag. 1)

lește “ de 
gești. 0 
măiestria 
prezentat 
rală d in satul lor.

sporturile 
un bogat 

recor-

I intrare a tineretului spre
Tsuperioare de aviație, are
^calendar competițional. Toate 
țdurile țării noastre la această disci- 
tplină au fost stabilite în anii puterii 

de Țpopulare. Unele din aceste recorduri.

Iși regăsesc calmul necesar și își tră
iesc „rolurile“ din plin.

Ce face însă un debutant ? Unul care 
pășește copleșit de eveniment pe scenă 
sau stadion ? El găsește siguranța ne
cesară în privirea caldă și plină de în
curajare a antrenorului, în vocea ușor 
voalată de emoții a profesorului, li simte 
aproape de el. îi vin în minte nenumăra
tele repetiții de pînă atunci. Orele și zi
lele de pregătire se concretizează în evo
luția debutantului.

Așa s-a întîmplat și cu elevii 
din Bcrislăvești. In toamnă, cam pe vre
mea cînd pruncie încep să prindă cu
lori vineții, a venit în satul lor o pro
fesoară nouă. Ana I.azăr. E o fală 
scundă, plină de neastîmpăr. Copiii au

— „Jumătate din cei ce fac parte di# 
echipa noastră au fost analfabeți. In 
anii triști dinainte de Eliberare, țapina
rii nu puteau ajunge hi 
carte. Pădurea moșierilor 
de puteri, de viață. Acum 
și viața e a lor. Și seara, 
cultural, țapi narii vin să ia 
joace șah sau să repete într-o piesă...

Intr-una din serile trecute am fost 
martora unei întîmpluri pe cît de emo* 
ționante pe alît de semnificative pentru 
trainicele legături ale dîngeștenilor cu 
cultura. Nevastă tînără, Veronica Ioni fă 
a venit la repetiție cu fetița — Rodicn. 
Un boț de om de doi ani. N-a vrut in 
ruptul capului să lipsească, 
adormit în brațe și Veronica 
și cînla^.

Dîngeșlenii s-au statornicit

cultură la 
îi vlăguia 

pădurea ca 
la căminul 
o carte, să

Fetița i a 
o legăna

pe valea

„Organizatorii" 
clin Călimănești

Fără îndoială că întrecerile celei 
doua etape a Concursului cuitural-spor-4ca cele stabilite de maestrul sportu- 

lonel Georgescu, la categoria 
planoare, sau de A. Moldoveanu, la 

toți îcategoria cu motor și altele, au o 
ega-Ț deosebită valoare internațională, ele 
des-4fiind apropiate de recordurile mon- 
r-lui.Țdiale.

Zborul cu și fără motor a cunos- 
, în anii regimului 

nostru succese fără precedent. Avînd 
asigurată baza materială corespunză
toare, planoare și avioane de calitate 
superioară, de construcție romîneas- 
că, piloții noștri sportivi au do- 
bîndit, în ultimii ani, succese însem- 

^iujnate pe scară internațională. Nu este 
lipsit de importanță faptul că în rîn- 
durile planoriștilor romîni se nu
mără 2 purtători ai insignei „C“ de 
aur cu diamante (printre aceștia co
munistul Gheorghe Gilcă de la aero
clubul regional Iași) ; 4 planoriști — 
printre care și maestrul sportului

a _
tiv din raionul Rîmnicu Vîlcea, de altfel îlui 
ca și cele din etapa inițială, s-au bucu
rat de succes. Din păcate, nu 
organizatorii s-au străduit în 
lă măsură să asigure o normală 
fășurare acestei întreceri a tineretului. 
Astfel, la Călimănești, partea culturală 
s-a bucurat de o bună organizare și deTcut, de asemenea, 
o participare numeroasă și valoroasă. 
Nu același lucru îl putem spune des
pre întrecerile sportive. Pe terenul de 
fotbal echipa din Călimănești a aș
teptat zadarnic... apariția adversarilor, 
sportivii din Dăngești. Pe terenul de vo
lei și... pe aleile parcului cele două for
mații, cea din Călimănești și cea (*' 
Bcrislăvești se căutau reciproc. Fiecare 
se considera învingătoare prin... nepre- 
zentarea adversarului !

Luptătorii din Bcrislăvești așteptau 
cu nerăbdare întrecerile de trîntă dar... 
saltelele lipseau ca și cei cc ar fi trebuit 
să răspundă de desfășurarea acestei dis
cipline. Și astea toate cînd cei din Că- 
limăncști sînt recunoscuți în raion ca 
buni organizatori ai competițiilor de ^Mircea Finescu — cucerit insigna 
mase ! ! Dc unde această bruscă ^in
dispoziție** ?

îndrăgit-o repede. Ea i-a împrietenit 
mai mult cu sportul. Acum, iafă-i 
toții în spatele scenei din Ostrov, în ime
diata apropiere a Oltului. Are loc o ulti
mă repetiție... generală. Vor prezenta 
frumos program de gimnastică.

Cîteva corectări „din mers" :
— Brațele mai sus 1
— Capul
— Ioane 
Urmează
— Părul 

lăsafi ! Să 
câți pe scenă să vă aranjați și 
de exercițiu 1

Cortina, cu falduri bogate de catifea, 
cade în lături. Comenzile, abia percepti
bile, urmează una după alta. Grupul ce
lor 20 de elevi din clasele a Vl-a și a 
VH-a a școlii din Bcrislă vești execută 
totul ca „pe sfoară*. Primul dintre exer
cițiile G.M.A. a mers parcă mai greoi, 
al doilea mai ușor, al treilea 
pînă Ia sfîrșit elevii din 
vești au plăcut prin siguranța 
au executat. Să nu uităm că 
toții debutanți ! Chiar profesoara lor, 
Ana Lazăr a debutat și ea într-un fel. 
Este prima echipă pregătită de ea care 
se întrece într-un concurs de mai mare 
amploare. Concursul cultural-sportiv.

Un singur lucru au regretat cu toții. 
Organizatorii, adică cei din Călimănești, 
nu au fost prea punctuali în ceea ce pri
vește începerea întrecerilor. De aceea, 
numeroși oameni ai muncii veni ți Ia 
odihnă în această pitorească localitate 
balneară și care au ținut să asiste la în
trecerile sportive, nu au mai avut răb
dare să aștepte. Era și firesc să fie așa. 
Concursul a început cu o întîrzicre de... 
o oră și jumătate. Păcat că astfel de 
evoluții pline de talent nu pot fi văzute 
de cît mai mul ți spectatori 1

pe spate !
! tar uiți piciorul ? 
un ultim sfat :
de vă vine în ochi
nu care cumva să

cu

un

să-l
apu-

așa 
vă 
să uita ti

bine și 
Berislă- 
cu care 
erau cu

de aur, 128 de planoriști dețin

DAR LA
Este drept că la căminul cultural 

au fost peste 400 de spectatori, atunci 
cînd s-au întrecut artiștii amatori din 
Mihăiești. Acum, în jurul terenului 
de volei cei ce-și încurajează favori- 
ții nu-s decît cu puțin peste 100. In 
schimb, ei le fac o „galerie" de se 
aude pînă în cealaltă parte a Mihă- 
ieștiului, acolo unde începe drumul 
spre Govora. Cu puțin înainte au luai 
sfîrșit întrecerile de trîntă unde cel 
mai bun s-a dovedit a fi Ilie Pur- 
joiu. La greutate pe prim loc s-a si
tuat Constantin Fotulescu. Acum ur
mează să se... „hotărască" care echipă 
va fi campioană a comunei, în ca
drul întrecerilor Concursului cultural- 
sportiv. Pentru această probă s.au 
găsit amatori destui. Cum să se 
formeze echipele ? Au gîndit ce au 
gîndit cei de la asociația sportivă 
și de la U.T.M și pînă la urmă au 
hotărît așa : „veteranii" vor forma 
o echipă a lor și vor întîlni... „mîn. 
jii", adică cei ce au învățat de cu- 
rînd să joace volei. Echipa celor mai 
„vîrstnici" este de altfel cunoscută 
prin împrejurimi și n-a trecut nici « 
vară fără să participe la diferite com
petiții. Tinerii nu prea erau de acord 
cu această „formulă" de joc. Vom fi 
învinși la sigur! — spuneau e». Dar, 
cei mai „vechi" ca Dumitru Cianu, 
Gheorghe Stănică și directorul cămi
nului cultural, Constantin Fotulescu, 
dintre care nici unul nu depășea 
vîrsta de 25 de ani nu-i ascultau. 
Ce era să spună Ion Sterpu, mun
citor la uzina de protMae Govora, 
Constantin Stăvaru colectivist la 
G.A.C. „Octombrie Roșu" și Ion Pa-

insigna „C" de argint, iar mii de 
piloți de zbor fără motor sînt pose
sori ai brevetului „C“.

Zborul ca motor, altă dată inacce
sibil maselor largi, a devenit un 
sport către care se îndreaptă prefe
rința multor tineri. Piloții sportivi, 
crescuți în aerocluburile noastre, au 
reușit să ducă mai departe tradiția 
unanim recunoscută a aviației romî- 
nești. La Tușino, în 1958, în cadru! 
unui uriaș miting aviatic, la Buda
pesta și la alte mitinguri unde au 
iuat parte, reprezentanții noștri O. 
Manolache, St. Calotă și alții au do
vedit înalta clasă, măiestria 
au ajuns piloții romîni.

Pentru gloria sportivă a 
noastre socialiste, pentru 
prestigiului ei internațional, 
duiesc și obțin ' rezultate 
internațională și sportivii 
Acest sport al curajului 
nelii, practicat de mii de 
adus deosebite satisfacții. 
Bratislava, parașutista Elena 
oanu a devenit campioană mondială, 
iar echipa țării noastre s-a clasat pe 
un loc fruntaș. La Sofia, anul trecut, 
aceeași echipă feminină formată din 
Angela Năstase, Elena Băcăoanu și 
Elisabeta Popescu, a ocupat locul 4, 
dovedindu-se printre cele mai bune 
parașutiste din lume. Tot în anul 
1960, maeștrii sportului Gheorghe 
Iancu, Ștefan Badioc și alții au sta
bilit recorduri mondiale cu perfor- 

. manțe deosebit de ridicate. Recent, 
maestrul 
a reușit 
noua sa

la care

patriei 
creșterea 
se stri

de valoare 
parașuliști. 
și îndrăz- 

tineri, ne a 
In 1958, la 

Băcă-

sportului Gheorghe Iancu 
un nou record mondial; 

performanță la saltul cu 
t întîrziată 

și aterizarea la punct fix, este un 
record absolut.

Atanifestînd o deosebită grijă pen
tru întărirea capacității de apărare 
a patriei, partidul și guvernul acordă 
atenția cuvenită, pe lingă 
arme și 
militare.

Aviația 
înzestrată 
și de 4 
Răspunzînd acestei griji și 
tenției cu care sînt înconjurați, con- 
știenți de misiunea ce li s-a încre
dințat, aviatorii noștri militari mun
cesc cu stăruință pentru a-și perfec
ționa necontenit măiestria pilotări! 

dupăt avioanelor și principiile luptei mo- 
celorl derne. Invățînd din experiența bo- 

își ziceau cei dinTgată a aviatorilor sovietici, piloții și 
tehnicienii aviației militare, alături 
de militarii celorlalte arme din For- 

hotărîți ei cîștigă două seturi la rînd.J țel-e Armate ale R P R., sînt pavăză 
Scorul devine 2-2! Urmează ,,decL 
sivul4*. Rjnd pe rînd conduc cînd un;i 
cînd alții. Pînă la urmă a învins... 
experiența.

— Vedeți „speranțelor" ? 
căjea Dumitru Cianu.

— Dar pînă la anul ?
punseră în A
noi nu ne 
mai bine ?

ANUL?
vel țăran muncitor din comună. memX parașuta prin deschiderea 
bri ’ ' ‘ ’ ’ * " x
mă" ? Au început să joace. ;

Terenul din curtea școlii din Mi ■ 
hăiești a cunoscut atmosfera unor în_; 
treceri dîrze. Primul set. spre sur
prinderea tuturor, a fost cîșiigat de; 
„mînji". Asta-i o întîmplare — ziceau 
ceilalți. Dumitru Cianu s-a uitat la- 
ei, prin fileu, ca la o ciudățenie.

ai echipei celor „ce vin din ur 

nu le-a spus nimic. Al doilea set, 
o luptă strînsă, a revenit tot 
tineri ! „Cum*. — î ' 
echipa lui Dumitru Cianu — „no’, 
cei umblați „prin lume“ să mîncăn* 
bătaie de la niște începători ?“ Foart<

îi ne - 
V-am învins 
' I — îi răs-- 

cor „mînjii". Credeți că; 
vom pregăti din ce în ce- 
Atunci să vă vedem.

OTTO BENKO • 
VAL* £AUNESCU ‘

dezvoltării aviației

noestră 
i cu o 
deservire

cele’alte 
noastre

a 
de 

prim 
griji

mHitară 
tehnică 
de

fost 
zbor 

rang. 
«-

sigură și fermă a muncii pașnice și 
creatoare a poporului nostru.

In acest an, oamenii muncii și mi
litarii armatei noastre populare săr
bătoresc Ziua Aviației R.P.R. în con
dițiile avîntului deosebit cu care po
porul nostru muncește — sub condu
cerea partidului — pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste în Repu
blica Populară Romînă.



SA
activitate în care repre- 

„sex slab'

Sportului feminin, drum deschis
la Olimpiadă!

In orașul care a găzduit prima ediție a Jocu
rilor Olimpice modeme, Atena, încep luni lucrările 
celei de a 58-a sesiuni a Comitetului Internațional ZXI!--- f- ----- >----- X -- ...------------- 1, «_X---- . Opj_

este
ma- 
află 
dis-

Olimpic, eveniment așteptat cu mult interes de 
nia publică sportivă internațională. Acest interes 
cu totul Justificat, avînd în vedere problemele 
jore ale mișcării olimpice contemporane care se 
pe ordinea de zi a sesiunii. Fixarea datei de 
putere și programul viitoarei ediții a Jocurilor Olim
pice, atitudinea ce trebuie adoptată față de comitetele 
olimpice din țările africane care și-au dobîndit indepen-

dența națională în ultima vreme, normalizarea acti
vității C.I.O. prin alegerea în acest for a președin
ților comitetelor olimpice naționale și reprezentan
ților federațiilor internaționale — iată cîteva dintre 
problemele ce vor fi dezbătute de Comitetul Inter
național Olimpic în cadrul sesiunii sale de la Atena.

Sportivii, activiștii sportivi, precum și amatorii 
de sport din țara noastră așteaptă ca la sesiunea 
C.I.O. să triumfe spiritul olimpic, hotărîrile ce vor 
fi adoptate să răspundă cerințelor imperioase ale 
mișcării olimpice contemporane.

99

ai C.I.Oendinfa unor membri
de a reduce amploarea Jocu
rilor Olimpice contravine vre

murilor noastre, cînd sportul cu
noaște o dezvoltare mereu mai mare 
în toate țările lumii. în mod cu 
totul firesc ar trebui să se discute 
astăzi nu despre reducerea, ci des
pre creșterea amploril Întrecerilor 
olimpice. Din păcate însă, unele 
personalități marcante ale sportului 
internațional fac eforturi in direcția 
scoaterii din programul olimpic u 
unor probe, ba chiar a unor disci
pline. Printre acestea figurează șt 
pentatlonul modern.

Opinia publică sportivă internațio
nală a primit cu multă surprindere 
această propunere. Surprindere cu 
totul întemeiată. Se știe doar că în- 
cepînd din anul 1912 pentatlonul mo
dern s-a numărat printre discipli
nele cuprinse în programul tuturor 
edițiilor Jocurilor Olimpice, 
datorită acestui fapt, el a 
cu fiecare an o dezvoltare 
mare, cu fiecare Olimpiadă 
mai mare numărul participanților 

care luau startul în cadrul acestei 
’'iscipline.

Propunerea de a se elimina pen
tatlonul modern din programul Jocu
rilor Olimpice de la Tokio e cu atît 
mai lipsită de sens cu cît această 
disciplină sportivă cere din partea 
celui care o 
multilaterală : 
și deprinderi 
stăpânire de

Tocmai 
cunoscut 
tot mai 

fiind tot

practică o pregătire 
nu numai cunoștințe 

variate, ci și o mare 
o voinfă extra-

Ca sportivă care am luat parte 
la trei ediții ale Jocurilor Olim-
pice, discuțiile care se poartă 

în ultima vreme în legătură cu desfă
șurarea acestor Jocuri m-au interesat în 

■ cel mai înalt grad. Cu cîteva săptămîni în 
urmă, aflîndu-mă la Sofia 
concursului internațional 
Mladej". am fost întrebată 
respondent ce cred despre 
ca la viitoarele Jocuri 
campionilor olimpici să 
l-am răspuns că rareori mi-a fost 

cu prilejul 
„Narodna 

de- un co- 
propunerea 

participarea 
fie interzisă, 

dat

lip-să aud despre o propunere atît de 
sită de sens. I-am amintit de prietena 
mea Nina Ponomareva, alături de care 
concurasem la Olimpiadele de la Hel
sinki. Melbourne și Roma, 
olimpică la Helsinki, Nina 
se mulțumească eu locul 
trecerea de la Melbourne, 
a o descuraja, insuccesul 
Cu ambiția și tenacitatea .
rllor sportivi, ea s-a pregătit pentru 
următoarea Olimpiadă, de la Roma, 
unde avea sa recîștige titlul suprem. 
Cit de absurd ar fi fost ca; în virtu
tea literil unui regulament, Nina Po
nomareva să fi fost împiedicată să-și 
apere și să redobîndească titlul olim
pic. Nu e nevoie să fii specialist pen
tru a-ți da seama cît de mult ar fi 
pierdut concursurile atletice ale aces
tor ultime trei ediții ale J.O. dacă de 
la startul lor ar fi fost în 
trar îndepărtați sportivi ca 
topek. Parry O’Brien, E. 
si atîția alții, numai pentru 
» fi cucerit o dată medalia

După cîte am aflat, mal ____
alte păreri cu nimic întemeiate : 
trîngerea 
imnurilor 
troducerea 
toți participanta la J.
punerii cu privire 
steagurilor naționale șl neintonarea im-

Campioană 
a trebuit să 
trei în în- 
Departe de 
a îndîrjit-o. 
proprii ma-

mod arbi- 
Emit Za- 

Krzesinska 
„vina" 

de aur.
există

utilizării drapelelor 
naționale, precum 

unui salut unic 
O. La baza pro- 
la neînăita-ea

si 
si 
pentru

pentatlonul 
foarte util

mo- 
în

că 
di» 
ne- 
fa
de

să constat 
pentatlonul

ordinară. E interesant să amintesc 
că însuși fondatorul întrecerilor olim
pice moderne, baronul Pierre de Cou
bertin, aprecia mult 
dern și-l considera 
programul J.O.

Am avut prilejul 
intenția de a scoate 
programul J.O. a fost primită 
favorabil în marea majoritate a 
ri'lor. La concursul internațional 
la Budapesta (21—25 mai) d. Grut 
(Suedia), campion olimpic de pen
tatlon modern la J.O. de la Londra 
din 1948, secretar general al Uniunii 
Internaționale de Pentatlon Modern, 
îmi spunea că imediat după J.O. de 
la Roma ll.I.P.M. și federația suedeză 
de specialitate au adresat un pro
test Comitetului Internațional Olimpic 
și Comitetului Olimpic Japonez în 
legătură cu propunerea de a se eli
mina pentatlonul modern din pro
gramul Jocurilor Olimpice.

Faptul că cerem cu insistență co 
pentatlonul să figureze în continuare 
în programul J.O. nu se întemeiază, 
firește, pe considerentul că echipa 
noastră va cîștiga la viitoarea ediție 
a întrecerilor olimpice titlul de cam
pioană. Am dori, bineînțeles, lucrul 
acesta dar, deocamdată, mai avem 
de învățat, trebuie să ne perfecțio
năm încă măiestria. Iar lucrul acesta 
îl realizăm, ca și alte echipe de ali

cind 
buni 

disci- 
e

fel, tocmai în cadrul J.O., 
concurăm alături de cei mai 
sportivi din lume în această 
plină. Iată de ce consider că cu

Olimpic
nurilor, susțin autorii lor, ar sta, 
purile, _ 
nu se transforme într-o dispută . . 
națiuni și să rămînă doar o întrecere 
Intre sportivi. Dar sportivi aceștia sînt 
reprezentanții unei țări șl luptînd pen
tru gloria lor sportivă, 
odată pentru ' " 
mis. Acesta 
strădui unii 
recunoască.

Am defilat 
dioanelor olimpice, 
dria de a mă afla acolo, alături de 
alte mii de sportivi din lumea întrea
gă, creșteau nemăsurat tocmai pentru 
că în față, purtat de brațele vînjoase 
ale unui compatriot, pășea steagul 
scump al tării. Am trăit clipe minunata 

Roma, 
văzînd 
patriei

chi- 
grija ca Jocurile Olimpice să 

între

ei luptă tot- 
culorile țării care i-a tri- 
este adevărul, oricît s-ar 
domni din C.I.O. să nu-1 

de trei ori pe pistele sta- 
Satisfacția și mîn- 

alături

la ce- 
cel mai

popor și 
folo- 

Italia si 
salutului 

fiecărei

Germania, 
alegerea 

latitudinea

ureînd pe podiumul olimpic la 
dar bucuria mi-a fost înzecită 
înălțîndu-se pe catarg steagul 
dragi.

Cît privește salutul sportivilor 
vemonia de deschidere, este c™ uuu 
firesc lucru ca C.I.O. să respecte obi
ceiurile și tradițiile fiecărui 
să nu impună anumite saluturi 
site un timp în 
alte țări. Cred că 
trebuie lăsată la 
delegații.

Iubesc Jocurile Olimpice și 
aștept ca sesiunea C.I.O. de 
să respingă toate propunerile ______
să lovească în amploarea crescîndă a 
Jocurilor. în tradițiile atît de scumpe 
celor ce au cunoscut bucuria întrecerii 
olimpice.

de aceea 
la Atena 

menite

L!A MANOLIU
maestră a sportului 

totul firesc ca și de acum înainte 
pentatlonul modern să facă parte 
din programul Jocurilor Olimpice și 
cred că, în acest sens, sesiunea de 
la Atena a C.I.O. va adopta o ho- 
tărîre rațională.

I. MUREȘANU
antrenor coordonator al latului 
republican de pentatlon modern

Propunerea Comitetului Olimpic Romîn 
este interesantă și ea trebuie luată 

in considerație de C. 1. 0.

co-

na- 
în
de

Am participat la multe întreceri in
ternaționale, printre care și la 
două ediții ale Jocurilor Olimpi

ce : la Melbourne în 1956, și la Roma, 
în anul 1960. Concursurile la care am 
luat parte mi-au oferit prilejul de a cu
noaște numeroși sportivi și sportive din 
mai multe țări, sportivi și sportive de 
care astăzi mă leagă o strînsă și sin
ceră prietenie. In aceste zile, cînd în pa
ginile presei sportive internaționale se 
dezbat unele probleme majore ale miș
cării olimpice contemporane, cred că e 
momentul de a ne referi și la aspectul 
prieteniei dintre sportivi la Jocurile 0- 
limpice. Este un fapt cunoscut că unul 
din scopurile mișcării olimpice, mențio
nat în regulile olimpice, este acela de a 
contribui la prietenia și menținerea păcii 
între popoare. Acesta este, într-adevăr, 
un scop nobil, umanitar, pe deplin 
respunzător rolului mișcării olimpice.

■Să dăm atunci posibilitate unui 
măr cît mai mare de tineri de a se 
tîlni în cad rid Jocurilor Olimpice, 
a se întrece cinstit pentru un rezultat 
cît mai bun, de a se cunoaște mai bine, 
de a se împrieteni. De ce să punem pro
blema (așa cum fac unii dintre mem
brii C.I.O.) reducerii amplorii întrecerilor 
olimpice, cînd viața însăși cere continua 
lor dezvoltare ? Propunerea ca acei spor
tivi care au devenit campioni olimpici să 
nu mai fie admiși la următoarele ediții 
ale Jocurilor Olimpice o consider cel pu
țin absurdă. Personal, n-am reușit să 
cuceresc pînă acum vreo medalie olim
pică de aur, dar de fiecare dată am a- 
vut de învățat tocmai de la cele mai 
bune sportive, campioanele olimpice — 
care prin prezența lor la J. 0. dau con
cursului o înaltă ținută valorică.

Iată de ce cred că c foarte necesar ca 
C.I.O. să se preocupe de lărgirea miș
cării olimpice și nu de îngustarea ei, 
prin scoaterea din programul Jocurilor 
Olimpice a unor probe sau discipline.

Consider că sistemul actual de desfă
șurare a întrecerilor de gimnastică în 
cadrul Jocurilor Olimpice este, în ge
neral, echitabil și el va trebui păstrat 

domeniu de 
tentantele așa-zisului „sex slab*, dez- 
mințlndu-și porecla, să nu-și fi afir
mat capacitatea, posibilitățile, talen
tul. Nu-i de mirare, deci, că in ori
zontul larg deschis femeii de orin- 
duirea democrat-populară stadionul 
nu poate lipsi. Pe suprafețe tot mai 
întinse ale globului pămintesc începe 
să fie așa.

Este evident că in condițiile aces
tui avint general, sportului feminin 
trebuie să i se dea cale liberă la 
toate marile competiții internaționale 
și, mai ales, la Jocurile Olimpice — 
chintesența lor. Din păcate, însă, 
există persoane care se pare că nu 
văd cu ochi prea buni apariția fe
meii la Olimpiadă, incerclnd in fel 
și chip să îngrădească participarea 
ei la marea întrecere mondială a ti
neretului sportiv. Asistăm la situații 
de-a dreptul ridicole în ceea ce pri
vește sportul feminin. O serie întrea
gă de discipline și de probe, care 
figurează în programul marilor întil- 
niri internaționale, al campionatelor 
mondiale și europene, sînt omise la 
Jocurile Olimpice !

Minunata sportivă sovietică Irina 
Press n-ar fi fost poate campioană 
olimpică dacă nu avea fericita im- 

J
pentru viitoarea ediție a Jocurilor O-

limpice de la Tokio. Știu, de asemenea, 
că Comitetul Olimpic Romîn a făcut 
o propunere ca pe viitor să se introducă 
în programul Jocurilor Olimpice o 
probă de ansamblu de gimnastică artisti
că feminină, probă pe care o consider 
cu totul utilă și necesară.

Nutresc speranța că la apropiat* fi
siune a C.I.O. de la Atena rațiunea să
nătoasă va triumfa, că liotărîrile ce ▼<•* 
fi adoptate vor servi continuei decre
tări a mișcării olimpice contemporana.

ELENA LEUȘTEANU
maestră a sportului

„continentul ne- 
anul trecut inde- 
și de stat, 
aceste țări spor- 
acum o activitate 
se obțin rezultate 

discipline.

S-a afirmat, și cu deplin temei* 
că anul 1960 a fost „Anul Afri
cii66. Intr-adevăr, un mare nu

măr de state de pe 
gru“ și-au cucerit 
pendența națională

In multe dintre 
tul cunoaște de pe 
organizată, rodnică, 
promițătoare în multe 
Sportivii Africii pășesc cu încredere 
în arena internațională.

De altfel, cîteva cifre sint eloc
vente în acest sens. La Jocurile 
Olimpice din anul 1952 au fost pre- 
zenți sportivi din 4 țări africane; 
la Melbourne — din 6 țări, iar la 
J. O. de la Roma din anul 1960 am 
fost prezenți la startul întrecerilor 
sportivi din 12 țări africane. Pentru 
prima oară au luat parte la Jocurile 
Olimpice soli ai sportului din Ma
roc, Sudan, Tunisia. Și trebuie să 
spunem că sportul african a fost 
destul de bine reprezentat la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice: 
Abebe (Etiopia) a 
olimpică de aur, 
Rhadi și boxerul 
intrat în posesia 
gint. Se poate afirma cu certitudine 
că in viitorul apropiat lumea spor- 

Bikila 
cucerit o medalie 
iar marocanul A. 

ghanez Quartei au 
medaliilor de or

pirație să-și „încerce norocul* pe 
80 metri garduri. Fiindcă, din motive 
imposibil de înțeles, o probă atit de 
populară cum este pentatlonul nu fi
gurează în programul Jocurilor. După 
cum, la fel de neînțeles este și lipsa 
alergării feminine pe 400 metri, care 
numără atit de multe practicante în 
întreaga lume.

Prezența a numai două probe de 
caiac — de pildă — nu satisface nici 
pe departe necesitățile olimpice ale 
canotajului feminin. Întrecerile de 
schif, pe toate ambarcațiile clasice; 
trebuie să figureze neapărat în pro
gram. Marele succes pe care-l înre
gistrează an de an campionatele eu
ropene, precum și tradiționalele re
gate de la Poznan, Griinau, Snagov 
demonstrează popularitatea crescîndă 
a canotajului in rîndul femeilor și 
justifică intrutotul introducerea aces
tui sport programul Jocurilor

Olimpice. Nu înțeleg de ce anume 
întrecerile feminine de baschet sînt 
omise la J. O. cînd de mulți ani se 
desfășoară la acest sport campionate 
ale lumii și Europei. Nu văd de 
asemenea rațiunea după care femeile 
nu iau parte la întrecerile de tir.

Dar dacă în disciplinele pe care 
le-am citat mai sus cel puțin băr
bații au acces la Jocuri, sînt altele 
care nu figurează de loc la Olim
piade, in ciuda unei uriașe populari
tăți mondiale. In fruntea listei se 
află, fără îndoială, voleiul, practicai 
de milioane de tineri și tinere din 
nenumărate țări ale lumii. Apoi 
handbalul in 7, sport a cărui specta
culozitate ii creează pe zi ce trece o 
geografie tot mai întinsă.

In principiu, consider că toate 
sporturile feminine larg răspindite pe 
glob trebuie să fie prezente la Jocu
rile Olimpice. După cum este nece
sar ca programul acestei mărețe 
competiții mondiale să fie in perma
nență lărgii 
pun unii), 
viața, care 
se dezvoltă

(și nu micșorat cum pro- 
mergindu-se 
nu cunoaște 
necontenit.

în pas cu 
oprire, care

IOLANDA BALAȘ
maestră emerită a sportului, 

campioană olimpică

ttvă va fi martora unor noi și im
portante succese ale sportivilor din 
țările Africii, îndeosebi în cadrul 
pregătirilor pentru viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Tokio.

Se înțelege insă de la sine că pro
gresul sportivilor africani va fi și 
mai rapid dacă aceștia se vor bucura 
de sprijinul necesar din partea fede
rațiilor internaționale și îndeosebi a 
Comitetului Internațional Olimpic. 
Din păcate, in această chestiune; 
C. I. O. se situează pe o poziție cel 
puțin stranie. După cum se știe, la 
sesiunea de la Roma unii membri 
ai acestui for s-au opus recunoașterii 
comitetelor olimpice din Mali și So
malia. De asemenea, continuă să fie 
ignorată existența și activitatea co
mitetelor olimpice din alte țări afri
cane recent eliberate. Este necesar 
nu numai a recunoaște, dar și a 
conlucra cu comitetele olimpice din 
țările africane, a le ajuta să-și des
fășoare in bune condițiuni activita
tea. Se impune de urgență ca noile 
comitete olimpice ale statelor afri
cane să-și aibă reprezentanții lor în 
cadrul C.I.O., organ care coordonează 
activitatea olimpică internațională.

Acestea sînt măsuri cerute nu de 
o personalitate sau alta, de un for 
sau altul, ci de viață însăși. care 
merge cu pași mari înainte. Este cu 
totul legitimă ; 
statelor africane 
ce li 
nală. 
rință 
unui 
Comitetul Internațional Olimpic. Mă
surile trebuie luate de urgență, fără 
nici un fel de amlnare, iar sesiunea 
C. I. O. de la Atena este un bun 
prilej pentru aceasta.

se cuvine 
Important 
să se facă 
for atit de

și firească dorința 
d.e a-și ocupa locul 
in arena internațio- 
este ca această do- 
auzită și în cadrul 
important cum este

Prof. N. OȚELEANU
antrenor federal de ciclism



Încep asalturile punctului fix...
J Duminică încep la Strejnic campiona
tele republicane de parașutism. întrece
rile celor mai buni sportivi parașutiști se 
vor desfășura timp de o săptămînă. Ele 
cuprind toate probele clasice. Ultimele 
două zile (vineri 23 iunie și sîmbătă 
24 iunie) sînt rezervate tentativelor de 
■record la toate categoriile.

Iată programul întrecerilor r” DUMIISI- 
•CA, de la ora 10,30—13,30, desfășura- 
zrea probei 1 ; salt individual de la

NOI ÎNTRECERI
La ștrandul Tineretului din Capi

tală au început joi după amiază în
trecerile primei etape a campionate; 
lor republicane de înot și sărituri 
rezervate juniorilor. Concomitent, se 
desfășoară și cea de-a doua etapă a 
„Cupei Orașelor" — întrecere orga
nizată de F.R.N., prin corespondență.

înotătorii cluburilor bucureștene 
s-au comportat sub orice critică. 
Semnalăm că și componenții lotului 
de tineret la polo au scos rezultate 

■foarte slabe la 100 metri liber. Otare 
ce fac antrenorii noștri ? Este o în
trebare pe care ne-o punem tot mai 

î des în ultimul timp. Din mediocrita-
■ tea generală a primelor întreceri se 
>desprind totuși rezultatele
de Anca ~ j ~

■ chievici (Progresul), C. 
(Rapid). Iată rezultatele 
JUNIORI categ. a Il-a : 
ber: T. Georgescu 23:02,9; 
bras:
1 :23,6 ;
1 : 23,6 ;

10.000 m cu deschidere întîrziată și a- 
terizare la punct fix (două salturi); 
LUNI, de la ora 8,00—12,00 desfășura
rea probei a Il-a: salt de la 1500 m, 
cu deschidere întîrziată și aterizare la 
punct fix (2 salturi); de la ora 16,00— 
19,30 proba a IIl-a: salt de la 600 m 
cu aterizare la punct fix (2 salturi); 
MIERCURI de la ora 8,00—14,00: salt 
de la 2000 de m. cu deschidere întîrzia
tă — 25—30 sec. cu evolufii de stil 
(viraje, loopinguri), executate in timpul 
căderii libere; JOI, de la ora 10,00— 
16,00 salt pe apă (lacul Herăstrău) de 
la 500 m. cu aterizare la punct fix; 
VINERI și SÎMBĂTĂ, de la ora 8,00—
19.30 tentative de record la toate cate
goriile.

Duminică 25 iunie de la ora 10,30—
12.30 închiderea campionatelor și de
monstrație aviatică.

Recentele rezultate valoroase obținute 
de parașutiștii noștri ne permit să cre
dem că întrecerile ce vor avea loc pe 
aerodromul de la Strejnic vor fi de un 
înalt nivel tehnic și că ele vor aduce 
răsplata străduințelor sportivilor din 
timpul pregătirilor pentru aceste campio
nate.

Rapid București—noua decană 
a echipelor noastre feminine

Recenta întrecere a 
republican feminin de 
a încununat eforturile 
loroase formații din 
la ora actuală
REȘTI- Echipa din Giulești reedi
tează așadar performanța din anul

campionatului 
handbal în 7 
celei mai va- 
țara noastră

RAPID BUCU-

Au urmat meciurile din turneul 
final al campionatului republican 
în 11. Echipa era formată din acelrși 
lot de jucătoare. După două partide 
dramatice, cu principalul lor adver
sar (Progresul București), handba
listele de la Rapid au cîștigat li 
mare luptă primul lor titlu republican.

primul loc în clasament cu un avans 
de 6 puncte față de următoarea cla
sată, Știința Timișoara.

Cele subliniate mai sus reflectă 
cît se poate de clar superioritatea 
echipei Rapid București, învingătoare 
în toate cele 4 competiții la care 
a participat în acest sezon.

obținute
Trohani (C.S.Ș.), M. Zar- 

(Progresul), C. Mocanu 
obținute: 

1.500 m li-
100 m

Săruleanu (C.S.Ș.) 
(Rapid)

Bucu-
Tonciu
Za ger 
categ. 
Rezni- 
Novac

1. G.
2. P. Mureșanu i 

100 m liber: 1. M.
■ rescu (C.S.Ș.) 1 : 05,0 ; 2. V.

(C.C.A.) 1 :05,5; 3. M.
■ (C.S.Ș.) 1 : 06,9 ; JUNIOARE 
’ a Il-a : 100 m bras : 1. Zoe
cenco (C.S.Ș.) 1 :32,3; 2. V.
(C.S.Ș.) 1:32,4; 100 m liber: 1.
Anca Trohani 1:16,3; 2. M. Zar- 
chievici 1 : 17,2 ; ștafeta 4x100 m li
ber: 1. C.S.Ș. I 5:47,2; 2. Pro
gresul 6:04,7; SENIORI: 100 m li
ber : I. I. Culineac (lotul de tineret) 
1:01,7; 2. N. Firoiu (C.C.A.)
1 : 02,3; 1.500 m liber: C. Mocanu 

î 20:01,7.
(A. A.)

I i<

Ia

PREGĂTIRE MULTILATERALA, 
OMOGENITATE, DISCIPLINA...

...sînt după părerea noastră cei 
trei factori care au dus echipa Rapid 
spre succes. Angrenate în toate com
petițiile organizate de federația de 
specialitate, jucătoarele de la Rapid 
nu și-au întrerupt nici o clipă pre
gătirile, desfășurîndu-le într-un mod 
gradat, astfel ca să poată ajunge 
într-o formă maximă spre sfîrșitul 
perioadei competiționale. Antrena
mentele pentru handbal în 11 
după cum ne-a declarat chiar 
trenorul formației campioane, 
Gabriel Zugrăvescu, 
nit obținerea

întreceri de regularitate 
și rezistență

TG.
Vineri 
trecerile din cadrul celei de a Xll-a 
ediții a „Cupei regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară" la regularitate și 
rezistență.

Prima etapă s-a desfășurat pe ruta 
Tg. Mureș-Sovata-Odorhei-Tușnad Băi 
(239 km.). Sîmbătă, întrecerea m«- 
tocicliștilor continuă pe traseul 
Tușnad Băi-M. Ciuc-Gheorghieni-To- 
plița-Gheorghieni-Lacul Roșu (246 
km.). Ultima etapă a competiției este 
programată pentru duminică noaptea: 
I-acul Roșu-Gheorghienî-Toplița-Re- 
ghin-Tg. Mureș (163 km.).

La concurs participă motocicliști 
din Tg. Mureș, Sibiu, Brașov etc.

MUREȘ 16 (prin telefon). 
>au început în localitate in

H. NAUM

JUNIORII
Sînt cunoscute unele succese ale 

sportivilor care, de cîțiva ani, îmbra
că tricourile cu culorile clubului de 
pe malul Mării Negre. încet, încet, 
au început să crească performanțele, 
valoarea diferitelor echipe și... locu
rile fruntașe ocupate în competițiile 
republicane. Cu toate acestea, în rîn
dul sportivilor de la FARUL nu se 
numără astăzi nici un maestru al 

■sportului. Pentru ca această dorință 
a iubitorilor de sport din Constanța 
să se realizeze cît mai curînd, pentru 
ca numărul sportivilor fruntași să 
crească necontenit și FARUL să de
vină un club sportiv puternic care să 
dea loturilor noastre reprezentative 
cît mai multe elemente talentate, este 
desigur necesară o intensă muncă 
desfășurată în djrecția recrutării, se
lecționării și pregătirii juniorilor, 
schimbul nostru de mîine.

Cum a înțeles clubul sportiv să în
deplinească această importantă sar
cină și în ce măsură este corespun
zător aportul pe care-1 aduc antreno
rii? Acestor probleme ne am propus 
«ă răspundem în analiza făcută re
cent la
MEREU

gimnastică activează astăzi și 
pă de 14 pioniere. Ca să ai 
nea rezultate, nu 
sala de sport...
copii 1

trebuie să 
așteptînd

clubul sportiv
IN MIJLOCUL

SPORTIVI

FARUL.
TINERILOR

Mulți 
prinși de... 
secția de gimnastică a clubului. Cu 
atît mai mult de progresul rapid al 
unor tinere gimnaste printre care a- 
mintim pe Ana Moldovanu — selec
ționată de curînd în echipa de tine
ret care ne-a reprezentat la întîlni- 
rea de la Novisad ■— Gheorghe Nicu- 
lina, Petruța Dragomir și altele. „Se
cretul" îl constituie munca plină de 
entuziasm și pasiune, dusă cu price
pere, cu răbdare și dragoste de către 
antrenoarea Jeana Baltă. „Mereu 
este in mijlocul tinerilor sportivi" — 
ne spune despre ea oricare activist de 
la clubul sportiv FARUL. Și, în- 
tr-adevăr, așa stau lucrurile. Pe Jea
na Baltă1 o întîlnești în mai toate 
școlile din oraș, Ia lecțiile de educa
ție fizică, la antrenamente, la con
cursuri. Stă de vorbă cu cele care 
se remarcă, le îndrumă, le ajută. 
Despre permanenta sa prezență la 
concursurile celor mai tineri sportivi 
vorbește și faptul că în secția de

antrenori sînt 
„asaltul"

adesea sur- 
elevelor spre
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Noua echipă campioană la handbal in 7 feminin. De la dreapta 
stingă: prof. Gabriel Zugrăvescu, antrenorul formației, Maria Constanti
nescu — căpitanul echipei, Margareta Hanek, Elena Zăinescu, Doina Nițu, 
portari, Constanța Dumitrescu, Ana Lixandru, Ana Boțan. Elena Brînzei, 
Florica Coșug, Elena Ștefănescu, Cecilia Stănescu, Elena Nebunoiu, Mioara 
Boian, Cornelia Miclea și Elena Hedeșiu.

Și, în sfîrșit, returul campionatului 
în 7.

Cu un moral puternic (complexul 
de inferioritate în fața puternicelor 
lor adversare, Știința și Progresul 
București, fusese însfîrșit depășit 1), 
rapîdistele au jucat de la meci la 
meci cu mai multă dezinvoltură, cu 
siguranță, nelăsînd aproape nici o 
speranță celorlalte candidate la titlu. 
Astfel, la încheierea campionatului 
jucătoarele de la Rapid București 
au înregistrat o performanță demnă 
de invidiat: 17 întîlnîri consecutive 
fără nici o înfrîngere (singurul in
succes le-a fost pricinuit de prima 
partidă din tur, 4—5 la Tg. Mureș, 
in fața formației locale Mureșul) și

trecut a Științei București, obținînd 
titlul suprem atît la handbal în 7 
cît și la cel în 11.

4 COMPETIȚII 4 VICTORII I

„Cupa 16 Februarie", turneul in
ternațional organizat de clubul Rapid 
București, a prilejuit primul succes 
internațional din acest an a' echipei 
feroviare, clasată pe primul loc, 
înaintea puternicei formații germane 
Lokomotiv Leipzig. O lună mai tîr- 
ziu, giuleștencele terminau învingă
toare în finala „Cupei de iarnă a 
F.R.H." în fața viitoarei cîștigătoare 
a „Cupei Campionilor Europeni" — 
Știința București.

I
1 o gru- 

aseme- 
stai în 

să vină

SE. POATE...ȘI TOTUȘI
Antrenorul N. Pufnei nu este nu

mai un cadru tehnic priceput ci și un 
mare pasionat al scrimei. La început 
însă îi cam lipseau elevii. La școală 
nu se face scrimă. De unde să re
cruteze cadre? Trebuia, mai întîi, să 
trezească interesul copiilor pentru a- 
ceastă frumoasă disciplină. Mulți i-au 
spus însă că nu se poate, că e greu: 
„Eh, dacă era vorba de atletism sau 
fotbal..." Antrenorul N. Pufnei le-a 
dovedit însă contrariul și acum ni
meni nu se mai miră văzînd pe plan
șe pe cei peste 20 de tineri scrimeri 
din care, cine știe, poate că mîine 
unii vor reprezenta culorile țării.

IN GENERAL, EXISTA
PREOCUPARE

ori la rugbi. Jucători talentați, cu 
perspective, care însă nu au cu cine 
să joace! (In oraș nu mai există o 
altă echipă de juniori). Și, așa mai 
departe, cu aproape toate secțiile 
clubului. Intîlnim numeroși juniori, 
tineri care, fără îndoială vor comple
ta cît mai curînd primele loturi ale 
echipelor care reprezintă FARUL în 
întrecerile seniorilor. Să nu încheiem 
însă acest capitol fără a aminti și 
munca rodnică desfășurată de antre
norul N. Buză, un exemplu de mun
că și conștiinciozitate, care se ocupă 
permanent de pregătirea tinerilor bo
xeri ai clubului 
cucerit titlul de 
juniori.

talentați dar valoarea acestora

LA NOI NU

Majoritatea secțiilor pe ramurăMajoritatea secțiilor pe ramură de 
sport ale clubului FARUL sînt for-

JLIMWMFL'

dintre care doi au 
campioni ai țării la

SINT ELEMENTE 
TALENTATE"...

Expresia este destul de des folosită 
de antrenorul de volei Sîrbu care 
deși a muncit cu rezultate foarte 
bune pentru pregătirea primei echipe 
feminine a clubului, neglijează com
plet problema juniorilor. Echipe de

mate din juniori. Constatarea este 
îmbucurătoare și ea dovedește o să
nătoasă orientare a conducerii clubu
lui care a încetat în ultima vreme să 
mai aglomereze secțiile cu elemente 
plafonate, fără perspectivă, ocupîn- 
du-se cu grijă de pregătirea tineretu
lui. Astfel, din cei 80 de membri ai 
secției de atletism, doar 4—5 sînt 
seniori, ceilalți juniori talentați din 
rîndul cărora se remarcă I. Buiachi. 
Victoria Coșa, Rodica Ștefănescu sau 
Ion Ciocan care au și obținut per
formanțe de valoare. Să amintim însă 
că se face simțită uneori lipsa de 
exigență în recrutarea tinerilor atleți 
și această problemă va trebui anali
zată de conducerea clubului. O preo
cupare deosebită pentru juniori ma
nifestă și secția de gimnastică-bă- 
ieți dar, din cauza unei comodități 
de neînțeles, de-abia acum, după a- 
proape trei ani, se „lucrează" pentru 
juniori categoria a Il-a. Un mănun
chi de elevi de la școala profesională 
S.N.M.C. alcătuiesc echipa de juni-

junioare există la clubul sportiv 
FARUL dar de pregătirea lor se o- 
cupă alte cadre tehnice pentru că 
antrenorul Sîrbu „nu are timp". Așa 
să fie oare ? Credem că mai curînd 
este vorba de o nepăsare față de a- 
ceastă importantă sarcină ce revine 
fiecărui antrenor precum și de con
cepția sa cu totul greșită că în Con
stanța „nu există elemente cu pers
pective de promovare în prima e- 
chipă". Conducerea clubului cunoaște 
această situație și credem că, în sfîr- 
șit, ar trebui să ia măsurile cores
punzătoare. Pentru că locul bun ocu
pat de echipa de volei a FARULUI 
în prima categorie nu poate scuza 
în nici un fel slaba preocupare pen
tru creșterea tinerelor voleibaliste pe 
care... nu le va avea atunci 
vor fi atît de necesare.

Din păcate, un dezinteres 
problema juniorilor manifestă 
trenorul de... juniori la fotbal 
mis. E drept că la FARUL 
două echipe de juniori formate

cînd îi

pentru 
și an- 

Cl. Hu- 
există 

din

an- 
prof. 

le-au înles- 
unei pregătiri fizice 

remarcabile. în același timp, pregă
tirile pe teren mare au mărit con
siderabil mobilitatea handbalistelor, 
rezultatele fiind evidente : apărarea 
Rapidului nu a putut fi trecută 
ușor în meciurile din retur, iar con
traatacul a devenit aproape prover
bial, el stînd la baza celor mai 
multe dintre succese.

A doua calitate a noii noastre cam- 
■ pioane este fără îndoială OMOGE

NITATEA lotului de jucătoare. In 
momentul de 
diferențe mari 
ponentele de 
rezerve, astfel 
cătoarelor care trebuiau să îmbrace 
tricoul rapidist la fiecare meci a fost 
pentru antrenor o adevărată pro
blemă.

Și un 
Gabriel 
toate 
pînă

Remarcări deosebite 
Maria Constantinescu, 
șiu. Constanța Dumitrescu, 
fi nedrepți dacă nu am considera 
succesul celei mai tinere (în acti
vitatea competițională) dintre echi
pele noastre fruntașe, ca un *~.erit 

►X al absolut întregului lot de jucătoare.
♦ Un nume care desigur se alătură 
Țin mod imperios performanței — 
2 prof. Gabriel Zugrăvescu, care prin 
-fperseverența și incontestabila sa pri- 
îcepere ne-a dăruit o merituoasă
♦ echipă campioană, cu certe calități,
t ADRIAN VAS1LIU

față, nu mai există 
de valoare între com- 
bază ale echipei șl 
îneît desemnarea ju-

alt element esențial: prof. 
Zugrăvescu nu a notat la 
antrenamentele desfășurate 

în prezent decît... 3 absente 1 
- Ana Boltm, 
Elena Hede- 

dar am

tineri 
ar fi putut să crească mult mai mult 
dacă 
pat așa cum trebuie 
lor. El muncește însă empiric, 
baza cunoștințelor pe care le are de 
pe vremea cînd era jucător, nu stu
diază, nu respectă documentele de 
planificare și deseori oferă un exem
plu negativ tinerilor fotbaliști. Ce 
spun, de exemplu, acești juniori cînd 
îl văd pe „tovarășul antrenor" con- 
ducînd antrenamentele din._ tribună, , 
în ținută de stradă ? Poate tocmai-T p® Q£|]l{!2 3! C^PIlSrol
așa se explică faptul că deși există ♦ 
două echipe de juniori cu reale ta-T La numai 24 de ore după cîștiga- 
lente niciunul din aceștia nu a fostȚrea finalei campionatelor internațio- 
promovat în prima echipă a FARU-jnale, Bosch l-a învins din nou pe 
LUI. Or, atunci care este rostul echi-ÎGh. Viziru tot în trei seturi (6-4, 6-3, 
pelor de juniori ? J6-4) în cadrul întîlnirii din cadrul

I campionatului Capitalei pe echipe 
DAR BIROURILE SECȚIILOR? iProgresul—C.C.A. Apoi, Bosch a dis- 
Dacă cele mai multe din secțiilefPus, ?*. de G '_Năstase cu 6-2, 9-7,6-4. 

clubului FARUL au obținut rezultate f Victoria finală intre tenismami de la 
bune în munca cu juniori aceasta X‘ rogr5suj ,ccl.. m|Ltari a fost 
se daforește desigur preocupării ge-TPur\aa , ^a.. jla’ cu
nerale pe care activiștii și antrenorii Y ? luptă deosebit de dirză.
clubului au avut-o zi de zi, datorită J de Bosch , învingătorii au
sprijinului primit din partea a nu-f neficiat și de aportul campioanei 
meroși profesori de aducație fizică Ț PlIb\lca^e dulieta Namian, î... 
din școlile din Constanța. Era, deci 
firesc ca în această acțiune un r 
important să-1 aibă și birourile sec
țiilor pe ramură de sport. O recentă . „ .
analiză a muncii desfășurată în acestî repetate la fiteii, cu 
domeniu a subliniat însă faptul că1«' 
unele birouri cum sînt cele ale sec
țiilor de atletism, baschet, 
tică, 
prea puțin munca cu juniorii, 
cluziile se impun de la sine.

★
începutul a fost făcut. Rezultatele 

realizate pină acum sînt îmbucură
toare — cu excepțiile subliniate — 
și eie confirmă preocuparea clubului . 
sportiv FARUL pentru creșterea unorjg_ .
numeroase elemente tinere. Se itn-Țy_ ;
pune însă continuarea acestei activi-♦ 
tăți, activizarea tuturor birourilor dej 
secții, tragerea Ia răspundere a ace-> 
lor antrenori care încă nu au înțe-J 
fes sarcinile ce le revin. O atențiej 
sporită trebuie acordată în viitor se-J 
lecției tinerelor cadre ca și unei maiT 
intense preocupări pentru < 
performanțelor. Acordînd toată aten-i 
ția muncii cu juniorii, clubul sportivȚ Progresul pe terenurile Dinamo și 
FARUL va reuși în curînd să se 
mîndrească cu noi rezultate de va
loare.

antrenorul Humis s-ar fi ocu- 
de pregătirea 

pe

gimnas- 
rugbi și scrimă au sprijinit

DAN GhxLEȘILANU

0 nouă etapă în campionatul

re.
8-7, 

In 
he
re

in formă 
eci,Ț excelentă. In special în partida de- 
rol’Jcisivâ de dublu mixt, cînd scorul în- 
-- T tîlnirii era egal : 7-7, Julieta Namian 

a acționat fără greșeală, cu incursiuni 
1 numeroase sme- 

ciuri puternice și plasate. De la în
vinși, o comportare bună au avut ti
nerii C. Popovici, în evident progres 

..... și Iile Năstase. Un debut competițio- 
Con-Jnal promițător și-a făcut cu această 

ocazie Irina Viziru (de numai 12 ani) 
fiica maestrului emerit Gh. Viziru. 

Cea de a doua întîlnire, Dinamo— 
Știința a revenit pe merit primej for
mații cu scorul de 10—5. Rezultate 
mai importante: Rakosi—Slapciu 6—1,
6— 4, 6—1, Dron — Dimache 6—3, 

-3, Bardan — Basarab 6—2. 6—3,
7— 5, Mina [lina. Tiriac — M. Cio- 

, Turdeanu 6—4, 6—2, Bardan— 
iu 6—1, 6—4, 6—1. Rakosi—.

Basarab 4—6, 3—6, 6—3, 6—1. 6—3.
★

Azi și mîine va avea loc cea de 
unei maiia doua etapă a campionatului celor 
creșterea! mai bune echipe bucureștene. Astfel 
ită aten-Jse vor disputa întîlnirile Dinamo —• Y I Ir ,, T 4 A* t t A I n «v A j

Știința — C.C.A. pe terenurile Știința 
(Izvor). In ambele întreceri, ora în
ceperii este fixată la 15,30 (sîmbă- 
tă) și 8,30 și 15,30 (duminică).
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ultima etapa a categoriei A...sin®
Dar campionul va fi decis în... prelungirile campionatului

lată-nc și în ajunul ultimei etape a 
campionatului categorici A. Mîine se 
dispută jocurile etapei a XVl-a, care 
în mod normal trebuia să ducă la cla
rificări definitive în clasament. In reali
tate însă, nu va fi limpezită decît situa
ția din ultima parte a clasamentului, a- 
dică a locurilor II, 12, 13 și 14. Deci
sive în această privință vor fi două din 
partidele programate mîine : Știința Cluj- 
Farul și Minerul-Știința Timișoara. De 
fapt, acestei ultime etape (cu numai 5 
jocuri) îi revine sarcina să desemneze 
echipa clasată pe locul 12, ocupat în pre
zent de Minerul care — la egalitate de 
puncte (20) cu Farul — este dezavan
tajat de un golaveraj mai slab. Așadar, 
la ortt actuală se pune întrebarea : cine 
va reuși să evite locul 12, Minerul sau 
Farul ? Prin program este avantajată 
echipa din Lupeni ; ea joacă acasă, deci 
eu șanse mai multe la victorie, în timp 
ce Farul se deplasează și înfruntă o 
formație care știe să joace pe teren pro
priu și care săptămîna trecută a ținut 
în șah pe liderul campionatului chiar la 
București. Dar, avînd în vedere desfă
șurarea agitată a campionatului în ultima 
sa^garte, surprizele nu sînt excluse. Ști- 
jhța Timișoara este în formă, dovadă re
zultatele sale, din primăvară, iar Farul 
își joacă ultima sa carte...

Ce s-ar întîmpla dacă și Minerul și 
Farul ar 
șansă a echipei... C.S.M.S., eare - 
vingătoare în meciul cu Corvinul 
Iași) 
și ar 
dccît

Cit 
decis 
Practic, 
mează restantele, adică tocmai meciurile 
de care depinde lămurirea situației din 
fruntea clasamentului : Dinamo Bacău- 
C.C.A., Dinamo Bucurcști-C.C.A., Petro- 
Iul-l)inamo București și Dinamo Bucu
re? ti-St.roșu. Și cum aceste jocuri sînt 
eșalonate pînă Ia 9 iulie, nu ar fi de 
loc exclus să aflăm numele campionului 
după această dată...

Celelalte două partide de mîine, V.T.A.-

pierde miine ? Ar fi ultima 
în-
(la 

— ar totaliza și ea 20 de puncte 
beneficia de un golaveraj mai bun 
cel al Farului și Minerului.
privește primul Ioc, acesta va fi 
în... prelungirile campionatului, 

acesta se încheie mîine, dar ur-

bilă pentru duminică: Ursache-Scar- 
tat, Moțoc, Dragomirescu-Alexan- 
drescu, Don-,Matei, Avasilichioaie, 
Voica, Unguroiu, Descălu. (P. Co- 
drea-coresp. reg.).

* Știința Cluj a jucat miercuri la
Gherla cu o selecționată locală. Re
zultatul: 3—3 (2—3). Au marcat:
Marcu, 1. Suciu și Gane pentru clu
jeni, David, M. Suciu și Pop pentru 
gazde. Știința a aliniat formația : 
Moguț (Nicoară)-Kromely, Georgescu, 
Cîmpeanu-Petru Emil, Popescu-Suciu, 
Marcu, Gane. Mateianu, Moldovan. 
Contra Farului va juca echipa obiș
nuită, cu Ivansuc extrem dreapta și 
Kromely în locul lui Mureșan.

• Joi. Știința Timișoara s-a antre
nat în compania echipei Tehnometal. 
De la antrenament au lipsit Turcan,

Iha bâtele larmâtoare • «o
Iată programul jocurilor-oficiale și amicale din perioada 21 țunie- 

9 iulie, alcătuit de federație:
iunie: C.S.M. Reșița — C.C.A. (la Craiova) — Cupa R.P R. 
iunie: St. roșu — Știința Cluj (la Brașov) — Categoria A.

Voivodina (la Constanța) — meci amical.
(Ia Bacău) — categoria A. 
București (oraș nedesemnat) —

21
22

25

28

pentru titlul de campion republican
Turneul final al campionatului repu

blican de juniori continuă mîine cu fi
nalele celor patru zone, ceea ce echiva
lează cu sferturile de finală ale compe
tiției. Prin prizma rezultatelor din etapa 
precedentă, întâlnirile de mîine se anun
ță disputate, în ciuda faptului că ele 
nu mai au loc pe terenuri neutre, 
cum hotă rise federația la începutul a- 
cestei săptămîni. O astfel de programare 
— chiar dacă reprezenta într-un fel o a- 
batere de la modul cum fuseseră fixate 
pînă acum locurile de disputare (regu
lamentul competiției lasă la latitudinea 
federației stabilirea terenurilor) — ar fi 
pus pe picior de egalitate toate echipele, 
cel puțin în etapa a doua. Federația 
însă, a revenit asupra primei decizii și 
a n-Mărît ca meciurile să se dispute ca 
și pînă acum. Considerăm că actualul 
sistem de disputare a turneului final 
avantajează o parte din echipe. EI tre
buie revizuit și schimbat Ia viitoarele 
ediții.

Programul, refăcut ca locuri de dispu
tare, al jocurilor de mîine, este următo
rul •

Zona I, la Calat i: Dinamo Galați— 
CSMS Iași.

Zona II, la Cluj: CSM Cluj—CSM 
Baia Mare.

Zona HI, la Ploiești: Petrolul Plo
iești—Mureșul Tg. Mureș.

Zona IV, la București : Dinamo Bucu
rești— Farul Constanța.

Locul de disputare a partidelor din 
zonele I, III și IV a fost stabilit prin 
tragere la sorți. C.S.M. Cluj joacă a- 
casă pentru că în etapa trecută s-a de
plasat, iar C.S.M. Baia Mare a fost 
programat pe teren propriu.

Meciul din București se 
stadionul Dinamo de la ora

i 11 J

La începutul acestui sezon, Progresul și Petrolul s-a.u întilnit, in pe
rioada precompetifională, în două jocuri amicale, la București și la Plo

iești. In fotografie, o fază din meciul din Capitală. Maior (Progresul) — 
stingă — respinge mingea cu capul, la un atac al ploieștenilor.

dispulă pe
9.

Rapid și Progresul-Petrolul, interesează 
mijlocul clasamentului, cel mult locul 3 
sau 2. In schimb, pot oferi spectacole 
fotbalistice de un nivel tehnic ridicat, 
așa cum au arătat în ultimele întîlniri.

PREGĂTIRI ÎNAINTEA 
ULTIMULUI ACT...

• Miercuri, Petrolul a susținut un 
meci amical la Cîmpîna cu echipa 
Poiana, de care a dispus cu 4—2 
(2—1) prin punctele marcate de 
Zaharia (min. 4 și 52), D. Munteanu 
(min. 40) și Bontaș (min. 60). Pen
tru Poiana au înscris Apostol (min. 
10) și Mungiu (min. 48). Jocul t 
fost frumos. Antrenorii ploieșteni 
nu s-au fixat încă asupra formației 
care va juca la București, cu Pro
gresul. (C. Vîrjoghie-coresp.).

® Progresul și-a continuat pregă
tirile sâptămîna aceasta în vederea 
partidei cu Petrolul. Bucureștenii vor 
alinia aceeași formație de la Con
stanța, cu excepția lui Oaidă, care 
— fiind accidentat de Buzea (Fa
rul) — va fi înlocuit cu Baboie.

• In meci de antrenament, CSMS 
a întîlnit Victoria P. Neamț (din 
campionatul regional) pe care a în
vins-o cu 3—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Matei 
mien și Unguroiu.

(din 11 m), De- 
Formația proba-

va juca
Turcan, 

Tănase (Bo-

Lazăr, Manolache. La Lupeni 
echipa: Curcan-Georgescu,
Hălmăgeanu-Petescu, 
tescu)-Gîrleanu, Igna, Manolache, Le- 
reter, Mițaru. (Al. Gross-coresp. reg.).

PROGRESUL — PETROLUL 
PE STADIONUL DINAMO

Partida de mîine din Capitală 
Progresul—Petrolul se va disputa 

. pe stadionul Dinamo începînd de 
la ora 17.30. In deschidere, la 
ora 16, un meci din campionatul 
republican de rugbi; Progresul— 
Știința Petroșani.

Biletele pentru acest cuplaj s-au 
pus în vînzare la casele obișnuite.

ȘTIRI...•••

VOIVODEVA LA BRAȘOV, 
HONVED LA BACĂU

Turneul international de

DINAMO LA EGALITATE CU
Ia New Yarn

KILMARNOCK: 0-0

Farul
iunie: Dinamo Bacău — C.C.A.

C.S.M. Sibiu — Dinamo
Cupa R.P.R.
U.T.A. — C.S.M.S. (oraș
Știința Cluj — (Voivodina

iunie: Arieșul Turda — Penicilina lași (oraș nedesemnat) — Cupă 
R.P.R.
St. roșu — Ind. Sîrmei C. Turzii (oraș nedesemnat) — 
Cupa R.P.R.
Voința București — S.N.M. Constanța (oraș nedesemnat) — 
Cupa R.P.R.

iunie: Dinamo Buc. — C.C.A. (la București) — categoria A. 
iulie: Petrolul — Dinamo Buc. (la Ploiești) — categoria A.

St. roșu (la București). — categoria A.
Dinamo Bacău — Progresul București 

Dinamo București sau C.S.M.
Rapid București

nedesemnat) — Cupa R.P.R. 
(Ia Cluj) — meci amical.
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9 iulie: Dinamo Buc. — 
Jocuri neprogramate:

(Cupa R.P.R.), Știința Timișoara
Sibiu (Cupa R.P.R.) și Petrolul Ploiești 
(Cupa R.P.R.).

FOTBAL DE NOTA 10!... 
și o victorie de prestigiu a echipei C.C.A

4-0 (2-0) asupra lui Honved Budapesta
• •

:•

Cei aproape 30.000 de spectatori 
prezenți joi dupâ-amiază pe Stadionul 
„23 Aug-jst" la întîlnirea C.C.A. — 
Honved au avut multiple satisfacții: 
au văzut un joc de o rară spectacu
lozitate, o întreagă dantelărie de exe
cuții tehnice subtile, faze de poartă 
oare îți opreau respirația, goluri mul
te și bine „lucrate", o sportivitate 
deplină. ln plus, ei au avut mulțu
mirea că în acest meci -----
tîia“ a fost echipa lor, 
cărei victorie — și revanșă 
cludentă cu 4—0 (2—0) au 
t-o cu toată căldura.

La numai cîteva zile de 
portarea ștearsă din meciul 
ința Cluj, fotbaliștii echipei C.C.A. 
s-au întrecut pe ei înșiși. înaintarea, 
in special, s-a comportat la nivelul 
unei echipe de clasă europeană. Fo
losind în mod derutant jocul pe a- 
ripi, ea a creat faze care au făcut 
„șah mat“ apărarea lui Honved, în 
frunte cu experimentatul internațional 
Bozsik. Apărarea imediată a bucu- 
reștenilor, compartiment care — în 
general — nu ține pasul cu cvintetul 
ofensiv, a jucat bine în acest meci, 
a fost mai organizată și mai atentă 
în intervenții și nu a permis înain
tașilor oaspeți să marcheze. In mod 
deosebit se cuvine subliniat meritul

.vioara în- 
C.C.A., a 

— con- 
aplauda-

Bucureștenii susțin miine
NEW YORK 16 (de la 

nostru). — Parcă-i un făcut Dinamo 
nu a putut cîștiga nici de data 
ceasta. După meciurile nule 
cu Bangu și Karlsruhe, dinamoviștii 
au terminat la egalitate (0—0) cu 
finalista turneului de anul trecut, 
echipa scoțiană Kilmarnock, după un 
joc în care — ca și în celelalte par
tide terminate nedecis — au 
mai bine, au dominat mai mult, 
gîndu-și simpatia spectatorilor 
precierile specialiștilor.

Rezultatul de egalitate este, 
tuși, valoros. Să nu uităm că echipa 
scoțiană are în componența sa 
mai puțin de 8 internaționali și 
în campionatul pe anul 1960—61 
ocupat locul doi, la un punct de 
Glasgow Rangers, de care a dispus 
atît în tur, cît și în retur cu 3—1 și 
2—1. Acest rezultat de egalitate
apare 1ntr-o lumină și mai favorabilă 
dacă t*nem seama că din min. 35 
Dinamo a jucat din nou în 10 oa
meni, Eftimie fiind lovit (la același 
picior la care se accidentase în jocul 
eu Bangu) și trecînd figurant pe ex
trema stingă.

Dinamo a jucat bine în cîmp, dar 
a păcătuit din nou la înaintare. 
Chiar accidentarea lui Eftimie nu 
este o scuză pentru numeroasele o- 
eazii ratate. Și au fost numeroase

ultimul meci
trimisul

a-
făcute

jucat 
cîști- 
și a-

to-

nu 
că 

a

situații de gol. In prima 
după un început puternic

aceste 
priză, 
scoțienilor, căruia i-au făcut față 
succes apărătorii dinamoviști, înain
tașii au avut multe faze de gol, dar 
pe rînd de Ene, Frățilă și Selimesi 
(bară) le-au ratat. După pauză, 
ploaia măruntă, care căzuse tot tim
pul, se întețește și terenul devine a- 
lunecos, avantajînd pe scoțieni (obiș- 
nuiți cu astfel de condiții), care ata
că mai insistent. Dar, curînd iniția
tiva trece de partea noastră și din.

re
al 
cu

tiva trece de partea noastră și 
nou... ocazii ratate: Selimesi (min.
55), Nunweiller III (min. 60) "
(min. 68), <" 1 ' . '
Frățilă (min. 83) și iar Ene (min.

au 
Ivan

Ene
din nou Ene (min. 79),

85). In ultimele minute, scoțieni 
cîteva atacuri periculoase, dar 
salvează.

Echipa Dinamo a luptat mult și a 
lăsat din nou o impresie bună. Ju
cătorii au fost felicitați după meci, 
de W. Cox — organizatorul turneu
lui — pentru jocul prestat. Cei mai 
buni au Fost Varga, Popa, Nunweiller 
III și IV.

In deschidere : Everton—Beșiktaș
4-0 (2-0).

Ultimul meci al echipei Dinamo 
va avea Ioc duminică, cu Beșiktaș.

RADU URZICEANU

Spectatorii din Brașov și Bac' n 
ocazia mîine să vadă două partide 
temaționale interesante : steagul roșu— 
Voivodina Novisad (ora 17.30) si Dina
mo Bacău—Honved Budapesta (ora 17).

Valoarea echipelor noastre si oaspe 
promit spectacole de calitate. St. roșu 
Si Dinamo vor alinia cele mai bune 
formații. De pildă, dinamovlștii — după 
cum ne-a informat antrenorul Gică Ni- 
culae — vor prezenta „ll“-le : Ghiță — 
Giofianu, Lazăr, Gross (Cincu)— Vătafii, 
Stoica. — Drăproi, Rădulescu. Gram. Ne
mes (Ciripoi), Publik.

Jucătorii echipei Steagul roșu aș
teaptă cu optimism partida cu echipa 
din Novisad. Steagul roșu va folosi 
formația sa obișnuită. Oaspeții sosesc 
astăzi la Brașov.
• Arbitrul Iosif Ritter — Timișoara 

va conduce duminică La Walbrzych, 5n 
R.P. Polonă, meciul internațional de 
juniori R.P. Polonă—R.S. Cehoslovacă.
• Două meciuri din etapa de mîine 

a categoriei B atrag atenția în mod 
special : C.S.M. Baia Mare (locul 1) -

au ln-

• ••
Jiul (locul 2) si Recolta Cărei—Ind. Sîr- 
mei C. Turzii (locul 3) din seria a IlI-a. 
Rezultatele 
importantă

9 Astăzi 
tegorie B : 
găraș în București (pe stadionul Dina
mo, ora 17 30) și St. roșie Bacău—Poia
na Cîmpina la Bacău. Partida AMEF 
Arad—Gloria Bistrița se dispută mîine 
dimineață la Arad. Tot mîine dimi
neață (ora 10.30) are loc în București 
meciul Știința 
renul Victoria

• Catedra 
tive de elevi 
organiza între 20 și 25 iunie pe sta
dionul „23 August“ o competiție re
zervată selecționatelor școlilor elemen
tare din raionul „23 August**. Com
petiția este dotată cu o cupă. în
scrierile se primesc pînă în ziua J_ 
20 iunie la sediul Școlii sportive 
elevi nr. 2 din str. Traian nr. 
(telefon 21.55.05).

acestor întilniri au 
pentru primul loc.

au loc două jocuri de 
Dinamo Obor—Chimia

mare

ca- 
Fă-

Sibiu, pe te-- C.S.M.
(C.A.M.).

de fotbal a Școlii spor- 
nr. 2 din București va

Iui Voinescu, care a barat „tirul" pu
ternic al tripletei oaspe și, în spe
cial, „bombele" lui Tichi.

Honved, deși a părăsit terenul în
vins cu 4—0, a lăsat totuși impresia 
unei echipe de clasă, prin jocul său 
tehnic subtil, bine coordonat în cîmp 
și în fața porții, prin șuturile „grele" 
trimise de 1a distanță cu multă pre
cizie. Combinațiile lor rapide au de
rutat de multe ori pe apărătorii bucu- 
reșteni.

Intr-un cuvînf, a fost un meci în 
care ambele echipe s-au întrecut în 
a practica un fotbal spectaculos, de 
înalt nivel tehnic și — spre lauda 
lor — ambele au reușit pe deplin. 
Victoria însă, a revenit celei mai 
bune, care a demonstrat și un grad 
de eficacitate superior, reflectat de 
altfel în scorul final.

Cele patru goluri ale echipei C C.A. 
au fost înscrise de Constantin (min, 
5), Cacoveanu (min. 13) și Tătaru 
(min. 58 și 75), în urma unor ac
țiuni splendide, la care au luat parte 
aproape toți înaintașii. Echipa noastră 
însă — ca și cea oaspe, de altfel, 
în 
va 
Și 
au

intervenit în ultimă instanță.
Arbitrul M. Popa a condus in ge

neral, bine.
C.C.A.: VOINESCU-ZAVODA [1, 

Apolzan Ivănescu-CRIȘAN. JENEI- 
CACOVEANU. CONSTANTIN, Ale- 
xandrescu, Racși, TATARU. In repri
za a doua au mai jucat: Toma, Măn- 
doiu (fundaș), Cojocaru. Bone și Al. 
Lazăr.

HONVED: Takâcs-Szocs. Maros', 
Dudâs-BOZSIK, GALAMBOS . No- 
grădi, BALOGH. TICHI. Komora, Gi- 
licz. Au mai jucat, după pauză: Jdzsa, 
Rozmics, Geryes și Nagy.

TOMA RABȘAN

ca și cea oaspe, de altfel, 
a mai ratat cîte- 

ocazii bune (înainte de pauză 
spre sfîfșîtul partidei). înaintașii 
tras în bară sau cu puțin pe lîn- 
poartă. ori portarul Takacs a

prima repriză

de 
de

165

UNIREA IASI-DINAMO SUCEA
VĂ 3-1 (1-0)

In meciul restanță din cadru) se
riei I a categoriei B Unirea lași a 
dispus de Dinamo Suceava cu 3—1 
(1—0). Au marcat Călin (2) și Că
runții pentru Unirea lași, iar Co- 
troază pentru Dinamo Suceava. (A. 
Scău-neș-coresp.).

Miine, ultima etapă cu meciuri din categoria A
Programul concursului Pronosport de 

mîine cuprinde o serie de partide inte
resante: U.R.S.S.—Turcia, R. S. Ceho
slovacă—Argentina, Steagul roșu—Voi- 
vodina Novisad (pe plan internațional), 
meciurile cheie pentru Farul (cu Știința 
Cluj) și Minerul (cu Știința Timișoara), 
iar Ia categoria B, întîlnirea ,,derbi" din
tre CSM Baia Mare și Jiul, lată, așadar, 
o etapă Pronosport care se anunță cu 
cîteva serioase semne de întrebare.

Azi, ultima zi in care mai putefi de
pune buletinele la acest interesant con
curs Pronosport.

Intrucît meciul II, R.S. Cehoslovacă— 
Argentina se dispută luni 19 iunie, trie
rea variantelor depuse la concursul Pro
nosport de mîine se va face în cursul 
zilei de marți 20 iunie, iar rezultatul va 
fi

HI. Rapid—Petrolul (Cupa R.P.R.)
IV. CSMS Iași—U.T.A. (Cupa R.P.R.) 

V. Dinamo Bacău—C.C.A.
CSM Brăila—Metalul

CSM Mediaș—Dinamo

(cat. A) 
Tîrgoviște 
(cat. B)

Obor 
(cat. B)

Dinamo Pitești—Știința Craiova 
(eat. B)

onosport

anunțat miercuri 21 iunie.
PKOGRAMUL CONCURSULUI

PRONOSPORT NR. 26

IX. Chimia Făgăraș—Șt ii» ța 
București (cat. 

Industria Sîrmei C. Turzii—■ 
CSM Baia Marc (cat. B) 

Recolta Cărei—C.S. Oradea
(cat. B) 

Mureșul Tg. Mureș—Jiul (cat. B)

X.
B)

XI.

XII.

— Etapa din 25 iunie 1961 —
I. R.P. Polonă—R.P.F. Iugoslavia

(camp, mondial)
II. Știința Cluj— Voivodina Novisad

PREMII EXCEPȚIONALE LA 
PRONOEXPRES

Plinire alte muiKreasc ji importante

premii atribuite Ia concursul special Pro- 
noexpres din 7 iunie a.c. se numără și 
două excepționale premii de categoria 
1, în valoare de cite 97.096 lei fiecare. 
Aceste premii au fost obținute rle parti- 
cîpanții Ion Puican din Petrila. reg. 
Hunedoara și Ionel Năstase din corn. 
Prunduri, reg. Argeș. Ambii participantă 
au avut buletine eu 6 numere din 8.

★

Participați din timp la 
curs popular Pronoexpres” 
Se distribuie 72.(100 premii 
tata de 12 MILIOANE lei.

Prețul unui bilet: 2 lei
Cumpărați-vă din timp cît

bilete la acest mare concurs popular.
La 23 iunie a.c. începe închiderea 

vînzărîi biletelor în mediul rural.

con
ta 2 iulie, 
valoare to-

..Marele 
de
rn

mai multe

Rubrică redactată tic 1. S. Loto- 
Pronosport.



GIMNASTICĂ

Consfătuire metodică 
internațională

Intre 22 și 25 iunie va avea loc la 
București o consfătuire internațională 
metodică la gimnastică. Această con
sfătuire este consacrată schimbului de 
experiență î.i problemele metodicii 
antrenamentului pe baza ultimelof 
date științifice ale teoriei și piactici1' 
procesului de instruire în gimnastica 
sportivă.

La consfătuire vor participa specia, 
liștii acestei discipline sportive din 
7 țări: R. P. Bulgaria, R. S. Ceho 
slovacă, R. D. Germană, R. P. Polc 
nă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică 
și R. P. Romînă.

Pârtieipanții vor prezenta referate 
asupra diferitelor probleme legate de 
metodica antrenamentului. Pe lîngi 
ședințele de referate vor avea loc ș! 
lecții practice organizate de specia 
liștii din țara noastră.

Iată și problemele principale care 
vor fi dezbătute în cadrul consfă
tuirii : joi, 22 iunie: „Conținutul an
trenamentului tinerilor gimnaști". Vor 
prezenta referate specialiștii din R.S. 
Cehoslovacă și R. P. Romînă; vineri, 
23 iunie : „Orientarea metodicii antre
namentului și a tehnicii moderne în 
pregătirea maeștrilor". Vor prezenta 
referate specialiștii din U.R.S.S., 
R. D. Germană și R. P. Ungară; 
sîmbătă, 24 iunie: „Cercetări științi
fice, fiziologice și psihologice în do
meniul gimnasticii". La acest capitol 
vor fi incluse celelalte
nu se ocupă cu primele două proble
me : duminică. 25 iunie: Concluziile 
consfătuirii metodice internaționale.

Ședințele teoretice vor avea loc in 
sala C.C.S., iar lecțiile practice în 
sala Dinamo. Tn timpul consfătuirii 
va fi organizată și o expoziție în ca
drul căreia participanțli vor prezenta 
publicațiile de specialitate apărute în 
țările respective.

In loc de cronică
In toate ziarele de joi 15 iunie a.c. 

s-a anunțat că pe Stadionul Dinamo 
va avea loc o întîlnire amicală de 
box între echipele Metalul „23 Au
gust" și C.C.A. In rîndurile ce ur
mează nu vom face o cronică a în- 
tilnirilor disputate, ci scurte însem
nări pe marginea galei. Iată-le:

Gala trebuia să întrunească boxeri 
de la C.C.A. și Metalul, dar organi
zatorii au inclus în numărul acestora 
și boxeri de la asociațiile sportive 
„Timpuri Noi", „S.P.C.", „Rapid", ba 
și o întîlnire, în deschidere, de copii. 
Din cele 12 întîlniri numai 5 au fost 
între C.C.A. și Metalul. Boxerii aduși 
pe ring au fost în general slab pre
gătiți, iar spectacolul a început la 
ora 20 în loc de 19,30. In afară de 
lipsurile semnalate, unii antrenori, 
ca de pildă I. Stoianovici, au făcut 
intervenții peste intervenții „întru 
ajutorarea" boxerilor pe care îi an
trenează. Țipetele sale ca: „croșee, 
mai multe croșee", „stingă îna
inte...", „pe el, tată „dă-i, nu-l 
lăsa!“... etc. nu au ajutat cu nimic 
pe boxeri, ci mai mult îi încurcau. 
In întîlnirea dintre Gheorghe Anghel 
(C.C.A.) și Dumitru Enache (Metalul) 
ultimul a fost atît de „ajutat" (îl 
striga mereu Miticuță) incit a fost 
învins de adversar prin... aut! Tran- 
sformîndu-se într-un suporter păti
maș, ta momentul cînd Dumitru E- 
nache a fost trimis la podea de că-

tre Gheorghe Anghel — deși ar fi 
trebuit să arunce prosopul mai îna
inte cînd elevul său era deja groggy 
în picioare, el a făcut acest lucru în 
momentul cînd arbitrul de ring în
cepuse numărătoarea și se afla cu 
spatele spre colțul unde era insta
lat Stoianovici. Dovedind un slab 
spirit autocritic Stoianovici a și pro
testat la decizie spunînd: „Habar 
n-aveți să ‘dictați o decizie". Și... a- 
tunci juriul a dictat... abandon. Con
siderăm că în viitor organizatorii de 
gale și mai ales arbitrii de ring, pot 
și trebuie să ia măsurile corespun
zătoare pe linia împiedicării „scan- 
dalomaniei" la care se pretează unii 
antrenori de box și a țipetelor din 
colțul ringului. Altfel, boxerii și an
trenorii lor se vor obișnui cu astfel 
de atitudini care nu fac nici un 
serviciu boxului, sportului în gene
ral. al V. STUPARU

★

Joi seara a avut loc pe stadionul 
Dinamo o întîlnire amicală între echi
pele Metalul 23 August și G.G.A. Iată 
cîteva rezultate tehnice: Gh. Anghel 
(G.G.A.) b. ab. I. Enache (Met.), I. Tur
ca (G.G.A.) b.p. D. Minea (Met.), D. 
Done (Met.) b.p. O. Baciu (C.C.A.), 
V- Trandafir (C.C.A.) b.p. Z. Ciocîrlan 
(Met.), H. Low (Met.) b.p. A. Pițigoi 
(C.C.A.).

referate care

Intre 19 și 23 iunie, F. R. Box or
ganizează două gale de selecție în ve
derea alcătuirii lotului R. P. Romîne 
care ne va reprezenta în competiția 
„Cupa Orașelor Balcanice" ce va avea 
loc la București (10—16 iulie).

La reuniunile de selecție vor par
ticipa următorii boxeri: cat. muscă: 
C. Ciucă (Reșița); C. Dumitrașcu 
(Craiova), D. Davidescu (Buc.); cocoș: 
A. Olteanu (Buc.), N. Mîndreanu

Colțul specialistului

In sportul cu haltere — 
tineretului

(Buc.), V. Vintilă (Craiova); pană: I. 
Turcu (Buc.), F. Pătrașcu (Craiova), 
V. Antoniu (Brăila); semiușoară: I. 
Dinu (Constanța), I. Florea (Buc.), 
Șt. Popoacă (Brăila); ușoară: I. Ma
rin (Buc.), O. Baciu (Buc.), Gh. Tă- 
nase (Buc.); semimijlocie: C. Neagu 
(Constanța), Gh. Eremia (Galați), 
Gr, Enache (Brăila); mijlocie mică:
H. Low (Buc.); Gh. Moise (Buc.); 
mijlocie: P. Deca (Craiova), Șt. Co- 
jăn (Galați), P. Cîmpeanu (Giurgiu); 
semigrea: M. Nicolau (Cîmpina), I. 
Ivan (Cîmpulung Muscel), E. Ioano- 
vici (Cluj), E. Schnap (Buc.); grea:
I. Alexandru (Ploiești), Șt. Comă- 
nescu (Giurgiu).

La sfirșit de săptămînă
• Stadionul „23 August" din Timi

șoara găzduiește astăzi și tnîine în
trecerile finale ale campionatelor re
publicane de atletism ale școlilor me
dii. La această importantă competiție 
a atletismului nostru vor participa cei 
mai buni sportivi școlari din întreaga 
tară.

• Pe stadionul Tineretului din Ca
pitală vor avea loc întrecerile fazei 
pe oraș din cadrul campionatelor re
publicane de seniori. Cu acest prilej 
câștigătorii probelor vor fi distinși cu 
titlurile de campioni ai orașului Bucu
rești pe anul 1961. La concurs vor 
participa toți atleții fruntași din Ca
pitală în frunte cu campionii și re
cordmanii tării : Lia Manoliu, Ioana 
Petrescu, Florica Grecescu, Sanda 
Grosu, Maria Pândele, Olimpia Cata
ramă, Maria Diți-Diaconescu, Constan
tin Grecescu, Andrei Barabaș, Ștefan 
Mihaly, Mircea Ursac, Tadeus StrzeL 
biscki, Eugen Ducu, Sorin loan, Du
mitru Gîrleanu, Virgil Manolescu, 
Alexandru Bizim etc.

Concursurile încep astăzi de la ora 
16,30 (200 mg, înălțime, suliță, triplu, 
100 m, 100 m F, 800 m, 400 m, 400 
m. F, greutate, 80 mg F, înălțime F. 
disc F, 3.000 m obst., 10.000 m) și 
continuă duminică de la ora 7,30 (20 
km marș, prăjină, ciocan, 110 mg, 
suliță F, lungime, greutate F, 200 m, 
200 m F, 800 m F, 1.500 
5.000 m, lungime F, disc, 
4 X 400 m, 4 X 100 m

★
Campionatul republican 

de 20 km marș va avea 
de 8 iulie în București, 
că proba de 50 km marș 
fășura la 13 iulie în Capitală.

409 m : Gh. Plăcintaru 53,! 
Gh. Plăcintaru 1:58,8, I. Chici 

3.000 m : E. Pali 9:07,!
Helm 61,8 ; 1.500 m obst.
‘ ; Gh. Szabo 4:41,2 ; 

înălțime : L. Tuka 1,71 
(6 kg) • I. Lazăr 15,30 ; s> 
gr) : Z. Daray 49,18 ; penta 
Petrov 2.020 p ; JUNIOARE ] 
A. Beșuan 12,6 ; M. Oltear 
mg : M. Olteanu 13,3 ; Ini 

Lengyel 1,44 ; lungime: 1
5,30 ; Beșuan 5,00 ; dis< 

36,15 ; pentatlon : E. Maci 
JUNIORI II : SO m: S. Dim 

300 m : S. Bretan 41,0 ; 90
—ca u,j ; disc (1 kg) : S. Ki. 

ciocan (5 kg) : A. Iakobi 49,44 
S. Kiss 1721 p ; JUNIOAI 
: I. Nendea 8,4 ; 500 m:

___ I . A. Plăcintaru (1946) 1:23, 
Hădărean 1:25,2 : greutate (3 kg) 
Radu 10,25 ; triatlon : E. Gyurl

m, 400 mg, 
4 X 100 m, 
F).

în proba 
loc la data
Reamintim 

se va des-

ANA BEȘUAN 25,7 SEC. PE 200 M !

Beșuan
arată a

23,6 ;
800 m 
ruș 1:59,7 ; 
400 mg : B. 
B. Helm 4:39,9 
Bicker 4:41,5 ; 
greutate ( 
lit* (800 I 
Ion : L. 
too m : 
13,0 ; 80
time : E. 
Davidovicl 
E. Soos 
3065 p;
9,4 ; 300 m ; ;
E. Udrea 13,3 ; 
48,33 ; ti 
triatlon ;
II : 60 m 
Fekete 1:22,8 
R. — •" 
V.
>733 p.

Farticipînd în afară de concurs 
Erdely a aruncat ciocanul (7,257 kg) 
51,87 m. (P. NAGY, coresp.).

TIMIȘOARA. La întrecerile fazei r 
gionale a campionatelor școlare au pa 
licipat peste 350 de concurent!. JI 
NTORI I : loo m : M. Boborodea (Ara< 
11,5 ; lungime : M. Bauer (Timiș.) 6,49 
înălțime : D. Buta (T) 1,70 ; 
Marian (T) 52,71 ; ‘
42,17 ; ‘ '
13,39 : 
ma (R) 12,8; 
27,0
me
(T) 34,43 ; 
4x100 m : 
90 mg : 
lungime : 
me : A. 
(5 kg) : 
disc (1 kg) : ]
gr) : Ezechil 
Ezechil 42,29 ;
L. Veselinovici 
Vasi (T) 9,8 ; 
lungime : E. Vasi 
Cimponeriu (T) 1:23,6 ; 
SIONALE : 
dus (R) 13,48 ;
16,8 ; îooo m : 
greutate (5 kg) : 
(EM. GROZESCU și L. MICȘAN, coresp.

BUCUREȘTI. în cadrul unui concui 
de aruncări, la proba de greutate a 
fost obținute rezultatele: N. Ivano 
15,70 ; V. Sălâjan 14,06, E. Vîisan 13,7

... suliță : I 
ciocan : D. Maris 

triplu : Gh. Potoceanu (Reșlț 
JUNIOARE I: too m : F. Gr.

200 m: V. Sekeres (2
80 mg : F. Grama 12.2 ; lung 

F. Grama 5,17 ; disc : O. Surm 
suliță : R. Bucea (T) 36,31 
Reșița 52,2 ; JUNIORI E

C. Grangure (Lugoj, 14,:
D. Bădini (T) 6,16 ; Inăll

Schreiber (A) 1,70 ; greutate 
N. Ezechll — 1945 (T) 12,11

Ezechil 48,42 : suliță (6 
45,03 ; ciocan 
junioare n:

i (T) 8,1 ; 
înălțime :

5,08 ;

(5 kg) 
60 m 

60 mg : E 
E. Vasi 1,43 
500 m : j 

SCOLI PROFI
greutate (6 kg) : I. Heg> 

110 mg : L Willing (1 
D. Săvescu (T) 2:46,4 
Gh. Schubert (T) 11,2

Tînăra atletă clujeancă Ana
(în vîrstă de numai 15 ani) se
£i tot mal bună de la un concurs la
altul. Recent, cu prilejul fazei orășe
nești a campionatelor de juniori, Ana
Beșuan (antrenor Ion Arnăutu) a parcurs.:++ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦■♦♦♦♦♦♦♦ 
distanta de 200 m în excelentul timp-- 
ds 25,7 secunde. ( (

La acest concurs au luat parte peste ■ -
250 de atleți. Au fost înregistrate 13 noi ( ( 
recorduri regionale de juniori, iar alte., 
trei au fost egalate. JUNIORI I: 100- ■ 
m : E. Sima 11,5 ; 200 m: V. Pîrvu( (

Azi și mîine 
pe terenuri și în săli

SIMBATA

aparține
Nivelul rezultatelor in sportul cu 

haltere a crescut în asemenea măsură, 
îneît a devenit imposibil de a pregăti, 
într-un timp scurt, sportivi cu o cali
ficare înaltă. Creșterea în continuare 
a indicilor tehnico-sportivi este po
sibilă numai pe baza acumulării în 
perioada adolescenței a unei cantități 
suficiente de deprinderi motrice, ge
nerale și speciale, precum și a unei 
profunde pregătiri teoretice.

Cu toate acestea, mai există păreri 
despre influența negativă a exerci- 
țiilor cu greutăți asupra organismu
lui adolescentului.

Printre altele se arată că exerci
țiile cu haltera, pot duce la oprirea 
creșterii în înălțime a tinerilor, pot 
avea o influență nefastă asupra for
mării coloanei vertebrale, asupra dez
voltării sistemului cardio-vascular, 
sexual, precum și asupra aparatului 
respirator.

După cum a arătat practica spor
tului sovietic și a sportului interna
țional, mulți tineri, care de Ia o 
vîrstă mică au început în mod siste
matic antrenamentul cu haltere, au 
obținut la vîrstă de 20—23 ani mari 
succese și, totodată, indici excelenți 
în ceea ce privește dezvoltarea fizică 
și sănătatea. Recordmanii mondiali 
A. Jgun, S. Lopatin (U.R.S.S.), mul
tiplul campion mondial și olimpic 
T. Konno, J. Davis, medaliatul cam
pionatului mondial J. Sheppard (toți 
din S.U.A.) și mulți aiți sportivi ves
tiți au început să practice exercițiile 
cu haltere de la 13—14 ani.

Pentru rezolvarea divergențelor e- 
xistente în legătură cu influența e- 
xercițiilor cu haltere asupra dezvol
tării fizice a organismului în creștere, 
la Leningrad a luat ființă în 1958 
o școală sportivă experimentală pen
tru copii. In această școală s-au fă
cut minuțioase cercetări pedagogice și 
medicale asupra unei grupe de ado
lescenți care au început să practice 
exerciții cu haltera de la vîrstă de 
14—15 ani, cercetări care au durat 
cîțiva ani. Autorul acestui articol a 
condus lecțiile practice cu elevii școlii. 
Cercetările științifice și observațiile 
efectuate de către medicul prof. dr. 
A. I. Kuracenkov, nu numai că nu 
au confirmat vreo influență negativă

a exercițiilor cu haltere asupra orga
nismului tînăr al elevilor, ba dimpo
trivă au dovedit că aceste exerciții 
au ca rezultat întărirea sănătății și 
contribuie la o formare normală a or
ganismului. Inima, vasele 
și aparatul respirator s-au 
normal. Maturizarea, din 
vedere sexual, nu a fost 
puțin frînată. Creșterea și

sanguine 
dezvoltat 
punct de 
cîtuși de 

. . , , formarea
osaturii Ia tinerii halterofili a avut 
loc de asemenea în ritm inormal. E- 
xercițiile cu haltera au contribuit la 
dezvoltarea musculaturii, au avut o 
influență pozitivă în formarea unei 
ținute corecte și în eliminarea anoma
liilor existente în ținuta tinerilor spor
tivi. Nu s-a observat iniei 
piciorului-plat, ci dimpotrivă 
sțatat o creștere a înălțimii 
tălpile picioarelor.

Pe baza acestor fapte, în 
Sovietică, au început să ia ființă și 
alte școli sportive de haltere pentru 
juniorii mici, în care activează ti
neri începînd de la 15 ani.

bn afara școlilor sportive pentru ju
niorii mici, tinerii sportivi se antre
nează cu succes în secțiile de haltere 
din colectivele de cultură fizică de pe 
lingă întreprinderi.

In Uniunea Sovietică exercițiile cu 
haltere sînt întrebuințate cu 
și în alte discipline sportive 
cate de către tineri, deoarece 
suficientă dezvoltare a forței 
pot atinge rezultate mari în 
din disciplinele sportive.

înflorirea, in ultimul timp, a spor
tului cu haltere în Uniunea Sovietică 
este legată în mod direct de dezvolta
rea halterelor în rîndurile tineretului. 
Tinerii pot și trebuie să practice a- 
cest sport 1 Aceasta nu le va aduce 
nici un rău, ci va contribui la întă
rirea sănătății lor, la dezvoltarea co
rectă a organismului în creștere.

Popularizarea sportului cu haltere 
în rîndurile tineretului din Republica 
Populară Romînă va ajuta la crește
rea viitorilor campioni și poate a re
cordmanilor mondiali și în această 
disciplină sportivă ramasă, deocam
dată. în urmă.

Viitorul în sportul cu haltere 
Romînia aparține tineretului.

apariția 
am con- 
boljii la

Uniunea

succes 
practi- 
fără o 
nu se 
vreuna

din

A. I. FALAMEEV 
antrenor, maestru al sportului 

din U.R.S.S.

■ t —.............    ■------■ ~ I

4
Tineretulu
Capitală 
de senior

A VII-a ediție a Concursului internațional al R. P. Romine
vor 
tală 
drul 
diții

Intre 25 și 29 iunie se 
desfășura în Capi
ta trecerile din ca- 
celei de a VII-a e- 
a Concursului in

ternațional de pentatlon 
modern al R. P. Ro- 
mîne.

In vederea acestei tra
diționale competiții, fo
rul nostru de speciali
tate a făcut invitații fe
derațiilor din Uniunea 
Sovietică, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă și R. P. 
Bulgaria. Pînă acum po
lonezii au și anunțat 
numele celor patru spor
tivi care vor face depla
sarea la București. Este 
vorba de prea bine cu- 
noscuții: Henrik Sulaj- 
nis, Jaroslaw Paszkie- 
wiez, Lucjan Ogiejko și 
Jerzy Wach.

întrecerile se vor des
fășura după următorul 
program: duminică 25 
iunie: proba de călărie 
(pe traseul de la G.A.S. 
Roșia); luni: scrima (ta 
sala Dinamo); marți: ti
rul (la poligonul Tu
nari); miercuri: înotul (la ștrandul Ti
neretului) și joi: crosul (pe traseul 
din comuna Călugăreni).

Pentatloniștii noștri se pregătesc cu

Dumitru Țintea in timpul unei spectaculoase 
sărituri

-- ATLETISM: stadionul 
( (de la ora 16,30 : faza pe
-campionatelor republicane

( ( BASCHET : teren Știința, de la or 
"17, meciuri în cadrul finalelor can 
"pionatelor republicane de juniori ț 
"junioare; stadionul Republicii, or 
-■20,15: spectacolul echipei profesie 
((niște Harlem Globetrotters.
■ ■ FOTBAL: stadionul Dinamo, or 
((17,30: Dinamo Obor—Chimia Făgă 
-.raș (categ. B).
" NATAȚIE: ștrandul Tineretului, d 
"la ora 18: concurs organizat de cc 
T misia orășenească.

DUMINICA

(( ATLETISM: stadionul
- • de la ora 7,30: faza pe 
..campionatelor republicane
” SPORTURI NAUTICE:

Tineretulu
Capitală 
de senior
lacul Sna

"gov, de la ora 11 : concurs dotat c 
--„Cupa Dinamo"- ►
(( VOLEI: sala Giulești, de la or 
((19: Rapid—Dukla Kolin (în C.C.E.)
" BASCHET:
-■ora 9,30 (în 
.. Dinamo, ora 
"T.S.K.A. (în 
"de la ora 8:
"lelor campionatelor republicane

stadionul

stadionul Republicii 
caz de ploaie în sa! 

10,30) : meciul C.C.A.- 
C.C.E.); teren Știința 
meciuri în cadrul fina 

d
Republicii, or 

profesio
Foto : Sport Echo "jUn'or* ’

.. 20,15 : spectacolul echipei 
niște Harlemasiduitate pentru acest concurs, dor

nici să aibă o comportare din cele( ( poTBAL • 
mal frumoase.

Din nou în escaladă
106 alpiniști clasificați, din 27 de 

asociații Și cluburi sportive, și-au 
dat întîlnire la Căminul Alpin de 
lingă Bușteni. Ei vor participa azi 
și mîine la prima etapă de vară 
a Alpiniadei republicane. Paralel 
are -loc și întrecerea între secțiile de 
alpinism din țară, la care vor Iun 
parte și alpiniști fără clasificare 
sportivă.

In program figurează- escaladarea 
unor t-asee de mare d ; ’uitate, pre
cum și parcurgerea noilor trasee

- . (C.A.M.), ora 
"Sibiu (categ. 
"ora 17,30: 
"iești (categ. A).

Globetrotters.
stadionul Victori, 

10,30: Știința—C.S.M 
B) ; stadionul Dinamo

Progresul—Petrolul Plo

omologate în 1960. Escaladele se vor" 
efectua, în general, pe clinul pra-.. 
hovean al Bucegilor. ((

Printre asociațiile sportive care vor" 
participa se numără; Celuloza Zăr-" 
nești, Torpedo, Textila Cisnădie, Casa” 
Ofițerilor Brașov, Metalosport Bucu--- 
rești, C.F.R. Grivița Roșie, Corvinul" 
Hunedoara, Afetalul 23 August Bucu-" 
rești, C.F.R. Petroșani. Prahova Plo -•■ 
iești, Metalul Cluj, Voința Oradea" 
etc.

( ( RUGBI : teren Parcul Copilulu 
"ora 9: G.F.R. Grivița Roșie—G.G.A 
"stadionul Giulești, ora 9,30: Rapid-

I.T.B. ; stadionul Progresul, ora 17 
Progresul—Știința Petroșani; stadie 
nul Tineretului IV, ora 18,15: Știin 
ța—Dinamo.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, d 
la ora 9: concurs organizat de. co 
misia orășenească.

IN ȚARĂ



In așteptarea 
zborului spre stele...

Dimineața. Primele raze 
de soare străbat timide 
prin desișul frunzelor. 
Aerul este proaspăt și 
parfumat. O adevărată 
plăcere să-ți umpli piep
tul cu el. Parcă îți dă 
viață...

Un bărbat tînăr, mus- 
chiulos execută în acest 
decor gimnastica de în
viorare. Este exclus să 
nu fi recunoscut în per
soana lui pe IUR1I 
ALEXEEV1CI GAGARIN,

primul pilot-cosmonaut. 
Extensorul stă întins la 
maximum de brațele pu
ternice ale sportivului. 
Pregătirea fizică exce
lentă, oțelirea trupului, 
au fost factori hotărîtori 
pentru succesul istori
cului zbor al lui Gaga
rin. Acum, în „concediu 
cosmic1* acest lear mo
dern continuă la fel de 
perseverent pregătirile, 
practică exercițiile fizice 
și sportul.

U I»I O SI

O. R. L. ... SPORTIV
De un timp, e evident: 
Nicușor face pe asul 1 
fiu vine l-antrenament, 
Iși ia la purtare... nasul

Foarte mulți au încercat 
Să-l îndrepte. Grea 

misiune !
Cind un pic e criticați 
„Face... git“, cum se 

mai spune.
Nu e bine, tot mereu 
Să-l răsfețe, să-l tot

roage...
Dac-ar fi băiatul meu,

De... urechi puțin l-ași 
trage !

TITI GHEORGHIU
— Vaslui —

DICȚIONAR SPORTIV
Voință de a învinge = 

victorie peste 50 la sută !
„11 metri" = întrebare 

hamletiană.
Tabelă de marcaj = con

trolor de calitate.

V. RADULESCU

Epigrame
a 

la 
dobo- 
repu-

prima etapă 
Orașelor' 

fost 
recorduri

PETER VE3LER, BRA
ȘOV. — Nu există recor
duri mondiale oficiale la 
săritura de pe trambulină 
cu schiurile, în primul 
rind din cauză că între 
trambuline intervin dife
rente de construcție. Și 
mai sint și alti factori 
care contribuie ca condi
țiile de concurs să nu fie 
egale. Se ține, totuși, o 
evidentă a celor mai lungi 
sărituri. In momentul de 
față, acest record neofi
cial este dețin ut de s chio
rul iugoslav Iosif Slibar, 
care în februarie 1961, de 
pe trambulina de la Obers- 
dorf (R. “ “
sărit

V *•TA. — 1) Fotbalistul Olaru 
a jucat o dată în echipa 
națională : Ia 28 iunie
1956, la București, în me
ciul cu Norvegia (scor : 
2-0 pentru noi). Echipa 
R: P. Romine a avut a- 
tonei următoarea forma
ție : Toma (Voinescu) — 
Neacșu, Androvici, Soare 
Onisie, Bone — Zaharia, 
Constantin (Zavoda I). Ola- 
ru, Zavoda I (Georgescu) 
și Tătaru. — 2) „Dacă por
tarul faultează pe un înain
taș în careu, arbitrul a- 
cordă 11 metri ?“. Așa 
cum formulați dv. întreba
rea, mi-e greu să vă răs
pund. vreți să știți cum 
e în teorie sau în... prac
tică ? în practică, nu 
prea se acordă. Arbitrii 
se... sfiesc să dea 11 me
tri împotriva portarului ! 
Aplicînd insă regulamentul, 
bineînțeles că nu se pot 
situa pe o asemenea po
ziție, ci trebuie să acorde, 
fără nicj o 
tură de la

LASZLO 
CLUJ. - 1)
Boston a stabilit noul său 
record mondial (8,24 m) la 
a patra săritură. lată, de 
altfel, rezultatele obținute 
Ia cele 6 sărituri : 8,97,
8,17. 8,05, 8,24, 7,97, 8,18. - 
2) în 1950, Sibiul a avut 
echipă în categoria A la 
fotbal : Locomotiva. De 
atunci însă...

Germană) a
141 de metri.
STOIAN. CONSTAN-

F.

ezitare, lovi- 
11 metri.

BONCZIDAI, 
Negrul Ralph

L TROPA. CĂLĂRAȘI. - 
Nil există cale de apel îm
potriva acordării sau nea- 
cordării unui 11 metri. De 
altfel, de-a lungul unui 
campionat, aproape că n-a 
existat echipă care să nu 
fi fost cind... victima, 
cind beneficiara unor ast
fel de greșeli de arbitraj, 
în cazul echipei C.S.M.S., 
dv. 
mai 
tur 
sul, 
fost 
cu un efort de memorie și 
de... obiectivitate, vă uu- 
teți aminti si de acel 11 
metri nejustificat, tot din 
retur, prin care C.S.M.S. a 
egalat în meciul cu “ 
Așa că...

vă aduceți aminte nu
de meciurile din re- 

cu Petrolul si Progre- 
cind... păgubașa a 

echipa Ieșeană. Dar,

Rapid.

HUNE- 
ca Di- 
la —a-

D. FENESAN. 
DOARA. — înainte 
namo Cluj să vie 
cău și să-și continue aici 
activitatea în categoria A, 
acest oraș a mai avut e- 
chipă de J L I 
Este vorba de vechiul Di
namo Bacău (actualul Di
namo Galați), care în 1956, 
avind în formație, printre 
alții, pe Popa si pe Oai- 
dă, a reușit chiar perfor
manța do a învinge la 
București cu 1-0 pe...

fotbal în „A“.

C.C.A. ! Cel puțin p 
nosportiștii n-au uitat : 
fost meciul care a „ 
cuiat" toate buletinele !

AURELIAN TEODORES- 
CU, BREAZA. — Creasta 
Carpaților (inclusiv Munții 
Apuseni) a fost parcursă
pentru prima dată în 1953 
de echipa de alpinism
C.C.A., alcătuită din Emi-
lian Cristea (conducătorul 
echipei), Aurel Irimia si 
Jean Dragomir. în 1953
ei aveau, în ordine, 39, 
25 și 22 de ani.

STELIAN DRONDOC, 
TÎRGOVIȘTE. - progresul 
Oradea a câștigat Cupa 
R.P.R. In 1956. Orădenii 
jucau atunci in „Aw și 
s-au întîlnit în finală (scor 
2-0) cu Metalul Cîmpia 
Tur zii. în acest meci, Pro
gresul a avut următoarea 
formație : Gebner - Kro- 
meli. Tiriac, Barou — I. 
Bartha, Cuc — Toth, Kbs- 
zeghi, Caricaș, Vlad, Mesza- 
roș.

P. ANDREI, CRAIOVA. - 
1) Handbalistul Mihail Redl 
are 24 de ani. 
mele 
rulul 
este, 
pî-..

In
s,Cupei 
natație au 
rite 5 
blicane.
fond, aceste rezultate 

Un singur adevăr ascund: 
Cind concurenții știu 

să-noate. 
Recordurile... cad la fund!

V. D. POPA
La campionatele șco

lare de atletism ale 
orașului București, une
le eleve au urcat pe 
podium în ținută... de 
stradă.

Au socotit, se vede treaba, 
Că treningul le „stăM urît. 
Insă ureînd așa pe podium 
In ochii noștrl-au...

eoborît !
ION CHIVU

JJ

_ ___ 2) Nu-
de familie al porta- 
echipei

cum se 
Costieă.

C.C.A. nu 
crede, Toma,

ION POȘTAȘU

TATAL ȘI FIICA 
mustață tinerii concu- 
renți de la aruncarea 
greutății, cărora Nedelcu 
trebuia să le fie adver
sar. „S-a aprins tărîța-n 
moșu“... Dar, vorba pro
verbului, mai bine a ris 
la urmă Lăscărache. 
Cind s-a clasat pe 
mul loc.

Povestea nu se 
mină aici. Abia s-a 
cheiat întrecerea mascu
lină și iată că în cercul 
de aruncare intră atle
tele. Victoria a fost de 
partea unei reprezen
tante din Ibănești. Cel 
mai departe a zburat 
bila de metal pornită 
din mina Elenei Nedelcu, 
junioară de categoria a 

rudă 
»c în- 

„Ba 
chiar

Lăscărache Nedelcu, ță
ran colectivist din Ibă- 
nești, are 52 de ani. E o 
vîrstă cind poți să în
cepi să te lauzi cu... ne
poții. Dar lui nea Lăs
cărache nu-i stau gîndu- 
rile la tihnă. E sportiv, 
în toată regula. Că 
d-aia a luat mai deunăzi 
drumul Birladului. Să 
participe la faza raio
nală a campionatelor re
publicane de atletism.

Cam zîmbeau pe sub

făcută 
cind 

vîrstă 
Zim-

II-a. „Să fie ceva 
cu Lăscărache ? 
trebau spectatorii. 
bine că 
fiică-sa !“

Așchia
parte de

La meciul de fotbal Minerul Cîmpulung 
Muscel — E 
trache Emil 
roase ocazii 
venit obosit 
fost la bal. (I. Cremaru-corespondent).

Progresul Găești, jucătorul Pe- 
I de la Minerul a ratat nume- 
i de gol datorită faptului că 
t la meci, deoarece noaptea

a 
a

pom...

Trage, Emtle, trage ! !!
— Aș trage eu, dar... un pui de

’44», M

somn !! !
Desen de S. NOVAC

în orașul german Frei
berg activează cel mai 
bătrîn arbitru de fotbal 
din lume. El se numește 
Max Zimmermann și este 
în etate de... 70 de ani. 
într-o declarație 
ziariștilor în ziua 
a împlinit această 
respectabilă, Max
mermann a ținut să pre
cizeze că va continua să 
arbitreze, deoarece, pe 
de o parte, se simte 
încă în puteri, iar pe de 
altă parte jucătorii nu-i 
fac greutăți, îi 
deciziile...

Venerabilul 
uitat însă să 
conduce doar 
amicale...

Știa ti că...»
...participînd la un nou 

concurs de atletism în 
S.U.A., Davies, proaspă
tul recordman mondial la 
săritura cu prăjina (4.83 
m), n-a putut sări de- 
cit... 4,27 m, doborind a- 
poi de trei ori la 4.42 7

...In decursul meciului

respectă

arbitru a 
spună că 

meciuri

dintre Dinamo Moscova și 
Locomotiv Tbilisi, din ca
drul campionatului de 
fotbal al U.R.S.S., arbi
trul a acordat 5 lovituri 
de la 11 metri ? Și cind 
te gîndești că sint arbi
tri care ezită să acorde 
unul singur!

Hai, Rapid! Hai, băieți!"
Un nou cîntec sportiv

tov. G. Bălan — șe-O discuție cu 
ful sectorului muzical al Casei de 
Creație a Capitalei — care ne vorbise 
de o viitoare acțiune de atragere 
a compozitorilor spre cîntecul spor-, 
tiv, ne-a dat ideea interviului de 
față. Aflînd că un nou cîntec s-a 
și scris, ne-am adresat compozitoru
lui Mircea Popovici pe care l-am 
găsit pe stadionul Giulești, in mij
locul sportivilor

— Giuleștiul a 
deauna pentru 
uriașă. Am jucat 
și tenis de masă.

Am mai aflat în 
Mircea Popovici care 
printre altele, cintecele 
dimineața", „Spre Cusmus , 
este inginer feroviar cu specialitatea 
locomotive și că pentru el clubul 
sportiv Rapid este o a doua pasiune, 
bineînțeles. după... muzică. L-am 
rugat să ne dea linia melodică a 
noului său cîntec, „Hai, Rapid", pen-

tru a o prezenta cititorilor noștri. 
Iat-o :

Șah fără... șah

care-1 inspiraseră, 
reprezentat întot- 
mine o atracție 
și eu fotbal, volei

continuare că 
a mai scris, 
„Cind te scoli 

Cosmos", etc.,

Culorile clubului nostru
Ni-s dragi ca seninul și zorii. 
Ele-n sport ne îndeamnă 
Spre noi și frumoase victorii. 
Ni-s dragi miile de suporteri 
Ce-nfruntă zăpezi, soare, ploi 
Știind să ne dea aripi noi 
Strigînd cind e lupta în toi: 
Hai, Rapid ! Hai, băieți ! 
Arătați acum ce știți
Hai, Rapid ! Hai, băieți ! 
Victoria s-o cuceriți
Hai, Rapid ! Hai, băieți! 
Pentru gloria clubului drag 
Hai, hai Rapid ! Ura! Hai! 
Tot mai sus al întrecerii steag!

P.S. Sperăm că floarea... muzicală 
care a înmugurit la clubul Rapid nu 

înfru-va rămîne o raritate ci va 
museța curînd toate cluburile 
tive din țară.

spor-

Titlul acesta pare pa
radoxal la prima vedere. 
Și totuși, este vorba în- 
tr-adevăr de șah fără... 
șah, adică despre șahul 
jucat fără tablă și piese, 
exclusiv din memorie.

Practica nu este nouă, 
încă in a doua jumătate 
a secolului trecut Paul 
Morphy uimea Parisul 
jucînd in faimoasa ca
fenea șahistă „Regence" 
nu una ci mai multe 
partide in același timp, 
fără să se uite la tablă. 
Urmașul său la „tronul 
mondial", Andersen, era 
de asemenea foarte tare 
în partidele „oarbe".

Dar primul care avea 
să producă senzație prin 
fenomenala sa ținere de 
minte a fost șahistul 
Pilsbury. Simultanul său 
de 22 de partide „oarbe" 
a rămds mulți ani un re
cord. Pilsbury își permi
tea demonstrații extraor
dinare, cum a fost de 
pildă simultanul susținut 
intr-un club, cind marele 
maestru, legat la ochi, a 
jucat în mai multe 
tide de șah, dame 
whist (joc de cărți, 
moșul bridge-ului), 
între timp era dispus să 
dezlege, tot fără să pri
vească tabla 
„problemă a 
dică, plecînd 
pe un cîmp 
să-l i,plimbe" 
tabla fără să calce de 
două ori pe același pă
trățel.

Recordul de partide 
„oarbe" al lui Pilsbury 
a fost întrecut de marele 
maestru maghiar Breyer, 
care după primul război 
mondial a susținut un si-

multan la 25 de table. In 
acea perioadă apar doi 
străluciți șahiști, Ale- 
xandr Alehin — viito
rul campion al lumii — 
și Richard Reti, care 
aveau să obțină perfor
manțe și mai uimitoare 
în partidele „oarbe".

In 1924 la New York 
Alehin întrece recordul 
lui Breyer, jucînd fără 
să privească tabla contra 
a 26 de adversari. De 
notat că la primele 11 
mese au evoluat cei mai 
valoroși amatori 
câni printre care 
dan, H. Steiner 

ajunși mai

ameri- 
Kash- 

și Ke- 
tîrziu

și dificila 
calului". A- 
cu calul de 

oarecare, 
pe toată
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puternici maeștri de con
curs. (Steiner a fost și 
campion al Statelor 
Unite). Rezultatul spor
tiv al lui Alehin a fost 
excepțional: 23 victorii, 
3 remize, 2 înfrîngeri.

Doi ani mai tirziu, la 
San Remo, Reti întrece 
recordul lui Alehin sus- 
ținind 29 de partide 
„oarbe", cîștigînd 20 și 
remizînd 7 față de 2 
partide pierdute. Reti a 
fost in anul 1920 la 
București și după un si
multan „orb" a făcut o 
extraordinară probă de 
memorie, reproducînd 
toate partidele de la în
ceput pină la sfirșit și 
de la... sfirșit la început.

Moartea lui Reti a pus 
din păcate capăt duelu
lui lui cu Alehin în pri
vința simultanelor „a 
l’aveugle". în 1933, cam
pionul mondial devine 
recordman al lumii și la 
partidele „oarbe", susți- 
nînd la Chicago un si
multan la 32 de mese. 23 
victorii, 5 remize și 4 
înfrîngeri, un procentaj 
de aproape 80 la sută,

de șah il 
și simplu 
lor !
argenti- 
a dus 

de par- 
si-

constituie fără îndoială 
un rezultat excepțional.

Fostul campion mon
dial avea o memorie pe 
seama căreia au circulat 
legende. El ajunsese la o 
asemenea forță de, gîn- 
dire șahistă, incit chiar 
in partide de concurs 
calcula fără greș varian
te și combinații de zeci 
de mutări, in timp ce se 
plimba prin sală. Între
bat de ce analizează ast
fel, Alehin a răspuns că 
uneori piesele 
deranjează pur 
prin... prezența

După război,
nianul Najdorf 
recordul la 45 
tide dar in timpul 
multanului consulta fișele 
partidelor, ceea ce scade 
evident din valoarea re
zultatului. In 1960 tină- 
rul maestru maghiar Ia- 
nos Flesch a susținut 52 
de partide „oarbe" obți- 
nind 31 victorii, 18 re
mize și suferind numai 3 
înfrîngeri. In sfirșit, 
anul acesta Koltanowski 
a jucat la San Francisco 
contra ă 56 de adversari! 
Simultanistului i-au fost 
necesare in medie 10 se
cunde la mutare. El a 
cîștigat 50 de partide, 
față de 6 remize !

In țara noastră „șahul 
orb" nu s-a bucurat de 
prea multă răspîndire. 
Printre specialiștii cei 
mai reputați ai acestui 
gen de simultane era so
cotit maestrul Mișu Ra
dulescu, care a jucat cu 
succes 8 partide. Prac
tica i-a ajutat acum doi 
ani cind, avind cataractă 
la ambii ochi, maestrul 
Rădulescu a susținut in- 
tilnirile 
natului 
aproape 
Operat 
glumea 
să facă eforturi 
a se „obișnui" cu 
văzut.

Am 
rînduri 
mentar. 
gice întreprinse 
seamă in U.R.S.S., 
recomandă 
„oarbe", deoarece 
cer 
excesiv.

VALERIU CHIOSE

finalei campio- 
republican, fiind 

fără
cu succes, 

apoi că a

publicat 
cu titlu 
Studiile

vedere, 
el 

trebuit 
pentru 
șahul...

aceste 
docu- 

psiholo- 
mai cu 

nu
simultanele 

deoarece ele 
un consum cerebral



După campionatele europene de box

PRIMELE CONCLUZII
In momentul in care gongul a 

vestit sfîrșitul partidei dintre Negrea 
și Saraudi (Italia), cei peste 10.000 
de spectatori prezenți în sala Ex
poziției din Belgrad au ovaționat în
delung pe boxerul nostru a cărui 
victorie nu mai putea fi pusă în dis
cuție. Negrea dominase autoritar două 
reprize. De altfel, antrenorul italieni
lor, Natale Rea, își dojenise elevul ori 
de cite ori acesta venise 
la colț. Decizia, după 
cum se știe, a fost favo
rabilă lui Saraudi* fapt 
care a provocat o ex
plozie de indignare în 
rîndurile spectatorilor. 
Arbitrii Hume (Scoția), 
■Fedorowicz (Polonia), 
England (Anglia), Knut- 
sson (Elveția) și Roth 
(Danemarca) au dăruit 
victoria unui boxer care 
fusese învins ! A doua 
zi, comentînd această de
cizie, ziarul „Politika" 
scria că „italianul Sa
raudi... a boxat mai slab 
decit romînul Negrea ?i 
nu s-a așteptat să ciș-
tlge lupta. Dovada o 
constituie faptul că au- 
zindu-și numele la mi
crofon, Saraudi a sărit 
in sus de bucurie". Dar 
acum, faptele sînt con
sumate. Negrea e din 
nou vicecampion al Eu
ropei la categoria semi
grea...

Boxerii romînl au luat 
un start bun în această 
mare competiție euro
peană. In primele trei 
zile de dispute ei au re
alizat victorii de presti
giu. Cu tot mai mare 
interes era așteptată e- 
voluția sportivilor noștri 
de către spectatori* dar mai ales de 
specialiștii din întreaga Europă pre
zenți în acele zile în capitala Iugo
slaviei. In cea de a doua parte a com
petiției însă, misiunea tuturor boxe
rilor a fost mult mai grea, disputele 
fiind mai echilibrate. De aci înainte 
pregătirea fizică avea să joace un rol 
deosebit de important. Din păcate, 
unii dintre boxerii noștri nu au avut 
asemenea resurse pentru a duce lupta 
pină la capăt. Excepție au făcut doar 
Dobrescu (atît cit a boxat), Puiu (care 
a fost frustat vizibil de decizie în 
partida cu Gutman-Polonia), Mihalic 
și Badea, despre care se poate spune 
că au luptat cu o mare ambiție. 
Gheorghiu a debutat excelent în 
aceste campionate, realizînd victorii 
categorice la Houdeau (Franța) și Ba- 
ranyai (R.P. Ungară), dar în cea de 
a treia partidă, cu Taylor (Anglia), 
a „căzut" brusc. După o primă repriză 
bună, Simonca a bătut in retragere 
in meciul cu Kajdi (R.P. Ungară) iar 
Mîrza nu a avut suficiente resurse 
ca să termine mai „proaspăt" partida 
cu scoțianul Mc Kenzie, deși acesta 
nu s-a dovedit superior boxerului 
nostru. Valoarea recunoscută a lui 
Feofanov (U.R.S.S.) l-a determinat pe 
Monea să acționeze timorat în tot 
timpul partidei. Fără discuție că a 
te lupta cu excelentul mijlociu sovie
tic este foarte greu, dar nici poziția 
pe care s-a situat Monea — aceea de 
a evita tot timpul contactul cu ad
versarul — nu este cea mai bună, cu 
atît mai mult cu cît boxerul nostru 
e un element talentat. Mariuțan a 
fost eliminat, după cum se știe, în 
primul meci, de italianul Penna. Deși 
în prima repriză era superior, dîn- 
du-ne speranțe, în următoarele boxe
rul nostru s-a comportat penibil si

a fost abandonat de arbitru. El s-a 
dovedit încăodată un boxer care nu 
știe să-și coordoneze mișcările și care 
în situații dificile se pierde complet.

In general, se poate aprecia ca sa
tisfăcătoare comportarea boxerilor 
noștri la campionatele europene de 
la Belgrad. Din cele 21 de reprezen
tative, echipa țării noastre a ocupat 
locul 4. In urma noastră s-au clasat.

Iată-l pe Negrea (locul II) imediat după meciul 
cu italianul Saraudi' (locul I). Pe locurile III—IV 
se mai văd Josefowicz (R.P. Polonă) și Boddell 
(Anglia).

Comentarii favorabile

+

+

Vel i știi romîni în frunte!
.CONSTANȚA, 16 (prin telefon). Veliș- 

tii romîni și cei polonezi și-au continuat 
întrecerea din cadrul fazei internațio
nale a „Cupei Victoriei*. Joi cei 59 de 
concurenți au beneficiat de un timp fa
vorabil, vineri, în schimb, vintul 
puternic și marea montată i-au pus la 
grea încercare. Cu toate ace-stea, spor
tivii romîni manevrînd cu abilitate au 
obținut din nou locuri fruntașe. Iată 
de altfel care este situația după 4 re
gate : STAR : 1. N. Calcan - N. Na-
vasard (Marina Constanța) 3238 p ; 2.
Gh. Lungu - J. Zamfir (lot R.P.R.) 
2937 p ; 3. I. Naum — P. Romosan
(lot R.P.R.) 2741 p. Echipajul polonez
H. Bedyns-cky — W. Solczynsckv ocupă 
locul VI. SNAIP : 1. D. Popovici - M.
Bucurescu (lot R.P.R.) 4.720 p ; 2. c.
Ciocoiu - C. Ivașcu (Metalul „23 Au
gust*) 2.687 p ; 3. T. Millio - Gh. Pe

trescu (lot R.P.R.) 2.544 p ; 4-5. C. Ți- 
co — I. Dănescu (Știința Buc.) și ivi. 
Slojewsky - L. Pawiik (R. P. Polonă) 
cite 2.437 p ; G. B. Tazbir - J. Matej 
(R. P. Polonă). FINN : 1. E. Enopian
(Iot R.P.R.) 4032 p : 2. P. Svoboda
(Metalul „23 August*) 3480 p ; 3. L
Dimitriu (Iot R.P.R.) 3480 p. (P. Svo
boda ocupă un loc superior în urma 
clasării sale mai bune în regată) ; 4.
A. Gajewicz (R. P. Polonă) 2014 p. ... «. 
J. Szloser (II. P. Polonă) 1567 p. CLASA 
F. D. : 1. V. Costescu — M. Garapan-
cea (lot R.P.R.) 1710 p : 2. I. Alexan
dru — N. Zarna (lot R.P.R.) 1534 p ; 3. 
A. Nahabedian — N. Rate a (Dinamo 
Constanța) 580 p. Ultimele două regate 
ale concursului se desfășoară astăzi si 
mîine.

G. GOLDENBERG — coresp.

Mîine, la Budapesta
Dubla întîlnire la popice:

R. P. Ungară—R. P. Romînă

Foto: R. Călărașanu 

printre altele, echipele Iugoslaviei, 
Franței, Angliei, Scoției, țări în care 
sportul cu mănuși are o veche tra
diție. Fără îndoială însă că la Bel
grad puteam obține un loc mai bun 
dacă toți reprezentanții noștri ar fi 
luptat cu o ambiție mai mare.

★
In seara finalelor, după ce „greul” 

sovietic Abramov cucerea cea de a 
5-a medalie de aur, arbitrul francez 
Weisberg ne-a spus în cîteva cuvinte 
părerea despre boxerii sovietici : 
„Sînt excelcnfi. Uneori iți vine să 
întrebi de unde scot rușii asemenea i 
talente ?“. Dar îți aduci aminte că 
în U.R.S.S. activează 200.000 de boxeri 
legitimați ! Performanțele boxerilor 
sovietici la Belgrad constituie rezul
tatul înaltului nivel de pregătire pe 
care îl au asigurat pugiliștii din Uniu
nea Sovietică, școlii sovietice de box 
care și-a dovedit încăodată superio
ritatea".

Dar, la Belgrad, boxerii sovietici au 
impresionat nu numai pe dl. Weis
berg, ci pe toți tehnicienii prezenți 
în sala Expoziției. Ca să ajungi cu 
8 pugiliști în finalele unui campionat 
european, dintre care 5 să cucerească 
titlul suprem este, fără discuție, o 
performanță unică în istoria acestei 
competiții. Dacă ne mai gîndim și la 
faptul că Feofanov a fost declarat 
învins pe nedrept în partida cu Wa- 
lasek (după ce acesta îi spărsese 
arcada cu capul), reiese că boxerii 
sovietici puteau obține 8 medalii de 
aur. In ultimă instanță se poate spune 
că finalele campionatelor europene 
din acest an s-au rezumat la o dispu
tă între reprezentativa U.R.S.S. și o 
selecționată a Europei, dispută câști
gată net de reprezentanții boxului 
sovietic.

R. CĂLĂRAȘANU

Joi diipă-amiază au părăsit Capi 
tala, cu destinația Budapesta, ecni- 
pele reprezentative ale țării noastre 
care vor susține duminică o dublă 
întîlnire cu selecționatele feminine și 
masculine ale R. P. Ungare.

Confruntarea cu popicarii maghiari 
este deosebit de importantă, căci 
cele două reprezentative ale țării 
vecine sînt vicecampioane mondiale. 
In formațiile R. P. Ungare vor figura 
Maria Ballago deținătoarea recordului 
lumii (441 p. d.), rutinata Jeniine

Tenismani romîni evoluează 
la Zinnovitz (R. O.G.)

Anul acesta, cea de a Vil-a ediție 
a turneului internațional de tenis din 
stațiunea balneară Zinnovitz din R.D. 
Germană va avea loc între 25 iu
nie și 2 iulie. La această interesantă 
competiție au fost invitați jucători 
și jucătoare din U.R.S.S., R.P. Po
lonă, R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, Suedia, 
Danemarca, Franța etc. Delegația ță
rii noastre va fi alcătuită din trei 
jucători și o jucătoare.

Sfios, fostul recordman mondial I. 
Szabo, G. Gyebrovsky, G. Varfalvi și 
alți jucători cunoscuți în arena inter
națională.

Ținînd seama de valoarea adversa
rilor, sportivii noștri s-au pregătit cu 
multă conștiinciozitate în vederea 
partidelor de mîine. în urma con
cursurilor de verificare la Budapesta 
ne vor reprezenta următoarele for
mații : FEMEI: Ținea Balaban. Ioa
na Iordan, Maria Stanca, Ileana 
Antal, Margareta Szemany, Erika 
Arion. Rezerve: Elena Predeanu și 
Cristea Rezac. BARBAȚI: Tiberiu
Szemany, Cristu Vînătoru, Constantin 
Rădulescu, Ernest Kiss, Ion Micoroiu, 
Petre Purje. Rezervă : Corne! Anto
nescu. Mai pot interveni însă modifi
cări în formații după antrenamentul 
de acomodare care va avea loc 
astăzi pe arena Elore (patru piste) 
un-de șe vor desfășura întrecerile. 
Sportivii celor patru reprezentative 
își vor disputa întîietatea la probele 
clasice de 100 bile mixte (feminin) 
și 200 bile mixte (masculin).

Debutul in tara noastră 
al hascheibaUșmor 

de la Harlem Globetrotiers
Aseară a avut loc pe podiu

mul amenajat în incinta Stadio
nului Republicii primul spectacol 
în țara noastră al echipei profe
sioniste de baschet Harlem Glo
betrotters, alcătuită din jucători 
negri. Evoluția cunoscuților bas- 
chetbaliști în compania unei se
lecționate profesioniste din S.U.A. 
s-a bucurat de un frumos succes, 
numeroși spectatori urmărind cu 
interes înalta măiestrie a oaspe
ților, amuzîndu-se totodată de 
trucurile folosite în decursul jo
cului. Programul a fost completat 
cu cîteva interesante numere de 
acrobație și jonglerie.

Următoarele spectacole ale e- 
chipei Harlem Globetrotters vor 
avea loc azi și mîine de la ora 
20,15 pe Stadionul Republicii.

Urmașul lui... Primo 
Camera la București
„Veți vedea la București un demn 

urmaș al lui Primo Camera — spu
nea boxerilor noștri, la Belgrad, an-' 
trenorul reprezentativei Italiei, Na
tale Rea. Se numește Dante Cane, 
are 17 ani și cintărește 114 kg- Cane 
I-a învins pe De Piccoli in campio
natul Italiei".

Valorosul „greu“ al clubului „Sem- 
pre Avânți" din Bologna se pregă
tește, într-adevăr, să vină la Bucu-' 
rești. împreună cu el vor sosi boxerii 
Ruggeri, Cavalli, Gabrielli, Pitardi. 
Tarroni, Soprani, Tramonti, Alpi. 
Mazzurega, Patelli, Sartori. Prima 
întîlnire a pugiliștilor de la „Sem- 
pre Avânți” va avea loc în ziua jțe 
23 iunie în compania boxerilor de la 
Dinamo București.

Olga Szabo pe primul loc ia individual
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întrecerile „Dinamoviadei“
de volei

PR AGA 16 (prin telefon de la co* 
respondentul nostru). In localitate 
s-au desfășurat în continuare întrece
rile de volei ale tradiționalei com
petiții „Dinamoviada Echipa mas
culină Dinamo București a pierdut în- 
tîlnirea cu Ruda Hvezda Praga cu 
scorul de 0—3 (—6, —9, —11). In 
celelalte meciuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Masculin : Spar
tak Sofia-Dinamo Moscova 3—0 (6, 
15, 3); Dinamo Moscova—Dozsa 
Budapesta 3—0 (13, 6, 3). Feminin: 
Dinamo Moscova — Spartak Sofia 
3—0 (6, II, 3), Joi a fost zi de 
odihnă. Competiția se încheie dumi
nică seara.

JAN POPPER

ROMA 15 (prin telefon). — Intilni- 
rea bilaterală de floretă fete dintre re
prezentativele Italiei și R. P. Romi ne 
desfășurată la Brescia a oferit asalturi 
«le o rară frumusețe. Mai omogene ca 
valoare și pregătire, trăgătoarele țării 
gazdă au terminat victorioase cu scorul 
de 10—6. Ele și-au luat astfel revanșa 
după acel 7—9 de la Constanța din 
aprilie,

Intîlnirea a relevat forma excepțională 
a Olgăi Szabo, care a reușit să-și întreacă 
toate adversarele : Camber, Colombetli. 
Sanguinei ti, Lorenzoni.

De altfel, formula de desfășurare a 
întîlnirii a stabilit ca la sfîrșit să fie 
întocmit și un clasament individual, în 
fruntea acestuia situîndu-se valoroasa 
noastră reprezentantă. Maria Vicol a tras 
și ca aproape de valoarea ei. cucerind 
două victorii frumoase la Colombetli și 
Lorenzoni. Mai slab s-au comportat Ana 
Erie (vădit emoționată) și Geta Sachela- 
ric (care nu și-a găsit cadența).

Italiencele au obținut victoria prin 
Camber (3), Colombetti (2), Sanguinetti 
(3) și Lorenzoni (2).

In clasamentul general individual. In 
urma Olgăi Szabo (cu 4 victorii) s-au 
clasat, în ordine, Camber și Sanguinetti 
(cu cîtc 3 victorii), Colombetli, f.oren- 
zoni și Vicol (cu cîte două victorii).

Fotbal pe qlob

DINAMO BUCUREȘTI PARTICIPA LA DINAMOVIADA

ale ziarului L’Equipe 
la adresa boxerilor romîm...

Cronicarii rubricilor de specia
litate subliniază printre altele că 
romînul Negrea a fost frustat de 
victorie în finala susținută cu ita
lianul Saraudi. Cunoscutul co
mentator francez Raymond Mayer 
scrie următoarele în ziarul pari
zian „L’Equipe* (nr. 4725/12 iunie) 
in legătură cu această finală: „în
vingător discutabil în semifinale, 
italianul Saraudi a fost și mai 
norocos în finală. El a obținut în 
fond (cu majoritatea judecătorilor 
deși aceasta pare de necrezut) 
victoria pe care o merita romînul 
Gh. Negrea pentru boxul său mai 
bun. Acesta din urmă datorită vi
tezei sale de execuție a fost superior 
cîștigînd primele două reprize. Nu
mai ultima repriză a revenit lui 
Saraudi care a reușit să plaseze 
cîteva croșeuri cu ambele mîini“.

La sfîrsitul cronicii finalei Ne-

grea — Saraudi ziarul italian 
Corriere Sportivo din 11 iunie (nr. 
24) remarcă: „Verdict fluierat pen
tru Saraudi".

Alt boxer romîn care a fost frus
tat de victorie ratînd calificarea 
in finală a fost „cocoșul" Puiu 
Nicolae. Acesta a fost declarat în
vins pe nedrept in fața polonezu
lui Gutman. Decizia arbitrilor a 
fost de 3—2. Este interesant de 
arătat că doi dintre cei mai re- 
numiți arbitrii din lume: Nicole 
(Elveția) și Checchi (Italia) l-au 
dat învingător pe Puiu. Ajaksson 
(Norvegia), England (Anglia) și 
Lechtosa (Firk-nda) l-au preferat 
însă pe... Gutman. In avancronica 
finalelor ziarul „L’Equipe" scrie 
printre alt.le că...’ Sivko (U.R.S.S.) 
se va întilni cu polonezul Gut
man, norocosul învingător al ro- 
mlnului PUIU.

DE BASCHET
Joi a părăsit Capitala, plecînd la 

Sofia, echipa masculină Dinamo Bucu
rești, pentru a participa la Dinamo
viada de baschet. Dinamoviștii bucu- 
reșteni vor juca între 17—23 iunie, 
alături de Dinamo Moscova sau Di
namo Tbilisi, Spartak Sofia, Avan-

DE LA SOFIA
gard Pekin, Gwardia Varșovia, Di
namo Berlin ș.a. Lotul echipei ro- 
mîne este format din următorii ju
cători: Caragheorghe, Spiridon, Kiss, 
Vasilescu, Giurgiu, Visner, Dudescu, 
I. Antonescu. Scorțescu, Cerna, Ne- 
goiță și Strugaru. Antrenor: Dan 
Niculescu.

• Ieri la Helsinki: Bulgaria—Fin-: 
landa 2—0 (1—0) tn cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial de 
fotbal.

• Gremio Porto Alegrense a sus
ținut cel de al doilea joc în U.R.S.S., 
întîlnind la Leningrad pe Admiral- 
teeț. Fotbaliștii brazilieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (1—0).
• Turneul internațional de fotbal 

de la Paris a fost cîștigat de echipa 
braziliană F.C. Santos, care în finală 
a învins cu 6—3 (4—0) echipa por
tugheză Benfica Lisabona, cîștigă-: 
toarea „Cupei Campionilor Europeni". 
Brazilienii Pele și Pepe au fost cei‘ 
mai buni jucători, înscriind cîte două 
puncte. Pentru locurile 3—4 Ander- 
lecht (Belgia) a învins cu category 
cui scor de 5—2 (3—1) pe Racing 
Club Paris.
• ContinuîndU-și turneul în Europa, 

echipa selecționată de fotbal a 
Argentinei a jucat Ia Florența în 
compania reprezentativei Italiei. 
Fotbaliștii italieni au desfășurat un 
joc foarte bun, obținînd victoria cu 
scorul de 4—1 (3—0), prin punctele 
marcate de Sivori (2), Lojacono și 
Mora. Unicul gol al argentinienilor 
a fost realizat de Sacchi. De remar
cat că Sivori și Lojacono sînt de 
origină argentineană jucînd în pre
zent. în echipe de club italiene.

INTILNIRI INTERNATIONALE ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
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Meciurile cu Honved Budapesta și 
Voivodina Novisad constituie începutul 
unei activități internaționale intense pe 
care o vor desfășura vara aceasta echi
pele noastre dc fotbal. Programul a fost 
alcătuit și el cuprinde focuri în țară 
și peste hotare. Iată turneele perfectate 
pînă la ora actuală «

© Echipa belgiană R.O.C. Charleroi va 
susține în țara noastră două întîlniri : 
una la 16 iulie la București cu Rapid, 
a doua la 20 iulie probabil la Oradea 
cu G.S.O.

• înainte de turneul fotbaliștilor bel
gieni, Rapid București va juca la 25 iu

nie, 28 iunie și 1 iulie în R.D.G. Pri
mul meci va avea loc în orașul Italic.

• Două echipe din R.D.G. vor evolua 
la noi în luna iulie. Aufbau din Magde
burg va evolua la : Arad cu U.T.A, (2 
iulie), Timișoara cu Știința (5 iulie). 
Lupcni cu Minerul (9 iulie), Ploiești cu 
Petrolul (12 iulie) și Constanța cu Fa
rul (16 iulie). Motor Karl Marx Stadt 
va susține meciuri la Cluj (cu Știința-6 
iulie), la Iași (cu C.S.M.S.-9 iulie) și 
la București (cu Progrcsul-12 iulie).

• Formația sovietică Rezervele dc 
Muncă din Lugansk ne va fi oaspe : 22

iunie cu Mureșul la Tg. Mureș. 25 iunie 
cu AMEFA la Arad și 29 iunie cu Di
namo la Pitești.

• O altă echipă iugoslavă, Radnicki 
din Sombor, va juca la Craiova (cu Ști- 
ința-25 iunie), la Calați (cu Dinamo- 
28 iunie) și la Suceava (cu Dinamo-2 
iulie).

• Metalul Tîrgoviște și C.S.M. Baia 
Mare vor întreprinde turnee în U.R.S.S. 
Metalul va juca la 1 iulie la Tarnopol, 
la 4 iulie la Hmelnițki și la 8 iulie la 
Poltava. Băimărenii vor susține patru 
meciuri între 26 iunie și 12 iulie. Pro
gramul nu a fost alcătuit încă.
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